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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค ำน ำ 
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีค าสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเงื่อนไข
และระยะเวลาการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้
เป็นไป ดังนี้  
 1. ปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
 2. ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 2 4 
และ 5  
 3. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้ในทุกชั้นเรียน 
 ดังนั้น โรงเรียนไชยาวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นแกนหลักเพ่ือก าหนดการจัดท า
โครงสร้างและสาระหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้ เป็นการสร้างหลักสูตรที่อาศัยการมีส่วนร่วมของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง
และชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางโรงเรียนได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา 
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพความสามารถในการปรับตัวให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมตามบริบทต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนไชยาวิทยา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 

  โรงเรียนไชยาวิทยา 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ที่          / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

…………………………………………… 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   หมวด 4  มาตรา 27   
ที่ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรเพ่ือความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ การด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของ
ปัญหา  ในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

อาศัยระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  ข้อ 5  และประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  และค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๑๒๓๙/
๒๕๖๐สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนไชยาวิทยา  ดังนี้ 

1. นางจุฑารัตน์  พัฒนภากรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางวาสนา  วิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ/ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รองประธานกรรมการ 

3. นางจุไรรัตน์  อุไรโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
4. นางสาวจารุวรรณ  เยาว์จุ้ย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. นางนันทา  นุ้ยเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
กรรมการ 

6. นายสุชาติ  ทองกลิ่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา/หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กรรมการ 

7. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
8. นางสาคร  ทองกลิ่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
กรรมการ 

9. นางช่อทิพย์  เจริญจิตต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

10. นางสาวจีรนันท์  เขียวเสน หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
11. นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา กรรมการ 
12. นางสาวศิริรัตน์  บัวช ู หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

และแนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. จัดท าคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนว
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของ
หลักสูตร 

4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
และน าข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มวิชา 

ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
8. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  แล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
เหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่........เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561 
 

(นายสมชาย   รองเหลือ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ประกำศโรงเรียนไชยำวิทยำ 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา พุทธศักราช 2561 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

------------------------------------------------ 

   เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 

มาตรา 27 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็น

พลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับ

สภาพของปัญหา  ในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  โดยอาศัยระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  ข้อ 5  และประกาศการใช้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  และค าสั่ง

กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 21 

เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

                 

        (นายสมเกียรติ  ดาโลดม)    (นายสุรศักดิ์  อักษรสาร) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา         ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 
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ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้
เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร 
และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553 ซึ่งใช้
มา เป็นเวลากว่า ๘ ปีแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาได้ด าเนินการติดตามผลการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการ
ประชุมรับฟังความ คิดเห็น การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ของส านักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจาก
การศึกษา พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีข้อดีในหลายประการ เช่น 
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความ ยืดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาได้ ส าหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน 

นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลก 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยจัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือมุ่งสู่ วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นที่ส าคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงตามยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน คือ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตาม
ช่วงวัย เพ่ือให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและ
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ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียม
ความพร้อมของก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคนให้สามารถปรับตั วรองรับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญและ
เร่งด่วน ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินการปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และมอบหมาย ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ
ปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้ การด าเนินงาน
ประกาศใช้หลักสูตรยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่
จะประกอบอาชีพ เมื่อจบ การศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกได้ 

กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เข้า ด้วยกัน จัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความ
เชื่อมโยง ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 

สาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้  
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
     1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิด

การ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและมีทักษะในศตวรรษที่ 21  
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3 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ส าหรับผู้เรียนทุกคน ที่เป็นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาต่อ
ระดับท่ี สูงขึ้น  

     1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเฉพาะเจาะจง 
แยกส่วนระหว่างผู้เรียนที่เลือกเรียนในแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนที่ เน้น
วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในส่วนของแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจ าวัน และการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
แผนการเรียนที่เน้น วิทยาศาสตร์ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
ด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องลึกซึ้ง และกว้างขวางตามศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด อัน
จะเป็นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้  

     1.4 ปรับจากตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นตัวชี้วัดชั้นปี  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและ  

เทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

3. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ยังคงมาตรฐานการเรียนรู้เดิม แต่ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
พัฒนาการ ตามช่วงวัย มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ที่ชัดเจนขึ้น 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนไชยาวิทยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนไชยาวิทยาเป็น

โรงเรียนรัฐบาล ประจ าอ าเภอ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สังกัดส่วนกลาง  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 3 - 4) จัดเป็นสหศึกษา ซึ่งมีประวัติความเป็นมา คือ โรงเรียนไชยา

วิทยา เดิมชื่อ  “โรงเรียนไชยา” เป็นโรงเรียนสังกัดกองมัธยมศึกษา (โครงการทดลองอาชีพ) ของกรม

สามัญศึกษา ตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2517 ที่วัดเวียง มีนายนุกูล  บุญรักษา เป็นผู้รักษาการครูใหญ่ โดยเริ่มสร้าง

อาคารเรียนที่ถาวรขึ้นในวัดหลงในที่สาธารณะ ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพ่ิมเติมได้เนื้อที่ประมาณ 

22 ไร่ 31 ตารางวา เมื่อสร้างอาคารเสร็จได้ย้ายจากวัดเวียงมาเรียนในบริเวณวัดหลง เรียกกันว่า “โรงเรียน 

ส.ฎ. 7” เปิดท าการสอนมาจนถึงปีการศึกษา 2519 

ในปีการศึกษา 2518 กรมสามัญศึกษามีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอ โดยตั้งขึ้นใน

โรงเรียนไชยา (ส.ฎ. 7) มีนายช านาญ  ศรแผลง เป็นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ทางราชการได้ยุบ

โรงเรียนทั้งสองโรงเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนไชยาวิทยา” เปิดสอนในระดับ
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4 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาตอนต้น  การด าเนินงานของโรงเรียนได้ขยายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2523 กรมสามัญ

ศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ปัจจุบันโรงเรียนไชยาวิทยาได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย   จัดแผนชั้นเรียน  9 : 9 : 9 - 5 : 5 : 5 รวมทั้งหมด 42 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 1,537 

คน   

สถานที่ตั้งปัจจุบัน ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลตลาดไชยา เลขที่ 161 หมู่ที่ 4 ถนนสันติมิตร ต าบล
ตลาดไชยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน สฎ. 
298 

เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดท าขึ้นส าหรับน าไปใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย ที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง    ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
พัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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5 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

วินัยครบ  เคารพเป็น 
 
 
 

เชิดชู  คุณธรรม 
 
 
 

โรงเรียนไชยาวิทยา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรมตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรมืออาชีพภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21   

2. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพและมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่ Thailand 4.0  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนและครู ให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 
 
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

อัตลักษณ์โรงเรียนไชยาวิทยา 

เอกลักษณ์โรงเรียนไชยาวิทยา 

วิสัยทัศนโ์รงเรียนไชยาวิทยา 

พันธกิจ 

หลักการ 
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6 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และ
มีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น 

4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 

 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2.  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
3.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี

จิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    
 
 
 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

จุดมุ่งหมาย 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
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7 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัด
และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 44. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม     การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน        การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
1.  รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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8 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบท 

และจุดเน้นของตนเอง 
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9 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป. 1 ป.2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4–6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

120 120 120 120 120 120 
 

160 
(4นก.) 

 
160 

(4นก.) 

 
160 

(4นก.) 

 
320 

(4นก.) 

   - ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
 

40 
(1นก.) 

 
40 

(1นก.) 

 
40 

(1นก.) 

 
80 

(2นก.) 
   - ศาสนา ศีลธรรม  
     จริยธรรม 
   - หน้าที่พลเมือง 
     วัฒนธรรมและการ 
     ด าเนินชีวิตในสังคม 
   - เศรษฐศาสตร์ 
   - ภูมิศาสตร์ 

80 80 80 80 80 80 
 

120 
(3นก.) 

 
120 

(3นก.) 

 
120 

(3นก.) 

 
240 

(6นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3 นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3 นก.) 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 880 

(22นก.) 
880 

(22นก.) 
880 

(22นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 
รายวิชา / กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 40 ช่ัวโมง ปีละไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 
ไม่น้อยกว่า1,600

ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 ช่ัวโมง/ปี ไม่เกินกว่า 1,200 ช่ัวโมง/ปี 
รวม 3ปี 

ไม่น้อยกว่า 
3,600 ช่ัวโมง 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

10 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
ม.4 ม.5 ม.6 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทยพื้นฐาน 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)      80 (2.0) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)      60 (1.5) 
วิทยาศาสตร์ชวีภาพ      60 (1.5) 
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ    40 (1.0)   
วิทยาการค านวณ  20 (0.5)     
การออกแบบและเทคโนโลย ี   20 (0.5)    
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
ประวัติศาสตร์ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5)   
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ศิลปะ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
การงานอาชพี 20 (0.5)   20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ภาษาตา่งประเทศ 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 240 (6.0) 240 (6.0) 240 (6.0) 280 (7.0) 220 (5.5) 420 (10.5) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาไทยเพิ่มเติม       
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 280 (7.0) 280 (7.0) 280 (7.0) 240 (6.0) 280 (7.0) 80 (2.0) 
สังคมศึกษา ฯ เพิ่มเติม       
หน้าที่พลเมือง 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5)   
การงานอาชพี  20 (0.5) 20 (0.5)    
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
ภาษาจีน       
วิชาเพิ่มเติมเลือกเสรี       
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 420 (10.5) 440 (11.0) 440 (11.0) 380 (9.5) 400 (10.0) 200 (5.0) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 
คุณธรรมจริยธรรม 10 10 10 10 10 10 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารณประโยชน ์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 
รวมเวลาทัง้สิ้น 720 720 720 720 680 680 
 รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./

หน่วยกิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./
หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) ท 31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) 
ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) 
ส 31101 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) ว 31107 วิทยาการค านวณ 20(0.5) 
ส 31102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 31103 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) ส 31104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
ศ 31101 ศิลปะ 20(0.5) พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) 
ง 31101 การงานอาชีพ 20(0.5) ศ 31102 ศิลปะ 20(0.5) 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) อ 31102 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) 
  รวม 240(6.0)   รวม 240(6.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ค 31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) ค 31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) 
ว 31211 ฟิสิกส์ 1 80(2.0) ว 31214 ฟิสิกส์ 2 80(2.0) 
ว 31212 เคมี 1 60(1.5) ว 31215 เคมี 2 60(1.5) 
ว 31213 ชีววิทยา 1 60(1.5) ว 31216 ชีววิทยา 2 60(1.5) 
ว 31219 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 40(1.0) ว 31220 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 40(1.0) 
ว 31217 วิทยาการค านวณ 40(1.0) ส 30242 หน้าท่ีพลเมือง 2 20(0.5) 
ส 30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 20(0.5) ง 31212 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 31203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1 40(1.0) อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 40(1.0) 
  รวม 420(10.5)   รวม 420(10.0) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 31901 แนะแนว 1 20 ก 31902 แนะแนว 2 20 
ก 31903 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 1 10 ก 31904 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 2 10 
ก 31905 คุณธรรมจริยธรรม 1 10 ก 31906 คุณธรรมจริยธรรม 2 10 
ก 31907 กิจกรรมชุมนมุ 1 20 ก 31908 กิจกรรมชุมนมุ 2 20 
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12 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./

หน่วยกิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./
หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) ท 32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) 
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) 
ว 32108 การออกแบบและเทคโนโลย ี 20(0.5) ว 32107 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 40(1.0) 
ส 32101 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) ส 32103 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) 
ส 32102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 32104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) 
ศ 32101 ศิลปะ 20(0.5) ศ 32102 ศิลปะ 20(0.5) 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) ง 32102 การงานอาชีพ 20(0.5) 

   อ 32102 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) 
  รวม 240(6.0)   รวม 280(7.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ค 32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) ค 32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) 
ว 32211 ฟิสิกส์ 3 80(2.0) ว 32214 ฟิสิกส์ 4 80(2.0) 
ว 32212 เคมี 3 60(1.5) ว 32215 เคมี 4 60(1.5) 
ว 32213 ชีววิทยา 3 60(1.5) ว 32216 ชีววิทยา 4 60(1.5) 
ว 32217 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3 40(1.0) ว 32218 การออกแบบและเทคโนโลย ี 40(1.0) 
ส 30243 หน้าท่ีพลเมือง 3 20(0.5) ส 30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 20(0.5) 
ง 32215 การงานอาชีพ 20(0.5) อ 32204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 4 40(1.0) 
อ 32203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 3 40(1.0)    
  รวม 400(10.0)   รวม 380(9.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 32901 แนะแนว 3 20 ก 32902 แนะแนว 4 20 
ก 32903 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 3 10 ก 32904 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 4 10 
ก 32905 คุณธรรมจริยธรรม 3 10 ก 32906 คุณธรรมจริยธรรม 4 10 
ก 32907 กิจกรรมชุมนมุ 3 20 ก 32908 กิจกรรมชุมนมุ 4 20 
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13 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./

หน่วยกิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./
หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) ท 33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) 
ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) ค 33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) 
ส 33101 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) ว 33104 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 80(2.0) 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) ว 33105 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 60(1.5) 
ศ 33101 ศิลปะ 20(0.5) ว 33106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 60(1.5) 
ง 33101 การงานอาชีพ 20(0.5) ส 33102 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) 

   ศ 33102 ศิลปะ 20(0.5) 
   ง 33102 การงานอาชีพ 20(0.5) 
   อ 33102 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) 

  รวม 220(5.5)   รวม 420(10.5) 

  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ค 33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) ค 33204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) 
ว 33211 ฟิสิกส์ 5 80(2.0) ว 30287 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 40(1.0) 
ว 33212 เคมี 5 60(1.5) อ 33204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 6 40(1.0) 
ว 33213 ชีววิทยา 5 60(1.5)    
ว 30283 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 40(1.0)    
อ 33203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 5 40(1.0)    
  รวม 360(9.0)   รวม 160(4.0) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 33901 แนะแนว 5 20 ก 33902 แนะแนว 6 20 
ก 33903 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 5 10 ก 33904 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 6 10 
ก 33905 คุณธรรมจริยธรรม 5 10 ก 33906 คุณธรรมจริยธรรม 6 10 
ก 33907 กิจกรรมชุมนมุ 5 20 ก 33908 กิจกรรมชุมนมุ 6 20 
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14 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลป์ค านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
ม.4 ม.5 ม.6 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทยพื้นฐาน 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)   80 (2.0)    
วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)  60 (1.5)     
วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 60 (1.5)      
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ    40 (1.0)   
วิทยาการค านวณ  20 (0.5)     
การออกแบบและเทคโนโลย ี   20 (0.5)    
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
ประวัติศาสตร์ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5)   
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ศิลปะ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
การงานอาชพี 20 (0.5)   20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ภาษาตา่งประเทศ 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 300 (7.5) 300 (7.5) 320 (8.0) 280 (7.0) 220 (5.5) 220 (5.5) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 40 (1.0)   40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
สังคมศึกษา ฯ เพิ่มเติม 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
หน้าที่พลเมือง 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5)   
การงานอาชพี  20 (0.5) 20 (0.5)    
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 
ภาษาจีน 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
วิชาเพิ่มเติมเลือกเสรี 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5)   
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 340 (8.5) 320 (8.0) 320 (8.0) 340 (8.5) 300 (7.5) 300 (7.5) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 
คุณธรรมจริยธรรม 10 10 10 10 10 10 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารณประโยชน ์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 
รวมเวลาทัง้สิ้น 700 700 720 680 620 620 
 รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
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15 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ศิลป์ค านวณ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./

หน่วยกิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./
หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) ท 31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) 
ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) 
ว 31106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 60(1.5) ว 31105 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 60(1.5) 
ส 31101 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) ว 31107 วิทยาการค านวณ 20(0.5) 
ส 31102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 31103 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) ส 31104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
ศ 31101 ศิลปะ 20(0.5) พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) 
ง 31101 การงานอาชีพ 20(0.5) ศ 31102 ศิลปะ 20(0.5) 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) อ 31102 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) 
  รวม 300(7.5)   รวม 300(7.5) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท 31205 เรียงร้อยถ้อยความ 1 40(1.0) ท 31206 เรียงร้อยถ้อยความ 2 40(1.0) 
ค 31203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) ค 31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) 
ว 31217 วิทยาการค านวณ 40(1.0) ส 31202 เศรษฐกิจพอเพียง 40(1.0) 
ส 31203 อาเซียนศึกษา  40(1.0) ส 30242 หน้าท่ีพลเมือง 2 20(0.5) 
ส 30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 20(0.5) ง 31212 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 31201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 40(1.0) อ 31202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 40(1.0) 
อ 31203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1 40(1.0) อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 40(1.0) 
จ 31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 20(0.5) จ 31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 20(0.5) 

 วิชาเลือกเสร ี 20(0.5)  วิชาเลือกเสร ี 20(0.5) 
  รวม 340(8.5)   รวม 320(8.0) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 31901 แนะแนว 1 20 ก 31902 แนะแนว 2 20 
ก 31903 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 1 10 ก 31904 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 2 10 
ก 31905 คุณธรรมจริยธรรม 1 10 ก 31906 คุณธรรมจริยธรรม 2 10 
ก 31907 กิจกรรมชุมนมุ 1 20 ก 31908 กิจกรรมชุมนมุ 2 20 
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16 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ศิลป์ค านวณ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./

หน่วยกิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./
หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) ท 32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) 
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) 
ว 32104 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 80(2.0) ว 32107 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 40(1.0) 
ว 32108 การออกแบบและเทคโนโลย ี 20(0.5) ส 32103 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) 
ส 32101 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) ส 32104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
ส 32102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) ศ 32102 ศิลปะ 20(0.5) 
ศ 32101 ศิลปะ 20(0.5) ง 32102 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) อ 32102 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) 
  รวม 320(8.0)   รวม 280(7.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท 32205 การแต่งค าประพันธ์ 1 40(1.0) ท 32206 การแต่งค าประพันธ์ 2 40(1.0) 
ค 32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) ค 32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) 
ส 32201 สังคมและวัฒนธรรมไทย 40(1.0) ว 32218 การออกแบบและเทคโนโลย ี 40(1.0) 
ส 30243 หน้าท่ีพลเมือง 3 20(0.5) ส 32202 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 40(1.0) 
ง 32215 การงานอาชีพ 20(0.5) ส 30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 20(0.5) 
อ 32201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 3 40(1.0) อ 32202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 4 40(1.0) 
อ 32203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 3 40(1.0) อ 32204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 4 40(1.0) 
จ 32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 20(0.5) จ 32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 20(0.5) 

 วิชาเลือกเสร ี 20(0.5)  วิชาเลือกเสร ี 20(0.5) 
  รวม 340(8.5)   รวม 340(8.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 32901 แนะแนว 3 20 ก 32902 แนะแนว 4 20 
ก 32903 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 3 10 ก 32904 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 4 10 
ก 32905 คุณธรรมจริยธรรม 3 10 ก 32906 คุณธรรมจริยธรรม 4 10 
ก 32907 กิจกรรมชุมนมุ 3 20 ก 32908 กิจกรรมชุมนมุ 4 20 
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17 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ศิลป์ค านวณ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./

หน่วยกิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./
หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) ท 33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) 
ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) ค 33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) 
ส 33101 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) ส 33102 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) 
ศ 33101 ศิลปะ 20(0.5) ศ 33102 ศิลปะ 20(0.5) 
ง 33101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 33102 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) อ 33102 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) 
  รวม 220(5.5)   รวม 220(5.5) 
   รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท 33205 หลักภาษาไทย 1 40(1.0) ท 33206 หลักภาษาไทย 2 40(1.0) 
ค 33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) ค 33204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 80(2.0) 
ว 30288 ธรณีวิทยา 40(1.0) ว 30287 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 40(1.0) 
ส 33201 พัฒนาการเมืองการปกครองไทย 40(1.0) ส 33202 เหตุการณ์ปัจจบุัน 40(1.0) 
อ 33201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 40(1.0) อ 33202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 6 40(1.0) 
อ 33203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 5 40(1.0) อ 33204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 6 40(1.0) 
จ 33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 20(0.5) จ 33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 20(0.5) 
  รวม 300(7.5)   รวม 300(7.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 33901 แนะแนว 5 20 ก 33902 แนะแนว 6 20 
ก 33903 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 5 10 ก 33904 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 6 10 
ก 33905 คุณธรรมจริยธรรม 5 10 ก 33906 คุณธรรมจริยธรรม 6 10 
ก 33907 กิจกรรมชุมนมุ 5 20 ก 33908 กิจกรรมชุมนมุ 6 20 
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18 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลป์ทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
ม.4 ม.5 ม.6 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทยพื้นฐาน 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)   80 (2.0)    
วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)  60 (1.5)     
วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 60 (1.5)      
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ    40 (1.0)   
วิทยาการค านวณ  20 (0.5)     
การออกแบบและเทคโนโลย ี   20 (0.5)    
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
ประวัติศาสตร์ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5)   
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ศิลปะ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
การงานอาชพี 20 (0.5)   20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ภาษาตา่งประเทศ 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 300 (7.5) 300 (7.5) 320 (8.0) 280 (7.0) 220 (5.5) 220 (5.5) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาไทยเพิ่มเติม 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม       
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 80 (2.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 80 (2.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
สังคมศึกษา ฯ เพิ่มเติม 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
หน้าที่พลเมือง 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5)   
การงานอาชพี  20 (0.5)     
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 80 (2.0) 
ภาษาจีน 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
วิชาเพิ่มเติมเลือกเสรี 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5)   
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 320 (8.0) 300 (7.5) 280 (7.0) 320 (8.0) 240 (6.0) 240 (6.0) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 
คุณธรรมจริยธรรม 10 10 10 10 10 10 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสารณประโยชน ์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 
รวมเวลาทัง้สิ้น 680 680 700 660 560 560 
 รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
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19 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ศิลป์ท่ัวไป 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./

หน่วยกิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./
หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) ท 31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) 
ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) 
ว 31106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 60(1.5) ว 31105 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 60(1.5) 
ส 31101 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) ว 31107 วิทยาการค านวณ 20(0.5) 
ส 31102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) ส 31103 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) ส 31104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
ศ 31101 ศิลปะ 20(0.5) พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) 
ง 31101 การงานอาชีพ 20(0.5) ศ 31102 ศิลปะ 20(0.5) 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) อ 31102 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) 
  รวม 300(7.5)   รวม 300(7.5) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท 31205 เรียงร้อยถ้อยความ 1 40(1.0) ท 31206 เรียงร้อยถ้อยความ 2 40(1.0) 
ว 30289 เทคโนโลยีชีวภาพ 40(1.0) ว 30282 ยากับชีวิต 40(1.0) 
ว 31217 วิทยาการค านวณ  40(1.0) ส 31202 เศรษฐกิจพอเพียง 40(1.0) 
ส 31203 อาเซียนศึกษา  40(1.0) ส 30242 หน้าท่ีพลเมือง 2 20(0.5) 
ส 30241 หน้าท่ีพลเมือง 1 20(0.5) ง 31212 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 31201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 40(1.0) อ 31202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 40(1.0) 
อ 31203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1 40(1.0) อ 31204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 40(1.0) 
จ 31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 40(1.0) จ 31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 40(1.0) 

 วิชาเลือกเสร ี 20(0.5)  วิชาเลือกเสร ี 20(0.5) 
  รวม 320(8.0)   รวม 300(7.5) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 31901 แนะแนว 1 20 ก 31902 แนะแนว 2 20 
ก 31903 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 1 10 ก 31904 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 2 10 
ก 31905 คุณธรรมจริยธรรม 1 10 ก 31906 คุณธรรมจริยธรรม 2 10 
ก 31907 กิจกรรมชุมนมุ 1 20 ก 31908 กิจกรรมชุมนมุ 2 20 
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20 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ศิลป์ท่ัวไป 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./

หน่วยกิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./
หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) ท 32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) 
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) 
ว32104 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 80(2.0) ว 32107 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 40(1.0) 
ว 32108 การออกแบบและเทคโนโลย ี 20(0.5) ส 32103 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) 
ส 32101 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) ส 32104 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) 
ส 32102 ประวัติศาสตร ์ 20(0.5) พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) ศ 32102 ศิลปะ 20(0.5) 
ศ 32101 ศิลปะ 20(0.5) ง 32102 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) อ 32102 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) 
  รวม 320(8.0)   รวม 280(7.0) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท 32205 การแต่งค าประพันธ์ 1 40(1.0) ท 32206 การแต่งค าประพันธ์ 2 40(1.0) 
ว 30285 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 40(1.0) ว 30286 วิทยาศาสตร์รอบตัว 40(1.0) 
ส 32201 สังคมและวัฒนธรรมไทย 40(1.0) ว 32218 การออกแบบและเทคโนโลย ี 40(1.0) 
ส 30243 หน้าท่ีพลเมือง 3 20(0.5) ส 32202 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 40(1.0) 
ง 32215 การงานอาชีพ 20(0.5) ส 30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 20(0.5) 
อ 32201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 3 40(1.0) อ 32202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 4 40(1.0) 
อ 32203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 3 40(1.0) อ 32204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 4 40(1.0) 
จ 32201 ภาษาจีนระดับกลาง 1 40(1.0) จ 32202 ภาษาจีนระดับกลาง 2 40(1.0) 

 วิชาเลือกเสร ี 20(0.5)  วิชาเลือกเสร ี 20(0.5) 
  รวม 300(7.5)   รวม 320(8.0) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 32901 แนะแนว 3 20 ก 32902 แนะแนว 4 20 
ก 32903 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 3 10 ก 32904 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 4 10 
ก 32905 คุณธรรมจริยธรรม 3 10 ก 32906 คุณธรรมจริยธรรม 4 10 
ก 32907 กิจกรรมชุมนมุ 3 20 ก 32908 กิจกรรมชุมนมุ 4 20 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

21 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ศิลป์ท่ัวไป 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
ชม./

หน่วยกิต 
รหัสวิชา วิชา 

ชม./
หน่วยกิต 

รายวิชาพ้ืนฐาน    รายวิชาพ้ืนฐาน   
ท 33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) ท 33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 40(1.0) 
ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) ค 33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40(1.0) 
ส 33101 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) ส 33102 สังคมศึกษา ฯลฯ 40(1.0) 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20(0.5) 
ศ 33101 ศิลปะ 20(0.5) ศ 33102 ศิลปะ 20(0.5) 
ง 33101 การงานอาชีพ 20(0.5) ง 33102 การงานอาชีพ 20(0.5) 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) อ 33102 ภาษาอังกฤษ 40(1.0) 
  รวม 220(5.5)   รวม 220(5.5) 
   รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท 33205 หลักภาษาไทย 1 40(1.0) ท 33206 หลักภาษาไทย 2 40(1.0) 
ว 30288 ธรณีวิทยา 40(1.0) ว 30287 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 40(1.0) 
ส 33201 พัฒนาการเมืองการปกครองไทย 40(1.0) ส 33202 เหตุการณ์ปัจจบุัน 40(1.0) 
อ 33201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 40(1.0) อ 33202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 6 40(1.0) 
อ 33203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 5 40(1.0) อ 33204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 6 40(1.0) 
จ 33201 ภาษาจีนระดับสูง 1 40(1.0) จ 33202 ภาษาจีนระดับสูง 1 40(1.0) 
  รวม 240(6.0)   รวม 240(6.0) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ก 33901 แนะแนว 5 20 ก 33902 แนะแนว 6 20 
ก 33903 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 5 10 ก 33904 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 6 10 
ก 33905 คุณธรรมจริยธรรม 5 10 ก 33906 คุณธรรมจริยธรรม 6 10 
ก 33907 กิจกรรมชุมนมุ 5 20 ก 33908 กิจกรรมชุมนมุ 6 20 

 
 

 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

22 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท31101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท31102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาเรียงร้อยถ้อยความ 1  รหัส ท31205 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเรียงร้อยถ้อยความ 2  รหัส ท31206 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท32101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท32102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการแต่งค าประพันธ์ 1  รหัส ท32205 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการแต่งค าประพันธ์ 2  รหัส ท32206 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท33101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท33102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาหลักภาษาไทย 1  รหัส ท33205 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหลักภาษาไทย 2  รหัส ท33206 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
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23 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  รหัส ค31101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  รหัส ค31102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค31203 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค31204 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค32101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค32102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค32203 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค32204 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค33101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค33102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค33203 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค33204 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
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24 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   รหัส ว31106 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) รหัส ว31105 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ  รหัส ว31107 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาฟิสิกส์ 1    รหัส ว31211 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟิสิกส์ 2    รหัส ว31214 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมี 1    รหัส ว31212 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมี 2    รหัส ว31215 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีววิทยา 1   รหัส ว31213 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีววิทยา 2   รหัส ว31216 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 รหัส ว31219 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 รหัส ว31220 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  รหัส ว30289 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชายากับชีวิต  รหัส ว30282 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ  รหัส ว31217 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
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25 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รหัส ว32104 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ รหัส ว32107 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี รหัส ว32108 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาฟิสิกส์ 3    รหัส ว32211 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟิสิกส์ 4    รหัส ว32214 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมี 3    รหัส ว32212 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมี 4    รหัส ว32215 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีววิทยา 3   รหัส ว32213 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีววิทยา 4   รหัส ว32216 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3 รหัส ว31217 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน รหัส ว30285 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์รอบตัว  รหัส ว30286 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี รหัส ว32218 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รหัส ว33104 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) รหัส ว33105 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   รหัส ว33106 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาฟิสิกส์ 5    รหัส ว33211 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมี 5    รหัส ว33212 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีววิทยา 5    รหัส ว33213 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  รหัส ว30283 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลังงานกับสิ่งแวดล้อม รหัส ว30287 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาธรณีวิทยา    รหัส ว30288 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

26 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส31101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส31103 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์   รหัส ส31102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์   รหัส ส31104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาอาเซียน    รหัส ส31203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง   รหัส ส31202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 1   รหัส ส30241 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 2   รหัส ส30242 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส32101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส32103 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์   รหัส ส32102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์   รหัส ส32104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย รหัส ส32201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประชากรกับสิ่งแวดล้อม รหัส ส32202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 3   รหัส ส30243 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 4   รหัส ส30244 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

27 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส33101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส33102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการพัฒนาการเมืองการปกครอง รหัส ส33201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน  รหัส ส33202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

28 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ31101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ31102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ32101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ32102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ33101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ33102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
วิชาเซปักตะกร้อ   รหัส พ30212 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวอลเลย์บอล   รหัส พ30214 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาบาสเกตบอล   รหัส พ30215 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟุตบอล   รหัส พ30216 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟุตซอล   รหัส พ30217 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

29 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ31101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ31102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ32101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ32102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ33101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ33102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

30 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพ   รหัส ง31101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการงานอาชีพ   รหัส ง31212 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพ   รหัส ง32102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการงานอาชีพ   รหัส ง32215 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพ   รหัส ง33101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการงานอาชีพ   รหัส ง33102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
วิชาปฏิบัติโครงงานอาชีพ  รหัส ง30217 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชางานดอกไม้สด  รหัส ง30223 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประดับตกแต่งด้วยผ้า  รหัส ง30230 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดทุอ้งถิ่น รหัส ง30234 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

วิชาการผลิตกล้าไม้  รหัส ง30243 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการขยายพันธ์พืช  รหัส ง30246 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพืชสวนเศรษฐกิจ  รหัส ง30248 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

31 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ31101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ31102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  รหัส อ31201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  รหัส อ31202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  รหัส อ31203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2  รหัส อ31204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1   รหัส จ31201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเบื้องต้น 2   รหัส จ31202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1  รหัส จ31203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2  รหัส จ31204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ32101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ32102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3  รหัส อ32201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4  รหัส อ32202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3  รหัส อ32203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4  รหัส อ32204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนระดับกลาง 1  รหัส จ32201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนระดับกลาง 2  รหัส จ32202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3  รหัส จ32203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4  รหัส จ32204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

32 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ33101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ33102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5  รหัส อ33201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6  รหัส อ33202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5  รหัส อ33203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6  รหัส อ33204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

วิชาภาษาจีนระดับสูง 1   รหัส จ33201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนระดับสูง 2   รหัส จ33202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5  รหัส จ33203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 6  รหัส จ33204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

33 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

34 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

35 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท31101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท31102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาเรียงร้อยถ้อยความ 1  รหัส ท31205 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเรียงร้อยถ้อยความ 2  รหัส ท31206 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท32101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท32102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการแต่งค าประพันธ์ 1  รหัส ท32205 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการแต่งค าประพันธ์ 2  รหัส ท32206 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท33101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท33102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาหลักภาษาไทย 1  รหัส ท33205 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหลักภาษาไทย 2  รหัส ท33206 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

36 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน      รหัสวิชา ท31101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 

 ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  การอ่านจับใจความส าคัญจากสื่อต่างๆ  

แล้วตอบค าถาม  ตีความ  แปลความ   ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องอย่างมีเหตุผล   คาดคะเนเหตุการณ์   ประเมินค่า 

แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  เขียนกรอบความคิด     ผังความคิด  บันทึก  ย่อความและ

รายงานจากการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบจดหมายกิจธุระ  โครงการ    รายงานการด าเนินโครงการ  เขียนเรียงความ  การ

พูดสรุปความคิด  การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   การเขียนสะกดค า  การเพ่ิมค า  หลักการสร้างค าในภาษาไทย  

การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค การวิเคราะห์   วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น การวิเคราะห์

ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต การวิเคราะห์และประเมิน

คุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  การสังเคราะห์ข้องคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้  การ

ท่องจ า  และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร้างความตระหนัก   กระบวนการกลุ่ม   

กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า การใช้ภาษาในการสื่อสาร เห็นคุณค่าของวรรณคดี

และวรรณกรรม น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา  และสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม   สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  มีมารยาทใน     การอ่าน  การเขียน  การ

ฟัง การดู และการพูด และมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  อนุรักษ์สืบสานภาษาไทยและภูมิปัญญาทางภาษาให้คงอยู่คู่ชาติ

ไทยตลอดไป     

ตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.4/1,   ม.4/2,   ม.4/3,   ม.4/4,   ม.4/5,   ม.4/6,   ม.4/7,  ม.4/9 

ท 2.1 ม.4/1,   ม.4/2,   ม.4/3,   ม.4/8 

ท 3.1 ม.4/1,   ม.4/6 

ท 4.1 ม.4/2,  ม.4/6      

ท 5.1 ม.4/1,   ม.4/2,   ม.4/3,   ม.4/4,   ม.4/6                   

รวม  21  ตัวชี้วัด 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

37 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน      รหัสวิชา ท31102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 

 ศึกษาวิเคราะห์   และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง   การอ่านจับใจความส าคัญจากสื่อ
ต่าง  ๆ แล้วตอบค าถาม  ตีความ   แปลความ   ขยายความ   วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องอย่างมีเหตุผล   คาดคะเนเหตุการณ์  
ประเมินค่า   แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง   และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ   มาพัฒนาตน   พัฒนาการเรียน   และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ   การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ   การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ   การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การวิเคราะห์
แนวคิด  การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู   การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ   การประเมิน
เรื่องที่ฟังและดูเพ่ือก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ การแต่งโคลงสี่สุภาพ การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น      การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต
ของสังคมในอดีต   การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณกรรมด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  การสังเคราะห์
ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้   การท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ   กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   และการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้   การศึกษาค้นคว้า   การใช้ภาษาในการสื่อสาร    เห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม   น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา   และสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้   มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน   การ
ฟัง   การดู    และการพูด   และมีนิสัยรักการอ่าน   การเขียน   อนุรักษ์สืบสานภาษาไทยและภูมิปัญญาทางภาษาให้คงอยู่
คู่ชาติไทยตลอดไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.4/1,   ม.4/2,  ม.4/3,   ม.4/4,   ม.4/5,   ม.4/6,   ม.4/8,  ม.4/9 
ท 2.1 ม.4/6,   ม.4/7,  ม.4/8 
ท 3.1 ม.4/2,   ม.4/3,  ม.4/4,   ม.4/6 
ท 4.1 ม.4/4      
ท 5.1 ม.4/1,   ม.4/2,   ม.4/3,   ม.4/4,   ม.4/6                   

รวม  21  ตัวชี้วัด 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

38 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา เรียงร้อยถ้อยความ 1      รหัสวิชา ท31205                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะเกี่ยวกับการเขียน ประเภทการเขียนสะกดค าให้ถูกอักขรวิธี การเขียน
บรรยาย เขียนพรรณนา เขียนเล่าประสบการณ์ เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการและเชิงสร้างสรรค์   
แต่งค าประพันธ์ เช่น กาพย์ยานี 11 กลอนแปด กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา และโคลงสี่สุภาพ โดยใช้
ถ้อยค าส านวนถูกต้องเหมาะสมและสละสลวย มีเนื้อหาสาระน่าสนใจ มีมารยาทในการเขียนและรักการ
เขียน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเขียน กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความตระหนัก และการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการเขียนและสามารถพัฒนาสมรรถภาพในการเขียนให้ถูกต้อง
ตามหลักการและวิธีการเขียน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
ผลการเรียนรู้ 
 1.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูกประโยคและการใช้ประโยคได้ถูกต้อง 
 2.  อธิบายความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ลักษณะส าคัญของการย่อความ ตลอดจนสามารถ 
เขียนย่อความได้ 
 3.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนบันทึกประเภทต่างๆ ได้ 
 4.   มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อประกาศ และสามารถเขียนประกาศในชีวิตประจ าวันได้ 
 5.   อธิบายหลักเกณฑ์ทั่วไปในการเขียนจดหมายประเภทต่างๆ และสามารถเขียนจดหมายใน 
หัวข้อที ่ก าหนดให้ได้ 
 6.    อธิบายความหมายของรายงาน   ส่วนประกอบของรายงาน ตลอดจนเขียนรายงานแต่ละ
ประเภทได้ 
 7.   อธิบายหลักเกณฑ์ในการเขียนเรียงความและสามารถเขียนเรียงความได้ 
 8.   อธิบายความหมายของร้องกรอง   ลักษณะบังคับทั่วไปของร้อยกรองและสามารถแต่งร้อย
กรองประเภทต่างๆ ได้ 
รวม   8   ผลการเรียนรู้ 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

39 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา เรียงร้อยถ้อยความ 2      รหัสวิชา ท31206                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
 ศึกษาทักษะการเขียนในรูปแบบต่างๆ เลือกใช้โวหารให้เหมาะสมกับงานเขียน เขียนแสดง
ทรรศนะเชิงสร้างสรรค์ได้ถูกต้องตามมารยาทและธรรมเนียมนิยม รู้จักเข้าใจองค์ประกอบของค าแสวงหา
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น      
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม การปฏิบัติ การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากเทคโนโลยี การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าผังความคิด 
การรวบรวม ขยายความ จัดเก็บ น าเสนอในรูปแฟ้มสะสมงานและน าออกเผยแพร่ 
 เพ่ือท าให้เกิดทักษะในการแสดงออก การสื่อสาร มีค่านิยมในเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางภาษา  
วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ และระบบการปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในรูปแบบต่างๆ 
 2.   รู้และเข้าใจในโครงสร้างองค์ความรู้ในการเขียนแสดงทรรศนะ 
 3.   มีทักษะในการเขียนแสดงทรรศนะเชิงสร้างสรรค์ 
 4.   น าโวหารภาพพจน์ไปใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.   แสวงหาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

40 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน      รหัสวิชา ท32101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทความ และความเรียง บทร้อยกรองประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ 
โคลงฉันท์ ร่าย กาพย์ กลอน  และลิลิต ได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  ตีความ  แปล
ความและ ขยายความ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล  อ่านบทความ  นิทาน  เรื่อง
สั้น นวนิยาย วรรณกรรมพ้ืนบ้านฯลฯ  แล้ววิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และ
เสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ฝึกการเขียนสื่อสารรูปแบบต่างๆ  เช่น เขียนแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้ม
น้าว  เชิญชวน และประกาศ วิเคราะห์ แนวคิด  การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่าง
มีเหตุผล  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู   ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส  กาลเทศะ  และบุคคล  
รวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต   วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ   สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดี  วรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ   
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน การฟัง การดู การพูด มี
ความสามารถในการสื่อสาร ในการคิด ในการใช้ทักษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมั่นใน
การท างาน รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/5 ม.5/9           
ท 2.1  ม.5/1   ม.5/8            
ท 3.1  ม.5/2 ม.5/4 
ท 4.1  ม.5/3 ม.5/7 
ท 5.1  ม.5/1  ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4  

รวมทั้งหมด         15           ตัวช้ีวัด 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

41 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน      รหัสวิชา ท32102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว นวนิยาย บทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ โคลง ฉันท์ 
ร่าย กาพย์ กลอน และลิลิตได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต ตอบค าถาม
จากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์   วิจารณ์  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  ฝึกการเขียนย่อความจาก
สื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  พูด
ในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสมแก่
โอกาส  กาลเทศะ และบุคคล  แต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์   วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกของชาติ  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ และน าไปใช้อ้างอิงได้ 
  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ   
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน การฟัง การดู การพูด มี
ความสามารถในการสื่อสาร ในการคิด ในการใช้ทักษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งม่ันใน
การท างาน รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ม.5/1 ม.5/4 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/9           
ท 2.1 ม.5/3     ม.5/7   ม.5/8            
ท 3.1 ม.5/5 ม.5/6 
ท 4.1 ม.5/4        
ท 5.1 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/6   

รวมทั้งหมด         14           ตัวช้ีวัด 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

42 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา การแต่งค าประพันธ์ 1     รหัสวิชา ท32205                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษาลักษณะบังคับของค าประพันธ์ชนิดต่างๆ ฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภท  กลอน กาพย์  โดย

ค านึงถึงลักษณะบังคับ  ความไพเราะ  เนื้อหาสาระ  และความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ                       

ฉันทลักษณ์  สามารถแต่งค าประพันธ์ชนิดต่างๆ ได้  เห็นคุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรองอัน

น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาการแต่งค าประพันธ์ 

 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  

กระบวนการกลุ่ม  การบวนการปฏิบัติ  การบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  และการเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะและและสามารถพัฒนาสมรรถภาพของตน  ด้วยการแต่ง

ค าประพันธ์และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและบอกได้ถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งค าประพันธ์ 

2. อธิบาย บอกประเภทและวิวัฒนาการของค าประพันธ์ไทยได้ 

3. มีความรู้ความเข้าใจ อธิบายถึงความงามของร้อยกรองได้ 

4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลอน  สามารถแต่งกลอนสุภาพ  กลอนดอกสร้อย  กลอนสักวา         

กลอนนิราศได้ 

5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาพย์  สามารถแต่งกาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 

28 ได ้

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

43 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา การแต่งค าประพันธ์ 2     รหัสวิชา ท32206                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
 ศึกษาลักษณะบังคับของค าประพันธ์ชนิดต่างๆ ฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภท  โคลง  ฉันท์  ร่าย  

โดยค านึงถึงลักษณะบังคับ  ความไพเราะ  เนื้อหาสาระ  และความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ                       

ฉันทลักษณ์  สามารถแต่งค าประพันธ์ชนิดต่างๆ ได้  เห็นคุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรองอัน

น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาการแต่งค าประพันธ์ 

 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  

กระบวนการกลุ่ม  การบวนการปฏิบัติ  การบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  และการเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะและและสามารถพัฒนาสมรรถภาพของตน  ด้วยการแต่ง

ค าประพันธ์และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรสวรรณคดีไทยและสันสกฤต 

2. อธิบายประวัติความเป็นมา  ลักษณะบังคับของโคลง และสามารถแต่งโคลงสี่สุภาพได้ 

3. อธิบายประวัติความเป็นมา  ลักษณะบังคับของฉันท์ และสามารถแต่งฉันท์ได้ 

4. อธิบายประวัติความเป็นมา  ลักษณะบังคับของร่าย และสามารถแต่งร่ายได้ 

รวม  4 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

44 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท33101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างไพเราะเหมาะสม  ตีความ แปลความ ขยายความวิเคราะห์  

วิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกด้านและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ   เช่น  
ประกาศ  จดหมายกิจธุระ  โครงการ  รายงานการประชุม กรอกแบบรายการ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  วิเคราะห์
แนวคิด  การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถืออย่างมีเหตุผล  พร้อมทั้งมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดูแล้วประเมิน
เรื่อง  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น รวมถึงประเมินการใช้
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิเคราะห์  วิจารณ์  วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  
วิเคราะห์และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ท่องจ า และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้
พ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาการเรียนตลอดจนน าความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัย
รักการอ่าน การเขียนการฟัง การพูดและการดู  พัฒนาลักษณะนิสัยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตเป็นสาธารณะอันจะน าไปสู่การอนุรักษ์ภาษาไทยให้
ยั่งยืนสืบไป 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้ความ
เข้าใจ  เพ่ือให้มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี      เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  และรักความเป็นไทย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะสามารถพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า      น าความคิด
ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา  และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ม 6/1  ม 6/2  ม 6/3  ม 6/5  ม 6/9 
 ท 2.1 ม 6/1  ม 6/8 
 ท 3.1 ม 6/2  ม 6/4 
 ท 4.1 ม 6/5  ม 6/7 
 ท 5.1 ม 6/1  ม 6/3  ม 6/4  ม 6/6 
รวม 15  ตัวช้ีวัด 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

45 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท33102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างไพเราะเหมาะสม  คาดคะเนเหตุการณ์และประเมินค่าเรื่องที่อ่าน 

เพ่ือน าความรู้  ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต  ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่างๆ  ภายในเวลาที่
ก าหนด  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึกย่อความและรายงาน  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  มาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ ผลิตงานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่าง  ๆเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงได้ถูกต้อง  
ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าใน
ภาษาไทย  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม  สังเคราะห์ข้อคิดเพ่ือน าไปใช้ในชีวิต
จริง  รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา         เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาการเรียน
ตลอดจนน าความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนการฟัง 
การพูดและการดู  พัฒนาลักษณะนิสัยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตเป็นสาธารณะอันจะน าไปสู่การอนุรักษ์ภาษาไทยให้ยั่งยืนสืบไป 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้ความ
เข้าใจ  เพ่ือให้มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี      เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  และรักความเป็นไทย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะสามารถพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า      น าความคิด
ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา  และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ตัวช้ีวัด ท 1.1 ม 6/1  ม 6/4  ม 6/6  ม 6/7  ม 6/8  ม 6/9 
 ท 2.1 ม 6/4  ม 6/6  ม 6/8 
 ท 3.1 ม 6/3  ม 6/6 
 ท 4.1 ม 6/6 
 ท 5.1 ม 6/3  ม 6/4  ม 6/5 
รวม 15  ตัวช้ีวัด 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

46 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา หลักภาษาไทย 1     รหัสวิชา ท33205                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาธรรมชาติของภาษาพลังทางภาษา  ความส าคัญของภาษา และลักษณะควรสังเกตบาง

ประการของภาษาไทย ศึกษาประวัติความเป็นมาของพยัญชนะไทย เสียงพยัญชนะ  เสียงสระ เสียง
วรรณยุกต์ ลักษณะของค าชนิดของค า ค ามูล การสร้างค าประสม  ค าซ้อน  ค าซ้ า  ค าสมาส  ค าสนธิ 
อธิบายลักษณะของกลุ่มค า ชนิดของกลุ่มค า และการใช้กลุ่มค า ศึกษาประโยคเพ่ือการสื่อสาร  การจ าแนก
ประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร  การจ าแนกประโยคตามโครงสร้างของประโยค  ประโยคที่มีส่วนขยาย
ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ใช้ทักษะทางภาษาได้ถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจธรรมชาติของภาษา พลังภาษา และลักษณะของภาษาไทย 
2. เข้าใจเรื่องเสียงในภาษาไทย 
3. มีความเข้าใจเรื่องชนิดของค า 
4. มีความเข้าใจเรื่องการสรา้งค า 
5. มีความเข้าใจเรื่องกลุ่มค า 
6. มีความเข้าใจเรื่องประโยค   

รวม            6      ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

47 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา หลักภาษาไทย 2     รหัสวิชา ท33206                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความหมายของส านวน  ลักษณะของส านวนไทย  ความหมายของสุภาษิต  ลักษณะของ

สุภาษิตความหมายของค าพังเพย  ลักษณะของค าพังเพย  ความส าคัญของส านวน สุภาษิต และค าพังเพย  
คุณค่าของส านวน สุภาษิต และค าพังเพยการใช้ส านวน สุภาษิตและค าพังเพย  ค าไทยแท้ ค าบาลี ค า
สันสกฤต ค าบาลี – สันสฤต  ค าเขมร  ค าที่มาจากภาษาอ่ืน  ความหมายของค าราชาศัพท์  ความส าคัญ
ของค าราชาศัพท์  ที่มาของค าราชาศัพท์  ข้อสังเกตบางประการในการใช้ค าราชาศัพท์   ศึกษาความหมาย
ของภาษาถิ่น   ประเภทของภาษาถิ่น  การเปลี่ยนแปลงภาษาถิ่นในภาษาไทย   ความหมายของวรรณกรรม
พ้ืนบ้าน  ลักษณะของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน   ประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  ประโยชน์ของการศึกษา
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน  เพลงพ้ืนบ้าน ต านานนิทาน  ภาษิต  ปริศนาค าทาย 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวน
การกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ใช้ทักษะทางภาษาได้ถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ส านวน สุภาษิตและค าพังเพย 
2. อธิบายลักษณะค าไทยแท้และค าที่มาจากภาษาอ่ืน 
3. อธิบายความหมายความส าคัญและที่มาของค าราชาศัพท์ได้ 
4. มีความรู้เรื่องการใช้ค าราชาศัพท์ 
5. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาษารวมทั้งอิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศ 
6. อธิบายความหมาย ลักษณะ  ประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้   

รวม         6          ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

48 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

49 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค31101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค31102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค31203 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค31204 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค32101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค32102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค32203 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค32204 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค33101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัส ค33102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค33203 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัส ค33204 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

50 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน     รหัสวิชา ค31101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เซต ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต 
ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ได้แก่ ประพจน์ และตัวเชื่อม 
(นิเสธ และ หรือ ถ้ า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ)  

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างมีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.1   ม.4/1 
 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

51 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน     รหัสวิชา ค31102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ได้แก่ หลักการบวกและการคูณ  การเรียง

สับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด และการจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 
ความน่าจะเป็น ได้แก่ การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และ การน าเสนอ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างมีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 3.2  ม.4/1  
 ค 3.2  ม.4/2 
รวม 2 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

52 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม     รหัสวิชา ค31203                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง จ านวนจริงและพหุนาม ได้แก่ จ านวนจริงและสมบัติของจ านวน

จริง      ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและสมบัติ ของค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ 
และจ านวนจริง ในรูปเลขยกก าลัง ตัวประกอบของพหุนาม สมการและอสมการพหุนาม สมการและ
อสมการเศษส่วนของพหุนาม สมการและอสมการคา่สัมบูรณ์ของพหุนาม ตรรกศาสตร ์ ได้แก่ ประพจน์
และตัวเชื่อม ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว และการอ้างเหตุผล  

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 

และ การน าเสนอ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการ

ท างานอย่างมีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้

อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจจ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริง ในการแก้ปัญหา 
2. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
3. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม ตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

53 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม     รหัสวิชา ค31204                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ฟังก์ชัน ได้แก่ ฟังก์ชันและกราฟ การบวก การลบ การคูณ การหาร

ฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ได้แก่ ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม เรขาคณิต
วิเคราะห์ ได้แก่ จุดและเส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา 

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และ การน าเสนอ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างมีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบายสถานการณ์ที่ก าหนด  
2. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน ห าฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน  
3. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
4. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอก าริทึมและน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 

5. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึมและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
6. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ในการแก้ปัญหา  

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

54 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน     รหัสวิชา ค32101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เลขยกก าลัง ได้แก่ รากท่ี n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวนนับ

ที่มากกว่า 1 และเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ ฟังก์ชัน ได้แก่ ฟังก์ชันและกราฟของ
ฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล)  
 โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และ การน าเสนอ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน
อย่าง   มีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.1   ม.5/1 
 ค 1.2   ม.5/1 
 
รวม 2 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

55 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน     รหัสวิชา ค32102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ฟังก์ชัน ได้แก่ ล าดับและอนุกรม ได้แก่ ล าดับเลขคณิต ล าดับ

เรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ย มูลค่า
ของเงิน และค่ารายงวด 
 โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และ การน าเสนอ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน
อย่าง   มีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.2   ม.5/2 
ค 1.3   ม.5/1 
 

รวม 2 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

56 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม     รหัสวิชา ค32203                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ได้แก่ ฟังก์ชันตรีโกณมิต และฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ผกผัน เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ และกฎของโคไซน์และกฎของไซน์ เมทริกซ์ ได้แก่ เมทริกซ์ 
และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ ดี
เทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ผกผัน และการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ เวกเตอร์ในสามมิติ ได้แก่ 
เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วย สเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ 
และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน
อย่าง   มีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
2. แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
3. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา  
4. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของก ารบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณ

ระหว่างเมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n X n เมื่อ n เป็นจ านวนนับ
ที่ไม่เกิน สาม 

5. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 X 2 
6. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผัน และการด าเนินการตามแถว  
7. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ 

และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
8. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสมมิติไปใช้ ในการแก้ปัญหา 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

57 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม     รหัสวิชา ค32204                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง จ านวนเชิงซ้อน ได้แก่ จ านวนเชิงซ้อน และสมบัติของจ านวน

เชิงซ้อน  
จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว และรากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า ๑ 
สมการพหุนามตัวแปรเดียว หลักการนับเบื้องต้น ได้แก่ หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน 
(การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด) การจัดหมู่
กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็น ได้แก่ การทดลองสุ่มและ
เหตุการณ ์และความนา่จะเป็นของเหตุการณ ์ 
 โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และ การน าเสนอ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน
อย่าง   มีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 

2. หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1  
3. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม และน าไปใช้ ในการ

แก้ปัญหา 
4. เขา้ใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา 

5. หาความนา่จะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับ ความนา่จะเป็นไปใช้  
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

58 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน     รหัสวิชา ค33101                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสถิติ ได้แก่ ข้อมูล ต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)  
โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และ การน าเสนอ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างมีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 3.1    ม.6/1 
 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

59 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน     รหัสวิชา ค33102                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง สถิติ ได้แก่ ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน)       

การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปรความหมายของค่าสถิติ 
 โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และ การน าเสนอ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน
อย่าง   มีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 3.1 ม.6/1 
 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

60 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม     รหัสวิชา ค33203                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น  ได้แก่ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต  
โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และ การน าเสนอ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างมีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ก าหนดให้  

2. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหา  
3. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหา  

 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม     รหัสวิชา ค33204                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ล าดับและอนุกรม ได้แก่ ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์ ล าดับเลข

คณิตและล าดับเรขาคณิต ลิมิตของล าดับอนันต์ อนุกรมจ ากัดและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต ผลบวกอนุกรมอนันต์ การน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ ในการแก้ปัญหา
มูลค่าของเงินและค่ารายงวด การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น ได้แก่ การแจกแจงเอกรูป การแจก
แจงทวินาม การแจกแจงปกต ิ 

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และ การน าเสนอ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีระเบียบ มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างมีระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบุได้ว่าล าดับที่ก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้า หรือลู่ออก  

2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต  
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์  
4. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้  

 5. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจง ทวิ
นาม และการแจกแจงปกติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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62 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  
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63 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   รหัส ค31106 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) รหัส ค31105 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาฟิสิกส์ 1    รหัส ค31211 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟิสิกส์ 2    รหัส ค31214 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมี 1    รหัส ค31212 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมี 2    รหัส ค31215 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีววิทยา 1   รหัส ค31213 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีววิทยา 2   รหัส ค31216 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 รหัส ค31219 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 รหัส ค31220 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  รหัส ค30289 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชายากับชีวิต  รหัส ค30282 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 1  รหัส ค31217 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 1 รหัส ค31218 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รหัส ค32104 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ รหัส ค32107 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาฟิสิกส์ 3    รหัส ค32211 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟิสิกส์ 4    รหัส ค32214 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
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64 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชาเคมี 3    รหัส ค32212 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมี 4    รหัส ค32215 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีววิทยา 3   รหัส ค32213 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีววิทยา 4   รหัส ค32216 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3 รหัส ค31219 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน รหัส ค30285 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์รอบตัว  รหัส ค30286 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 2  รหัส ค32217 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 2 รหัส ค32218 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รหัส ค33104 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) รหัส ค33105 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   รหัส ค33106 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาฟิสิกส์ 5    รหัส ค33211 4 ชั่วโมง/สัปดาห์  80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเคมี 5    รหัส ค33212 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาชีววิทยา 5    รหัส ค33213 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  รหัส ค30283 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพลังงานกับสิ่งแวดล้อม รหัส ค30287 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาธรณีวิทยา    รหัส ค30288 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวิทยาการค านวณ 3  รหัส ค33217 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 3 รหัส ค33218 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
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65 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      รหัสวิชา ว31106                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ องค์ประกอบของ

ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เซลล์และโครงสร้างพ้ืนฐานของเซลล์ การล าเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ าและแร่ธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบ
ภูมคิุ้มกัน    ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
สารสังเคราะห์จากพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ยีนและการ
ถ่ายทอดลักษณะ  ทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ระดับยีนและโครโมโซม    การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ         การคัดเลือกโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต     
การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษา
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 

ว 1.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 
ว 1.2 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7  ม.4/8  ม.4/9  ม . 4 / 1 0 

ม.4/11 ม.4/12   
ว 1.3   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 ม.4/5  ม.4/6 

 
รวม 22 ตัวชี้วัด 
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66 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) รหัสวิชา ว31105                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี ศึกษา

ความเหมือนและความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก ระบุ
จ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว เขียนสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่ง
โลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุ่มโลหะแทรนซิชัน จากตารางธาตุ ศึกษาสมบัติการน าไฟฟ้า หารให้
และการรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มดลหะกับอโลหะ ยกตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน ระบุว่าพันธะโควาเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และ
ระบุจ านวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุล
ประกอบด้วย 2 อะตอม ระบุสารที่เกิดพันธะโฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดเดือดของสาร   โคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน เขียน
สูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อม
ให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ ระบุสารประกอบ
อินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง ศึกษาสมบัติทางกายภาพระหว่าง
พอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น ระบุสมบัติความเป็นกรด -เบสจากโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์ อธิบายสมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์และการน าพอลิเมอร์ไปใช้
ประโยชน์ ยกตัวอย่างผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อม
แนวทางป้องกันหรือแก้ไข ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์และแปลความหมายของสัญลักษณ์ใน
สมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและอธิบายผลของความเข้มข้นพ้ืนที่ผิว อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี
ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ศึกษาและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันหรือในอุตสาหกรรม อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ อธิบายสมบัติของสาร
กัมมันตรังสีและค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี ยกตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี
และการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
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67 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การ
สังเกต  การสืบค้นข้อมูล  การวิเคราะห์ การอภิปราย  สรุป  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสารมารถในการตัดสินใจ   

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
ตัวช้ีวัด   
 ว 2.1  ม.5/1-25 
รวม   25 ตัวชี้วัด 
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68 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาการค านวณ  รหัสวิชา ว31107                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้าน

เทคโนโลยี การน าแนวคิดเชิงค านวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนใช้ในการพัฒนา

โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 
เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรม
โครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอา
แนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช้ 
สร้างความรู้ใหม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม 
และใช้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
และเชื่อมโยงกับชีวิต 

 
รวม 1 ตัวชี้วัด 
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69 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 1   รหัสวิชา ว31211                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ การวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ของ  
นิวตัน แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

 โดยใช้วิธีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย และการน าเสนอข้อมูล   

 เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้   
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมารวมทั้งพัฒนาการของ
หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่ และการพัฒนาเทคโนโลยี 
 2. วัดและรายงานผลการวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยน าความคลาดเคลื่อนใน
การวัดมาพิจารณาในการน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์ และแปร
ความหมายจากกราฟเส้นตรง 
 3. ทดลอง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง ของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว จากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วง
ของโลกและปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ทดลอง อธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท ามุมต่อกัน  
 5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
และการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากล และผลของสนามโน้มถ่วงที่ท าให้วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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70 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 7. วิเคราะห์ อธิบาย และค านวณแรงเสียดทาน ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุ
หยุดนิ่ง และวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ 
และน าความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 8. อธิบาย วิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  
 9. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิง
เส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลม ในระนาบระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

71 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 2   รหัสวิชา ว31214                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์ สมดุลกล โมเมนต์ แรงคู่ควบ สมดุลต่อการเลื่อนที่ สมดุลต่อการหมุน และสภาพ

ยืดหยุ่น งาน ก าลัง พลังงาน และกฎการอนุรักษ์พลังงาน แรงดลและการดล การชน โมเมนตัม และกฎการ
อนุรักษ์โมเมนตัม  

โดยใช้วิธีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย และการน าเสนอข้อมูล   

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์และค านวณงานของแรงคงตัวจากสมการ และพ้ืนที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง 
กับต าแหน่ง รวมทั้งอธิบายค านวณก าลังเฉลี่ย  
 2. อธิบายและค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงาน 
กับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกลับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ใช้ดึง
สปริงกับระยะที่สปริงยืดออก และความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์ และพลังงานจลน์ และค านวณงานท่ีเกิดจากแรงลัพธ์ 
 3. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
 4. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพ และการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิดโดยใช้
ความรู้เรื่องงาน และสมดุลกล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 
 5. อธิบายและค านวณโมเมนตัมของวัตถุและการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดล กับโมเมนตัม  
 6. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชน ของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบ
ยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติ ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 
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72 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 7. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบ และผล
ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระ เมื่อวัตถุอยู่ ในสมดุลกล 
และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 
 8. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อแรงที่กระท าของวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของ
วัตถุ และผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

73 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เคมี 1    รหัสวิชา ว31212                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการท าปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการท า

ปฏิบัติการ ระบุหน่วยวัด ปริมาณต่างๆของสาร การเปลี่ยนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์
เปลี่ยนหน่วย ศึกษาแบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์  สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อนุภาคมูลฐาน
ของอะตอม     การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมการ จัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการ
ของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะ
ในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษาและอธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
ยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์รวมทั้งผกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการเกิดพันธะไอ
ออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบ ไอออนิก  การเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบ ไอ
ออนิก  สมบัติของสารประกอบ ไอออนิก  ปฏิกิริยาของสารประกอบ ไอออนิก  ศึกษาการเกิดพันธะและ
ชนิดของพันธะ โคเวเลนต์ การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์  ความยาวพันธะและพลังงานพันธะใน
สารโคเวเลนต์ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์  รูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์  สภาพขั้ว
ของโมเลกุล โคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์  สมบัติของสารโคเวเลนต์ โครงร่างตาข่าย 
ศึกษาการเกิดโลหะและสมบัติของโลหะ   
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา  การเปรียบเทียบ การส ารวจตรวจสอบ การท านายและการทดลอง  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการ
เคมีเพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 2. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 3. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
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74 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการ
ใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
 5. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอ
แบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
 6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ
อะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
 7. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบ
เลขอะตอมของธาตุ 
 8. ระบุหมู่คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ 
 9. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
 10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชันและเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟ 
 11. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี12. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่าง
การน าธาตุมาใช้ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิว
อิส 
 14. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
 15. ค านวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮา
เบอร์ 
 16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
 17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
 18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยวพันธะคู่และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
 19. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
 20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์รวมทั้งค านวณ
พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
 
รวมทั้งหมด 20 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

75 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เคมี 2    รหัสวิชา ว31215                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา มวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ  มวลโมเลกุลของ

สาร    ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล  อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษาหน่วยและการ
ค านวณความเข้มข้นของสารละลาย  การทดลองเตรียมสารละลาย   การเปรียบเทียบจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย  ศึกษาความหมายและเขียนสูตรเอมพิริคัลหรือสูตรอย่างง่าย  
สูตรโมเลกุล  และสูตรโครงสร้าง การค านวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร การค านวณหาสูตรเอมพิริคัลหรือ
สูตรอย่างง่าย  สูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุจสมการเคมี ทดลองและค านวณหาอัตราส่วน
จ านวนโมลของสารตั้งต้นที่ท าปฏิกิริยาเคมีกัน ศึกษาสมบัติของระบบปิด  และระบบเปิด  ศึกษาและฝึก
ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎของมวล  กฎสัดส่วนคงที่  ศึกษาทดลองและ
ค านวณปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์ -ลูสแชค  และเลขอาโวกาโดร  ศึกษาและฝึก
ค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ และสมการเคมีที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่ง
สมการสารก าหนดปริมาณ ผลได้ร้อยละ 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา  การเปรียบเทียบ การส ารวจตรวจสอบ การท านายและการทดลอง  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุและค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุมวลโมเลกุลและ
มวลสูตร 
 2. อธิบาย และค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และ
ปริมาตรของแก๊สที่ STP 
 3. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
 4. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

76 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 5. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มี
ความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตีและปริมาตรสารละลายตามท่ีก าหนด 
 6. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์รวมทั้งค านวณจุดเดือดและ
จุดเยือกแข็งของสารละลาย 
 7. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
 8. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร 
 9. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
 10. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
 11. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 
 12. ระบุสารก าหนดปริมาณ และค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
 13. ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
 
รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

77 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ชีววิทยา 1   รหัสวิชา ว31213                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

การน าความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  โครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนประกอบของเซลล์ การแพร่ การออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต แอกทีฟทรานสปอร์ต การล าเลียง
สารโมเลกุลใหญ่ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์  การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและสรุปสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท า
ให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้  

2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิต  และ
ยกตัวอย่างธาตุต่าง ๆ ที่มีความส าคญัต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 

4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญ
ของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต  
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความส าคัญของลิพิดท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลีอิกและความส าคัญของกรด

นิวคลีอิกท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต  
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

78 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
ท างานของเอนไซม์  

10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง  วัดขนาด
โดยประมาณและวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่
ถูกต้อง  

11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์  
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส  
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และ แอกทีฟทรานส

ปอร์ต  
15. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย

กระบวนการเอกโซไซโทซิส และการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส  
16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส  
17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอน การหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ

และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ  
 

รวมทั้งหมด 17 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

79 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ชีววิทยา 2   รหัสวิชา ว31213                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล กฏแห่งการแยกและ

กฏแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล  ศึกษา
เกี่ยวกับยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA โครงสร้าง
ของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA พันธุ
วิศวกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทาง
สังคมและจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ก าเนิดของสปีชีส์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห ์การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล  
2. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้

ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และ จีโนไทป์
แบบต่างๆ ของรุ่น F1 และ F2 

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็น
ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่อง และ
แปรผันต่อเนื่อง 

5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม ยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีน
บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี
ของ DNA และสรุปการจ าลอง DNA 
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80 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน และหน้าที่ของ DNA และ RNA ใน
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน  

8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และ
เชื่อมโยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเท
ชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์  
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ทั้งในด้าน

สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้านชีวจริยธรรม           
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิด

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และ

ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 
14. ระบุสาระส าคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
 

รวม  15  ผลการเรียนรู้ 
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81 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 รหัสวิชา ว31219                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี รูปแบบแนว

รอยต่อของแผ่นธรณี การเกิดภูเขาไฟระเบิด แนวทางใน การเกิด ขนาด และความรุนแรงและผลจาก
แผ่นดินไหว การเกิดและผลจากสึนามิ การเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
สามารถระบุแยกแยะประเภทของแร่และหินที่อยู่บนโลก การส ารวจปิโตรเลียมและการน ามาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งแปลหมายหมายแผนที่ ระบุลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆบนผิวโลกได้ 

  โดยใช้วิธีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย และการน าเสนอข้อมูล   

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

การเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ พลังงานจากดวงอาทิตย์ การ
หมุนเวียนของอากาศ ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ การหมุนเวียนของน้ า ผิวหน้าในมหาสมุทร การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การแปรความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ และแผนที่อากาศ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
 2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
 3. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายส าตับเหตุการณ์ ทางธรณีวิทยา  
 4. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด และปัจจัยที่ท าให้ความรุนแรงของการปะทุ และ
รูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้ง สืบค้นข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอ แนวทางการเฝ้า
ระวังและการปฏิบัติตน ให้ปลอดภัย 
 5. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด ขนาดและ ความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้ง สืบค้น
ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยกระบวนการเกิด ขนาดและ ความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้ง สืบค้นข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอ แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ ปลอดภัย 
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82 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจาก สินามีรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบ 
และน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติ ตนให้ปลอดภัย 
 7. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์ สมบัติและน าเสนอการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากร
แร่ที่เหมาะสม 
 8. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และระบุซื่อหิน รวมทั้งวิเคราะห์ สมบัติและน่าเสนอการใช้ 
ประโยชน์ของทรัพยากรหินที่เหมาะสม 
 9.  อธิบายกระบวนการเกิด และการส ารวจ แหล่งปีโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูล ทาง
ธรณีวิทยา 
 10. อธิบายสมบัติฃองผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปีโตรเลียม และถ่านหิน พร้อมน าเสนอการใช้ประโยชน์ 
อย่างเหมาะสม 
 11. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ และแผนทีธรณีวิทยาของฟืนที ทีก าหนด พร้อมทั้งอธิบาย
และยกตัวอย่าง การน าไปใช้ ประโยชน์ 
 
รวม  11  ผลการเรียนรู้ 
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83 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 รหัสวิชา ว31220                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์ พลังงานจากดวงอาทิตย์ การหมุนเวียนของอากาศ ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ 

การหมุนเวียนของน้ า ผิวหน้าในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การแปรความหมาย
สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ และแผนที่อากาศ 

โดยใช้วิธีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย และการน าเสนอข้อมูล   

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน และผลที่มีต่อ
อุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก  

2. อธิบายกระบวนการที่ท าให้เกิดสมดุลพลังงาน ของโลก 
3. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด • แต่ละบริเวณของโลกมีความกดอากาศ

แตกต่างกัน และผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
4. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการแบ่งชั้นน้ าในมหาสมุทร 
5. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการหมุนเวียนของน ้าใน มหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน ้าใน

มหาสมุทร 
6. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน ้าใน 
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศ  
8. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ • แนวปะทะอากาศเกิดจากการเคลื่อนที่ปะทะกัน 

และลักษณะลมฟ้าอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
9. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง •โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยปริมาณ 

ภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลพลังงานเฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ากับพลังงานเฉลี่ยที่สนับสนุน 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

84 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

10. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจาก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และน าเสนอ 
แนวปฏิบัติของมนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

11. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ บนแผนที่อากาศ 
12. วิเคราะห์และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ เบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ 

อ่ืน ๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและ การด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้า อากาศ 
 
รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

85 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ  รหัสวิชา ว30289                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ทดลองและอภิปรายความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีวัน การใช้ประโยชน์

จากจุลชีวัน การหมักไวน์ การท าปลาร้า การท าปลาเปรี้ยว การเต้าเจี้ยว เชลล์พืชเซลล์สัตว์ เซลล์สืบพันธ์ การผสม
เทียม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การตัดต่อพันธุกรรม การใช้แมลงในการเพ่ิมผลผลิตพืช การใช้แมลงตัวเบียน
ในการก าจัดแมลงศัตรูพืช 
           โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  
        เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพได้                                                                                                  
2. เขียนและอธิบายเรื่องจุลชีวัน การใช้ประโยชน์จากจุลชีวัน การหมักไวน์ การท าปลาร้า การท าปลา

เปรี้ยว การเต้าเจี้ยว                                                                             
3. เขียนและอธิบายเรื่อง เชลล์พืช เซลล์สัตว์ เซลล์สืบพันธ์ ได้                                                                                                            
4. สืบค้นข้อมูลและวาดรูปแสดงการการผสมเทียมได้                                                                                                                                        
5. สืบค้นข้อมูลและวาดรูปแสดงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การตัดต่อพันธุกรรมได้                                                                                      
6. เขียนและอธิบายทดลองการใช้แมลงในการเพ่ิมผลผลิตพืช                                                                                                           
7. เขียนและอธิบายทดลองการใช้แมลงในการก าจัดแมลงศัตรูพืช 

            
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

86 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ยากับชีวิต   รหัสวิชา ว30282                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ทดลอง เกี่ยวกับสุขภาพกับความยืนยาวของชีวิต โรคและการเกิดโรค ยา

ช่วยชีวิต ยาสมุนไพร ยาปฏิชีวนะ ยาสังเคราะห์ ยาสามัญประจ าบ้าน  วัตถุมีพิษกับการปราบพาหะน าโรค
และศัตรูพืช เทคโนโลยีกับการวินิจฉัยและรักษาโรค 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา  การเปรียบเทียบ การส ารวจตรวจสอบ การท านายและการทดลอง  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน มี ความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพและเห็นความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
 2. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยืนยาวของชีวิต และสามารถคาดคะเนความยืนยาวของชีวิต
มนุษย์จากข้อมูลได้ 
 3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและสาเหตุของการเกิดโรค บอกวิธีป้องกันและก าจัดเชื้อโรคได้ 
 4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยา และการใช้ยาอย่างถูกต้องปลอดภัย 
 5. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาสมุนไพร การใช้ยาสมุนไพรพร้อมทั้งบอกข้อดี-ข้อเสียของยาสมุนไพร
ได้ 
 6. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาปฏิชีวนะ ความหมาย  ต้นก าเนิด  ชนิด  วิธีการใช้อย่างปลอดภัย 
และระบุอันตรายของการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง  ตลอดจนวิธีป้องกันได้ 
 7. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาที่ได้จากการสังเคราะห์  สรรพคุณ  วิธีใช้และข้อควรระวังในการใช้
อย่างถูกต้อง 
 8. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาสามัญประจ าบ้าน  บอกความหมาย  ประเภท  สรรพคุณ  วิธีใช้  
หลักการจัดตู้ยาเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการใช้  ตลอดจนอธิบายความส าคัญของฉลากยาได้ 
 9. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัตถุมีพิษและการใช้วัตถุมีพิษในการปราบพาหะน าโรคและการปราบ
ศัตรูพืชได้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

87 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 10. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค 
 11. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไหล่ยืดชีวิต  อธิบายความหมายของอวัยวะเทียม การปลูกถ่าย
อวัยวะได้ 
 
รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

88 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาการค านวณ  รหัสวิชา ว31217                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณ (Computational thinking) เป็นพ้ืนฐานของการคิด

แก้ปัญหาที่สามารถน าไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน แนวคิดเชิงค านวณ เป็นการคิดแบบ

แยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา (decomposition)  การหารูปแบบของปัญหา (pattern 

recognition) การคิดเชิงนามธรรม (abtraction) เพ่ือพิจารณาสาระส าคัญของปัญหา และการออกแบบ

ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา (algorithm) ซึ่งขั้นตอนวิธีคือ ล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการท างานที่

ชัดเจน ช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 
เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้  และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรม
โครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอา
แนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช้ 
สร้างความรู้ใหม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม 
และใช้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
และเชื่อมโยงกับชีวิต 

รวม 1 ตัวชี้วัด 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

89 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รหัสวิชา ว32104                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด  เวลา  อัตราเร็ว  อัตราเร่ง  การ

เคลื่อนที่แนวตรง  โพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลมและฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วง  การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก  การใช้ประโยชน์
จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส  คลื่นกล  เสียงและสมบัติของเสียง  
เสียงและการได้ยิน  สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  กัมมันตรังสี  ไอโซโทป  และ
การใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย และการทดลอง 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว2.2 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10   
ว2.3  ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10 ม.5/11         
 ม.5/12            
  

รวม 22 ตัวชี้วัด 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

90 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว32107                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์ การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี รูปแบบแนว

รอยต่อของแผ่นธรณี การเกิดภูเขาไฟระเบิด แนวทางใน การเกิด ขนาด และความรุนแรงและผลจาก
แผ่นดินไหว การเกิดและผลจากสึนามิ การเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
พลังงานจากดวงอาทิตย์ การหมุนเวียนของอากาศ ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ การหมุนเวียนของน้ า 
ผิวหน้าในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การแปรความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ และ
แผนที่อากาศ   

โดยใช้วิธีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย และการน าเสนอข้อมูล   

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 3.2 ม.4/1 ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 ม.4/9 ม.4/10  
ม.4/11 ม.4/12  ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4  ม.5/5  ม.5/7 ม5/8 ม.5/9  
ม5/10 

 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

91 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี รหัสวิชา ว32108                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาการท าโครงงาน ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ 

ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานและน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการ

เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการ
คิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการท าโครงงาน ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาวางแผน
และด าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานและน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆรวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงงานเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 

รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

92 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 3   รหัสวิชา ว32211                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ความถี่ธรรมชาติของวัตถุ และการสั่นพ้อง 

ปรากฎการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น คุณสมบัติของคลื่น การเกิดเสียง ความเข้มเสียง ระดับเสียง คุณภาพเสียง 
มลพิษทางเสียง การสั่นพ้อง การเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง การ
แทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง การสะท้อนและการหักเหของแสง ทัศนอุปกรณ์ ปรากฎการณ์
ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง การมองเห็นแสงสี  

โดยใช้วิธีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย และการน าเสนอข้อมูล   

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่าง
ง่าย รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง 
 3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่น ด้วย
หลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่น ตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งค านวณ อัตราเร็ว ความถี่ 
และความยาวคลื่น 
 4. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ า 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาค
กับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส 
สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง  
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

93 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทาง
เสียง รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและ
อธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และน าความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 8. ทดลองและอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบน และการแทรก
สอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 9. ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ
ค านวณต าแหน่ง และขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจากเงาทรงกลม รวมทั้ง
อธิบายการน าความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจากเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 
 10. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤติ และการสะท้อนกลับหมดของแสง 
และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 11. ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่ง ขนาด ชนิดของ
ภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และอธิบายการน าความรู้การหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
 12. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ  และการเห็นท้องฟ้า
เป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน 
 13. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้ง
อธิบายสาเหตุของการบอดสี  
  
รวม  13  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

94 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 4   รหัสวิชา ว32214                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์ การท าวัตถุที่เป็นกลางให้มีประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า 

พลังงานศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความเร็วลอยเลื่อน กฎของโอห์ม 
ความต้านสมมูล อีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า การต่อแบตเตอรี่
แบบอนุกรมและขนาน แกลวานอมิเตอร์ พลังงานทดแทน สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่
เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า แรงแม่เหล็ก กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส หม้อแปลง การเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การ
ประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถ่ีต่าง ๆ การเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับ
สัญญาณดิจิทัล   

โดยใช้วิธีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย และการน าเสนอข้อมูล  

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้                            
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน              
มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ  
เหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต 
 2. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของ คูลอมบ ์
 3. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนาม 
ไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบ จุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
 4. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใด ๆ 
 5. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และ
ความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบาย พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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95 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 6. น าความรู้ เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท างาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ ในชีวิตประจ าวัน 
 7. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวด
ตัวน าและพ้ืนที่หน้าตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 8. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว 
พ้ืนที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวน าโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งอธิบายและค านวณความต้านทานสมมูล เมื่อน าตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 
 9. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและ
ค านวณพลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า 
 10. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการ ต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วย แบตเตอรี่และตัวต้านทาน 
 11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน ไฟฟ้า โดยเน้นด้าน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 
 12.สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบาย และค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่ก าหนด 
รวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรง และโซเลนอยด์ 
 13. อธิบาย และค านวณแรงแม่เหล็กที่กระท าต่อ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 
แรงแม่เหล็กที่กระท าต่อเส้นลวดที่มกระแสไฟฟ้า ผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของ             
การเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวด ตัวน าคู่ขนานที่
มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
 14. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 15. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณ 
ปริมาณต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าความรู้ เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างาน ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 16. อธิบาย และค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
 17. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลง
อีเอ็มเอฟของหม้อแปลง และค านวณ ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 18. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ คลื่นแม่เหล็ก 
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96 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในช่วงความถ่ีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการท างานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
 19. สืบค้น และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
 
รวม  19  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

97 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เคมี 3    รหัสวิชา ว32212                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของ

บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส และค านวณจากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกา
โดร และกฎแก๊สอุดมคติ ศึกษาค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความ
ดันย่อย ของดอลตันและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊สโดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม และ
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ ของแก๊สในการอธบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม  ศึกษาความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลองเพ่ือศึกษา
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารจากกราฟ ศึกษาและวิเคราะห์
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค พลังงานกับการด าเนิน
ไปของปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยาและ
ตัวหน่วงปฏิกิริยาต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา และการใช้ทฤษฎีจลน์อธิบายผล
ของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ การ
เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดภาวะสมดูลระหว่างสถานะ สมดุลในสารละลายอิ่มตัว ส ม ดุ ล ไ ด น า มิ ก 
ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีในปฏิกิริยา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะ
สมดุล ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี ค านวณหาค่าคงที่สมดุลและหาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา ณ 
ภาวะสมดุล ทดลองเพ่ือศึกษาผลของความเข้มข้น ความดัน อุณหภูมิต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล หลัก
ของเลอชาเตอลิเอและการน าหลักของเลอชาเตอลิเอไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม กระบวนการต่างๆ 
ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา  การเปรียบเทียบ การส ารวจตรวจสอบ การท านายและการทดลอง  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งตระหนักว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
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98 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎ
ของบอยล์กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก  
 2. ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ ของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
 3. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิจ านวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ  
อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
 4. ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
 5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส 
โดยใช้  กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
 6. สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการ ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ
ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์หรือ แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 
 7. ทดลองและเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 
 8. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดใน
ปฏิกิริยา 
 9. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคม ี
 10. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น 
อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา 
 12. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรือ
อุตสาหกรรม 
 13. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล  
 14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
 15. ค านวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  
 16. ค านวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
 17. ค านวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
 18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

99 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 19. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ใน
ธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 
 
รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

100 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เคมี 4    รหัสวิชา ว32215                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับกรด-เบส ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรด-เบส pH ของ

สารละลาย ปฏิกิริยาของกรด-เบส การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ ศึกษาทดลองการถ่ายโอนอิ
เล็กตอรนในปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยา
รีดักชัน ปฏิกิริยา    รีดอกซ์  ตัวรีดิวซ์  ตัวออกซิไดส์ การเขียนและดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน
และครึ่งปฏิกิริยา ศึกษาเซลล์ไฟฟ้าเคมี ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับหลักการของเซลล์กัลวานิก ศึกษาการ
เขียนแผนภาพของเซลล์      กัลวานิก การหาค่าศึกย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ 
ปฏิกิริยาในเซลล์กัลป์วานิกประเภทเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิบางชนิด ทดลองเพ่ือศึกษาหลักการ
สร้างและการท างานของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว ศึกษาหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลติก การแยกสาร
ไออนิกที่หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ การส ารวจตรวจสอบ การท านายและการทดลอง 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งตระหนักว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด–
ลาวรีและลิวอิส 
 2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
 3. ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถ ในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
 4. ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรด
และเบส 
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101 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการ
สะเทิน  
 6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
 7. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการไทเทรต
กรด-เบส 
 8. ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
 9. อธิบายสมบัติองค์ประกอบและประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
 10. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
กรด–เบส 
 11. ค านวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 12. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์รวมทั้ง เขียนครึ่ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 13. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์และเขียนแสดง
ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 14. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
 15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด
ปฏิกิริยารวมและแผนภาพเซลล์ 
 16. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
 17. อธิบายหลักการท างานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
 18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ ใน
การชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์และการป้องกันการกัดกร่อนของ
โลหะ 
 19. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

102 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ชีววิทยา 3   รหัสวิชา ว32213                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับโครงสร้าง และหน้าที่ของราก ล าต้น และใบ ของพืชดอก การคายน้ า

ของพืช การล าเลียงน้ าของพืช การล าเลียงธาตุอาหารของพืช การล าเลียงสารอาหารของพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง โฟโตเรสไพเรชัน กลไกการเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 กลไกการเพ่ิมความ
เข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM ปัจจัยบางประการ ที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง การ
ปรับตัวของพืชเพ่ือรับแสง การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธ์พืช 
การวัดการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และการตอบสนองของพืชต่อ
สิ่งแวดล้อม 
           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช  โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก  การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ า  และกระบวนการล าเลียง 

2.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   ทดลองและ
อภิปราย  เพ่ือศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

3. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโฟโตเรสไพเรชั่นในพืชทั่วๆ ไป  กลไกการเพ่ิม
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4  และพืช CAM รวมทั้งปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 

4.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของดอก วัฏจักรชีวิตและ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการขยายพันธุ์พืชรวมทั้งการวัดอัตราการ
เจริญเติบโตของพืช 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

103 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการ
ตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม 

 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

104 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ชีววิทยา 4   รหัสวิชา ว32216                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ กลไกการเกิดวิวัฒนาการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่  วิวัฒนาการของมนุษย์ เกณฑ์ที่ ใช้ก าหนดซากดึกด าบรรพ์ของมนุษย์ 
ความส าคัญของวัฒนธรรมกับการอยู่รอดของมนุษย์ สาเหตุที่ท าให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต 
ประชากร ความหนาแน่นของประชากร การแพร่กระจายของประชากร ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจาย
ของประชากร สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกัน เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาและ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น ในประเทศและ ของโลก ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหา  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี
คุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย แนวความคิดที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความส าคัญ
ของการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กลไกต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีก าลังพัฒนา 

2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ ล าดับวิวัฒนาการของมนุษย์ เกณฑ์
ที่ใช้ก าหนดซากดึกด าบรรพ์ของมนุษย์ ความส าคัญของวัฒนธรรมกับการอยู่รอดของมนุษย์และสาเหตุที่ท า
ให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์และการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต 

3. สืบค้นข้อมูล ส ารวจ วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายความหมายของค าว่าประชากร ความ
หนาแน่นของประชากร การแพร่กระจายของประชากรในบริเวณต่าง ๆ และปัจจัยจ ากัดที่มีผลต่อการ
แพร่กระจายของประชากร 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

105 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ท้องถิ่น ในประเทศและของโลก 

5. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา สาเหตุของปัญหา และ
การป้องกันแก้ไข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น และของประเทศ 

6. ระดมความคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนในการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาและ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

106 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3 รหัสวิชา ว32219                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฏีการก าเนิดของโลก ก าเนิดของดาวฤกษ์ พลังงานต่าง ๆ ของดวงดาว 

ระยะทางของดวงดาว การก าเนิดของระบบสุริยะ และดวงดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ส ารวจวัตถุบนท้องฟ้า 

โดยใช้วิธีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมลู และการอภิปราย และการน าเสนอข้อมูล   

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้                             
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   
มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิ
กแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ  

2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซีรวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ  

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี่ ทางข้างเฝือก และระบุต าแหน่งของระบบ
สุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงลับ การสังเกตเห็นทางข้างเฝือกของคนบนโลก 

4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดง การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาว
ฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 5. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ และผลที่เกิดข้ึน โดย
วิเคราะห์ 
ปฏิกิริยาลูกโซ่ โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน 

6. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์  
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์  
8. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร้อมค านวณหาระยะทาง

ของดาวฤกษ์ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

107 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ ยนแปลงสมบัติบาง
ประการของดาวฤกษ์ในล าดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์ 

10. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะการแบ่งเขต บริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของ ดาว
เคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต  

11. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของ นิว
ตัน พร้อมค านวณคาบการโคจรของ ดาวเคราะห์ 

12. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิด ลมสุริยะ พายุ สุริยะ และวิเคราะห์ น าเสนอ 
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ ผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลก รวมทั้งประเทศไทย 

13. สร้างแบบจ าลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเชื่อมโยงจุดและเส้นส าคัญของแบบจ าลองทรงกลม
ฟ้ากับท้องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร 

14. สังเกตห้องฟ้า และอธิบายเส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
15. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูล และเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่านเม

ริเดียนของผู้สังเกตในแต่ละวัน 
16. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก 
17. อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับต าแหน่งในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับต าแหน่ง ปรากฏของ

ดาวเคราะห์ที่สังเกตได้จากโลก 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศ โดยใช้ กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ 

ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และน าเสนอ แนวคิดการน าความรู้ทางค้านเทคโนโลยีอวกาศ มาประ
ยุกติใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต  

19. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และน าเสนอกิจกรรม การสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/หรือ
กล้องโทรทรรศน์ 
 
รวม  19  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

108 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน รหัสวิชา ว30285                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษาวิเคราะห์  การใช้ทักษะการสังเกต ดูต าแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บอกเวลาในแต่
ละวัน การใช้ทักษะการคิดค านวณในการระบุเวลาพระจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้าและขึ้นตรงหัวในแต่ละวัน การ
ใช้ผลิตภัณฑ์เคมีในครัวเรือน การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เป็น
เครื่องกลทุ่นแรงพื้นฐานในบ้านเรือน   

โดยใช้วิธีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย และการน าเสนอข้อมูล   

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการวิธีการและคิดค านวณเวลาจากต าแหน่งของดวงอาทิตย์และ 
ดวงจันทร์ได ้
    2. นักเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้และน าเสนอวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีในครัวเรือนได้อย่าง
ถูกต้อง 
    3. นักเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้และน าเสนอวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้
อย่างถูกต้อง 
    4. นักเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้และน าเสนอวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นเครื่องกลทุ่น
แรงพ้ืนฐานในบ้านเรือนได้อย่างถูกต้อง   
 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

109 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์รอบตัว  รหัสวิชา ว30286                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ ศึกษาปรากฏการณ์ ต่างๆทางธรรมชาติ ความรุนแรงและผลจากแผ่นดินไหว การ
เกิดและผลจากสึนามิ การเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ พลังงานจากดวงอาทิตย์ 
การหมุนเวียนของอากาศ ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ การหมุนเวียนของน้ า ผิวหน้าในมหาสมุทร การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ลมฟ้าอากาศ   

โดยใช้วิธีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย และการน าเสนอข้อมูล   

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 
 2. บอกวิธีการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
 3. มีความรู้ความเข้าใจความหมายและความส าคัญของพลังงานจากดวงอาทิตย์  การหมุนเวียน
ของอากาศ 
 4. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ การหมุนเวียนของน้ าได้ 
 5. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ลมฟ้าอากาศได้   

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

110 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาการค านวณ 2  รหัสวิชา ว32217                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาการการท าโครงงาน เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้ง

ทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือแก้ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกในการท างาน
การท าโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผลปรับปรุงแก้ไขวิธีกา ร
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ตลอดจนใช้ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับ
วิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 
เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรม
โครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอา
แนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช้ 
สร้างความรู้ใหม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม 
และใช้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิต
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโน โลยี 
สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่า  ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้  ในชีวิตจริง อย่างสร้างสรรค์  
 
รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

111 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เทคโนโลยีการออกแบบ 2 รหัสวิชา ว32218                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาการน าความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัล  และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้

แก้ปัญหากับชีวิตจริงการเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม
กับการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือการท าข้อมูลให้เป็น
ภาพ (data visualization)เช่น bar chart, scatter, histogramการเลือกใช้แหล่งข้อมูลและการแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการ
คิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ที่
ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่ อสาร 
ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆรวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนา 
 
รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

112 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี รหัสวิชา ว32218                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาการท าโครงงาน การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรในการ

สร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกในการท างาน ส ารวจสถานะการ
ปัญหาที่สนใจ รวบรวมข้อมูลแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา เพ่ือจัดท าโครงงาน 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการ
คิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ 
รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกในการ
ท างาน ส ารวจสถานะการปัญหาที่สนใจรวบรวมข้อมูลแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เพ่ือจัดท าโครงงาน
อย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆรวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงงานเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 

รวม 1 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

113 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รหัสวิชา ว33104                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด  เวลา  อัตราเร็ว  อัตราเร่ง  การ

เคลื่อนที่แนวตรง  โพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลมและฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ของวัตถุใน
สนามโน้มถ่วง  การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก  การใช้ประโยชน์
จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส  คลื่นกล  เสียงและสมบัติของเสียง  
เสียงและการได้ยิน  สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  กัมมันตรังสี  ไอโซโทป  และ
การใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย และการทดลอง 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธ รรม  และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว2.2 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10   
ว2.3  ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9 ม.5/10 ม.5/11          

 ม.5/12            
  

รวม 22 ตัวชี้วัด 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

114 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) รหัสวิชา ว33105                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี ศึกษา

ความเหมือนและความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก ระบุ
จ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว เขียนสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่ง
โลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุ่มโลหะแทรนซิชัน จากตารางธาตุ ศึกษาสมบัติการน าไฟฟ้า หารให้
และการรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มดลหะกับอโลหะ ยกตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน ระบุว่าพันธะโควาเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และ
ระบุจ านวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุล
ประกอบด้วย 2 อะตอม ระบุสารที่เกิดพันธะโฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดเดือดของสาร   โคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน เขียน
สูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อม
ให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ ระบุสารประกอบ
อินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง ศึกษาสมบัติทางกายภาพระหว่าง
พอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น ระบุสมบัติความเป็นกรด -เบสจากโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์ อธิบายสมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์และการน าพอลิเมอร์ไปใช้
ประโยชน์ ยกตัวอย่างผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อม
แนวทางป้องกันหรือแก้ไข ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์และแปลความหมายของสัญลักษณ์ใน
สมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและอธิบายผลของความเข้มข้นพ้ืนที่ผิว อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี
ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ศึกษาและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันหรือในอุตสาหกรรม อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ อธิบายสมบัติของสาร
กัมมันตรังสีและค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี ยกตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสี
และการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การ
สังเกต  การสืบค้นข้อมูล  การวิเคราะห์ การอภิปราย สรุป  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

115 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้ งมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
ตัวช้ีวัด   
 
 ว 2.1  ม.5/1-25 
 
รวม   25 ตัวช้ีวัด 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

116 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  รหัสวิชา ว33106                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
           ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ องค์ประกอบของ
ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เซลล์และโครงสร้างพ้ืนฐานของเซลล์ การล าเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ าและแร่ธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบ
ภูมิคุ้มกัน    ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
สารสังเคราะห์จากพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ยีนและการ
ถ่ายทอดลักษณะ  ทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ระดับยีนและโครโมโซม    การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ                     การคัดเลือกโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์ การทดลอง การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ                 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
  
ตัวช้ีวัด 

ว 1.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 
ว 1.2 ม.4/1  ม.4/2 ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7  ม.4/8  ม.4/9  ม.4/10      

ม.4/11  ม.4/12  
ว 1.3   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6 

 
รวม 22 ตัวช้ีวัด 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

117 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 5   รหัสวิชา ว33211                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  80  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  2.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ความร้อน การเปลี่ยนอุณหภูมิ การเปลี่ยนสถานะ ความดัน การท างานของแมนอ

มิเตอร์ เครื่องอัดไฮดรอลิก แรงพยุง ความตึงผิว ความหนืด อัตราการไหล สมการแบร์นูลีย์ กฎของแก๊สใน
อุดมคติ แบบจ าลองของแก๊สในอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อัตราเร็วอาร์เอ็มเอส พลังงานภายในระบบ 
สมมุติฐานของพลังค์ การเกิดสเปกตรัมอะตอมไฮโดรเจน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่น
และอนุภาค ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์ กัมมันตภาพรังสี กัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี แรง
นิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียร์  

โดยใช้วิธีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย และการน าเสนอข้อมูล  

เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้                           
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน      
มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของของไหลอุดมคติ  เส้นกระแส  หลอดการไหลพร้อมทั้งวิเคราะห์หา                        
ความสัมพันธ์ตามสมการความต่อเนื่องสมการของแบร์นูลลีและค านวณหาปริมาณที่เก่ียวข้องได้ 

2. อธิบายหลักของแบร์นูลลีและน าสมการของแบร์นูลลีไปอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 3. บอกความหมายของความจุความร้อน  ความจุความร้อนจ าเพาะ  ความร้อนแฝง ความร้อนแฝง

เพาะของสาร สมดุลความร้อนและการถ่ายโอนพลังงานความร้อนระหว่างวัตถุเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
พลังงานพร้อมทั้งควณหาปริมาณต่าง ๆ ได้ เมื่อก าหนดสถานการณ์.ให้ 
 4. น ากฎของบอยล์และกฎของชาร์ลมาสรุปเป็นกฎของแก๊สได้ 
 5. อธิบายความดันตามทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับพลังงานจลน์เฉลี่ย
ของโมเลกุลของแก๊สได้ พร้อมทั้งใช้ความสัมพันธ์ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 
 6.น าความรู้เรื่องทฤษฏีจลน์ของแก๊ส และกฎอนุรักษ์พลังงานไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ภายในระบบของแก๊สและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

118 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 7. อธิบายการทดลองของทอมสัน  และการทดลองของมิลลิแกนเกี่ยวกับการต้นพบอิเล็กตรอน 
 8.  สืบค้นข้อมูลแบบจ าลองอะตอม เขียนรายงานและน าเสนอ 
 9.อธิบายการเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และเมื่อก าหนดค่าปริมาณสามารถค านวณหาค่า     
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 10. อธิบายทฤษฎีอะตอมของโบร์การเกิดอนุกรมของเส้นสเปกตรัม 
 11. วิเคราะห์หารัศมีวงโคจรและค่าพลังงานที่ระดับต่าง ๆ ของอะตอม 
 12. วิเคราะห์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ 
 13. อธิบายกลศาสตร์ควอนตัมทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 
 14. ส ารวจตรวจสอบการเกิดเลเซอร์ และสารกึ่งตัวน า 
 15. สืบค้นข้อมูลประวัติการค้นพบสารกัมมันตรังสีการเปลี่ยนแปลงสภาพและการสลายตัวของนิวเคลียส 
 16. ทดลองอุปมาอุปมัยการสลายตัวของนิวเคลียสกับการทอดลูกเต่า 
 17. สืบค้นข้อมูลการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์  การเปลี่ยนมวลเป็นพลังงาน 
 18. บอกถึงประโยชน์ โทษ  การป้องกันอันตรายจากรังสี และการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
 19. บอกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
 
รวมทั้งหมด   19   ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

119 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เคมี 5    รหัสวิชา ว33212                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ที่

พบในชีวิตประจ าวัน เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของ
สารประกอบอินทรีย์ ศึกษาโครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน เขียนสูตร
โครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามรับบ IUPAC 
เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ศึกษาและเปรียบเทียบจุดเดือดและการ
ละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน ระบุประเภทของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยาโบรมีน หรือปฏิกิริยา
โพแทสเซียมเปอร์แมงกา-เนต เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาสะ
ปอนนิเคชัน ทดสอบปฏิกิริยา  เอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
ยกตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม ระบุประเภทของ
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ ศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าไปใช้ ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์
พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ ยกตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
และแนวทางแก้ไข  

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การ
สังเกต  การสืบค้นข้อมูล  การวิเคราะห์ การอภิปราย สรุป เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสารมารถในการตัดสินใจ   

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างาน
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจ าวันได้ รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ที่พบ
ในชีวิตประจ าวัน 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

120 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ
อินทรีย์ 
 3. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
 4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 
1 หมู่ ตามระบบ IUPAC 
 5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 
 6. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน  
 ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 
 7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยา
กับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
 8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยา 
ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
 9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
 10. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ 
อุตสาหกรรม 
 11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
 12. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้ง  
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 
 14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
 15. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว
ทางแก้ไข 
 
รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

121 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ชีววิทยา 5   รหัสวิชา ว33213                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาเกี่ยวกับประชากร 
ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร ขนาดของประชากร รูปแบบการเพ่ิมของประชากร การ
รอดชีวิตของประชากร ประชากรมนุษย์  ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์กับความยั่ งยืนของสิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และชนิด
พันธุ์ต่างถ่ินที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น  
ข้อมูล และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กสารจัดหมวดหมู่ของ
สิ่งมีชีวิต ชื่อของสิ่งมีชีวิต และการระบุชนิด 

3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับก าเนิดของชีวิต ก าเนิดของเซลล์โพรคาริโอตและเซลล์ยูคาริ
โอต 

4. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุปเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต ออกเป็นโดเมน
และอาณาจักร ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักร
พืช อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์ 

5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และน าเสนอคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพกั บการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

122 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และน าเสนอ สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย และ
ผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

7. ออกแบบสถานการณ์จ าลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมที่ทีผลต่อการอยู่
รอดของสิ่งมีชีวิต 

8. วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปได้ว่า การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต สัมพันธ์กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
9. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบาย เกี่ยวกับความหมายของประชากร ความหนาแน่นของประชากร 

อัตรา 
10. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประชากรมนุษย์ การเติบโต และโครงสร้าง

อายุของประชากร 
11. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
12. อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ    

อนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
13. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

 
รวม  13  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

123 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว30283                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ทดลองและอภิปรายความหมายของโครงงาน ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งก าหนดหัวข้อโครงงาน การเขียนเค้า
โครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน และการจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 โ ด ย ใ ช้ ก ร ะบวนกา ร โค ร ง ง านวิ ท ยาศ าสตร์   การสั ง เ กต   เ ป รี ย บ เที ยบ   ร วบร วม
ข้อมูล  วิเคราะห์  บันทึกและอธิบาย  การทดลอง  น าเสนอ 
 เพ่ือให้มีความเข้าใจและมีทักษะในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการหาความรู้ใหม่และแก้ปัญหา
ต่างๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  สืบค้นข้อมูล และอธิบายความหมายและจ าแนกประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
2.  จ าแนกความแตกต่าง  บอกความแตกต่างของโครงงานแต่ละประเภทได้ 
3.  ฝึกทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
4.  น าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
5.  สืบค้นข้อมูล  คิดและเลือกหัวข้อเรื่องในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
6.  เขียนเค้าโครงเรื่องที่จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
7.  ทดลองและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวบรวมบันทึกผลการส ารวจ จัดกระท า และ

วิเคราะห์ ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ดีได้ 
8.  เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบได้อย่างเหมาะสม 
9.  ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ตามความสนใจ และน าเสนอด้วยวาจา รวมทั้งจัดผลงานในรูป

นิทรรศการได้อย่างเหมาะสม 
 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

124 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา ธรณีวิทยา   รหัสวิชา ว30288                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ การเกิดดินและการจ าแนกดิน (soil genesis and classification)  แร่ในดิน (soil mineralogy)                    

สารอนินทรีย์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน การน าดินไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน             
การปรับปรุงดิน และปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช  การจัดการดิน การป้องกัน               
การแก้ไข ตลอดจนการใช้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์ในการเกษตรตลอดไป ความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้  ในด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา 
ตลอดจนการสะสมของอินทรียวัตถุในดิน ความหมายและองค์ประกอบของดิน 5 อย่าง  
           โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  
        เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอความรู้ เรื่องการเกิดดินและการจ าแนกดิน ( soil genesis and 
classification) ได ้

2. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอความรู้ เรื่องแร่ในดิน (soil mineralogy) สาร อนินทรีย์ที่เป็นเนื้อ
เดียวกัน 

3. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอความรู้ อภิปราย เรื่องการน าดินไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช               
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปรับปรุงดิน และปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช 

4. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอความรู้ อภิปรายเรื่องการจัดการดิน การป้องกัน การแก้ไข ตลอดจน
การใช้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในการเกษตร
ตลอดไป 

5. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอความรู้ เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้ ในด้านกายภาพ เคมี และ
ชีววิทยา ตลอดจนการสะสมของอินทรียวัตถุในดิน 

6. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอความรู้ เรื่องความหมายและองค์ประกอบของดิน 5 อย่าง 
7. ศึกษาส ารวจและทดสอบองค์ประกอบของดิน ได้ถูกต้องตรงตามวิธีการ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

125 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา พลังงานกับสิ่งแวดล้อม  รหัสวิชา ว30287                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ทดลองและอภิปรายความหมายของพลังงานและสิ่งแวดล้อม พลังงานต่างๆที่ใช้

ในการผลิตกระแสไฟฟ้า กระบวนการในการใช้พลังงานต่าง ๆในการผลิตกระแสไฟฟ้า ข้อดีและข้อเสียของ
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงานน้ าจากเขื่อน พลังงานจากน้ าขึ้นน้ าลง 
พลังงานจากคลื่น พลังงานความร้อนจากถ่านหิน  พลังงานความร้อนจากน้ าพุร้อน พลังงานความร้อนจาก
ชีวมวล   พลังงานความร้อนจากนิวเคลียร์  พลังงานจากแสงอาทิตย์ และศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายถึง
สาเหตุของการเกิดมลพิษ ลักษณะของมลพิษ และวิธีการป้องกันและแก้ไขมลพิษต่างๆ เช่น มลพิษทางดิน 
มลพิษทางน้ า มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางทัศนวิสัยได้ 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ การส ารวจตรวจสอบ การท านายและการทดลอง  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้                                                                                                                                                                                
 1. สืบค้นข้อมูลและวาดรูปแสดงวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานต่างๆได้                                                                                               
 2. เขียนและอธิบายวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานต่างๆได้อย่างเป็นระบบ                                                                        
 3. เขียนและอธิบายวิธีการป้องกันและแก้ไขผลเสียจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานต่างๆได้                                                    
 4. สืบค้นข้อมูลและวาดรูปแสดงการเกิดมลพิษต่างๆได้                                                                                                                          
 5. เขียนและอธิบายวิธีการป้องกันและแก้ไขมลพิษต่างๆได้ 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

126 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา วิทยาการค านวณ 3  รหัสวิชา ว33217                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้าน

เทคโนโลยี การน าแนวคิดเชิงค านวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนใช้ในการพัฒนา
โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 
เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรม
โครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอา
แนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช้ 
สร้างความรู้ใหม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม 
และใช้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ  และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย  มีจริยธรรม  และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการด าเนิน  อาชีพ  สังคม  และวัฒนธรรม 
 
รวม 1 ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

127 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา เทคโนโลยีการออกแบบ 3 รหัสวิชา ว33218                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูล เช่น การเขียนบล็อก อับโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิกการ

น าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยเช่น ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลหรือ
เผยแพร่ข้อมูล ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่ืนเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีเกิดใหม่ แนวโน้ม
ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการ
คิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่ มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการด ารงชีวิต  จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร 
ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆรวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนา 
 
รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

128 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

129 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส31101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส31103 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์   รหัส ส31102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์   รหัส ส31104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาอาเซียน    รหัส ส31203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง   รหัส ส31202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 1   รหัส ส30241 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 2   รหัส ส30242 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส32101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส32103 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์   รหัส ส32102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์   รหัส ส32104 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย รหัส ส32201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประชากรกับสิ่งแวดล้อม รหัส ส32202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 3   รหัส ส30243 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาหน้าที่พลเมือง 4   รหัส ส30244 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
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130 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส33101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส33102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาการพัฒนาการเมืองการปกครอง  รหัส ส33201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน  รหัส ส33202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

131 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 31101         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1 

  
ศึกษาเรื่องสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าศึกษาพุทธประวัติ

ตั้งแต่การตรัสรู้ การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา 
พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนา วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา 
และการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนาและหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักการวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง 
การพ่ึงตนเองและการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา ซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหาพระพุทธศาสนา ฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และ
สันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและ
สันติภาพ พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 และพุทธศาสนาสุภาษิต ศึกษาประวัติสาวก สาวิกา 
ศาสนิกชนตัวอย่างในพระพุทธศาสนา ศึกษาคุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก การ
เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความชั่ว ศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของค่านิยม และจริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิก
ชนของศาสนาต่างๆ การเห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของแต่ละศาสนา การเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือ
ของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามศาสนพิธี การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
สัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และ
โลก 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่างๆ 
ให้นักเรียนฝึกการสังเกต  ตอบค าถาม  หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม   ส่งเสริมการท างานกลุ่ม 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
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132 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และศาสนาต่างๆ ที่หล่อหลอม
ให้ศาสนิกชนปฏิบัติตนเป็นคนดี  มีค่านิยมที่ดีงาม  ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วมเพ่ือให้
เกิดสันติสุขในสังคม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส1.1 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8 , ม.4/9 , ม.4/10 , ม.4/11 ,  
  ม.4/12 , ม.4/13 , ม.4/14 , ม.4/15 , ม.4/16 , ม.4/17 , ม.4/18 , ม.4/19 , ม.4/20 ,  
  ม.4/21, ม.4/22 
 ส1.2 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 
 
รวม 26 ตัวช้ีวัด 
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133 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 31103         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและ

แนวทางการพัฒนาสังคม วิเคราะห์วัฒนธรรมไทย เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก เพ่ือความสงบสุขในสังคม ประเมินสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลก วิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความ
เข้าใจ และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญของไทย และ
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่  โดยการใช้ภาพ  ข่าว  หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้เรียนฝึกสังเกต ตอบค าถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างาน
กลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี เพ่ือให้ด ารงชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส 2.1 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 
 ส 2.2 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 
 
รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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134 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 31102         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 0.5  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1 

  
ศึกษา ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อน 
อาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน บทบาท
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิด
ความรักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการท างาน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส4.1 ม.4/1 , ม.4/2  
 ส4.3 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 
 
รวม 5 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

135 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 31104         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 0.5  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 

ศึกษาผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย  ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่ อ
สังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การก าหนด
แนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  

เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย  เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย  รู้จักรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่น
ในการท างาน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ส4.3 ม.4/4 , ม.4/5 
 
รวม 2 ตัวช้ีวัด 
 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

136 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา อาเซียน รหัสวิชา ส 31203         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาการก าเนิดสมาคมอาสา  พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลของประเทศ

สมาชิกอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจของอาเซียนในสังคม
โลก ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแก้ปัญหาต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีส่วนร่วมในการเตรียม
ความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สมาคมอาเซียน และอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนอย่างปกติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายก าเนิดสมาคมอาสาพัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. อธิบายเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ โครงสร้างองค์กรและกลไกการด าเนินงาน

ของอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก 
3. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. วิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแนวทางแก้ไข 
5. วิเคราะห์บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

ประชาคมอาเซียน 
6. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในด้านต่างๆ ปัญหาของอาเซียนและแนวทางแก้ไข 

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

137 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ส 31202         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลัก

พิจารณาห้าส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักของการพ่ึงตนเองของปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ทฤษฎีใหม่หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนเผยแพร่สู่ชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
2. บอกหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3. อธิบายหลักพิจารณาห้าส่วนประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
4. อธิบายหลักของการพึ่งตนเองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
5. บอกวิธีการปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
6. สามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
7. อธิบายการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการปฏิบัติโดยการเริ่มจากครอบครัว

พอเพียงสู่สังคมแห่งความพอเพียง 
8. อธิบายทฤษฎีใหม่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

138 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 1 รหัสวิชา ส 30241         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 0.5  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาการมีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะในเรื่องการ

แสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสานประยุกต์และ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองเรื่ อง
ความอดทนใฝ่หาความรู้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่   ปฏิบัติเป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีระเบียบวินัย  ความสามัคคี  
หลักการทรงงานในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา  บริการรวมที่จุดเดียว  อธรรมปราบอธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์  กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่น
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
2. เห็นคุณค่าอนุรักษ์สืบสานประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาไทย 
3. เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. เป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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139 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 2 รหัสวิชา ส 30242         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 0.5  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ในเรื่องการเป็นผู้น าและสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทาง
การเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย
ในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง  ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและ
วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทนใฝ่หา
ความรู้และยอมรับผล ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประช าธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และ
การวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนเองสนใจ 
3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
6. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

140 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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141 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 32101         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ ผลดี ผลเสีย

ของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ตลาดและประเภทของตลาด ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาระบบสหกรณ์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ศึกษาและวิเคราะห์การเงิน การธนาคาร การคลัง และงบประมาณการจัดการเรื่องรายได้ รายจ่ายของ
รัฐบาล ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพ่ือน าไปสู่การร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยกัน
ทางเศรษฐกิจ 
 โดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่างๆ ให้
ผู้เรียน  ฝึกสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาของเศรษฐศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน   และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศให้เจริญรุ่งเรือง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส3.1 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4  
 ส3.2 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3  
 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
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142 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 32103         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาการใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม

กระบวนการ  ทางภูมิศาสตร์ และน าเสนอภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหา
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ      และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ใน
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ระบุมาตรการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทของ
องค์การที่เกี่ยวข้อง การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ      และระหว่างประเทศ วิเคราะห์แนวทาง
และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สถิติ
พ้ืนฐาน  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รวมถึงทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 
 เพ่ือให้มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน มีส่วนร่วมในการ
จัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส5.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3  
 ส5.2 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
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143 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 32102         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 0.5  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

มนุษยชาติ ศึกษาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการท างาน กระบวนการวิเคราะห์ 
กระบวน   การสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ที่จะต้องรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส4.1 ม.5/1 , ม.5/2  
 ส4.2 ม.5/1  
 
รวม 3 ตัวช้ีวัด 
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144 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 32104         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 0.5  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา 
และเอเชีย สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการท างาน กระบวนการวิเคราะห์ 
กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ที่จะต้องรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส4.2 ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 
 
รวม 3 ตัวชี้วัด 
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145 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมและวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา ส 32201         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1 

ศึกษาโครงสร้างทางสังคม สถาบันในสังคมไทย เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
เศรษฐกิจ สถาบันการปกครอง สถาบันศาสนา สถาบันนันทนาการปัญหาของแต่ละสถาบัน พร้อมแนวทาง
แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม อธิบายเป้าหมายในการพัฒนาสังคม แนวคิดในการพัฒนาทางสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องค์กรในการพัฒนาสังคม ความรับผิดชอบปัญหาสังคม แนวทางแก้ไข
ปัญหาสังคม วิเคราะห์เปรียบเทียบในเรื่องสังคมเกษตรกับสังคมอุตสาหกรรมในเรื่องความหมาย ประเภท 
เปรียบเทียบลักษณะสังคมเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ือพอใจสังคมที่ตนด ารงชีวิตอยู่ 
 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับความหมายองค์ประกอบ ประเภทของ
วัฒนธรรม    การเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรม ปัญหาสังคม เอกลักษณ์ไทย มรดกทางวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย 
 เพ่ือให้ตระหนักยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาทของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือให้สามารถน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตตามหลักวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนตามประเพณีไทยและ
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายความหมายของสังคม พร้อมทั้งจ าแนกประเภท และเปรียบเทียบลักษณะ
สังคมแบบต่างๆ ได้ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมไทย และสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทของ
สถาบันทางสังคม พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาของสถาบันต่างๆ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 

3. สามารถอธิบายเป้าหมายในการพัฒนาสังคมพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมได้ถูกต้อง 
4. อธิบายความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของวัฒนธรรมไทยได้ 
5. วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย พร้อม

แนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทยได้ 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของสังคมไทย มรดกทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง 
7. สามารถน าหลักธรรมค าสอนที่เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
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146 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา ประชากรกับสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา ส 32202         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาเกี่ยวกับประชากรในด้านต่างๆ เช่น ขนาด องค์ประกอบ การกระจายและความหนาแน่น

ของประชากร การเปลี่ยนแปลงของประชากร การปรับตัวของประชากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ในปัจจุบัน 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐาน เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในชีวิตประจ าวัน 
ศึกษาวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสามารถเสนอแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นนั้นๆ 
 โดยใช้กระบวนการคิดรวบยอด  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการแก้ปัญหา  
 เพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชากร  ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
ประชากร  เพื่อน าไปเป็นแนวทางแก้ไขการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชากร 
2. สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของประชากรได้ 
3. อธิบายสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปได้ 
4. ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ 
5. วิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อประชากรได้  
6. วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาประชากรกับสิ่งแวดล้อมได้  

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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147 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 3 รหัสวิชา ส 30243         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 0.5  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาการแสดงออก การแนะน าผู้อ่ืน ยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความเสียสละต่อ

สังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงานในเรื่องระเบิดออกจากข้างใน 
ไม่ติดต ารา บริการที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
2. เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด

มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. เป็นแบบอย่างประยุกต์ใช้พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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148 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง 4 รหัสวิชา ส 30244         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 0.5  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 

ศึกษาการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ในเรื่องการเป็นผู้น าและสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทาง
การเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย
ในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยการเจรจาไกลเกลี่ยการเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้งและสร้างเครือข่าย
ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง   โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่น 
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติและมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนเองสนใจ 
3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
6. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกัน

ปัญหาความขัดแย้ง 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม 7 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 33101         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1 

ศึกษาพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในพระพุทธศาสนา 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมค าสอนในกรอบอริยสัจ 4 และพุทธศาสนสุภาษิต ตลอดจน
ศึกษาคุณค่าของการสังคายนาพระไตรปิฎก ประวัติศาสดาและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนในแต่
ละศาสนา รวมทั้งพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การ
บริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานและปฏิบัติตนตามศาสนพิธี หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวันส าคัญทางศาสนา เสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ นอกจากนี้ยังศึกษาโครงสร้าง
ทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย
กับวัฒนธรรมสากล ตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎหมาย โดยประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและวิเคราะห์
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในการ
เป็นพลเมืองดี เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศ  
 โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบค้น การอภิปราย การท างานกลุ่ม อาศัยสื่อภาพ วีดิ
ทัศน์ สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมและน าไปสู่การยอมรับ เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อ่ืน 
 ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และศาสนาต่างๆ ที่หล่อหลอมให้ศา
สนิกชน ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดสันติ
สุขในสังคม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ส1.1 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 , ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8 , ม.6/9 , ม.6/10 ,  
  ม.6/11 , ม.6/12 , ม.6/13 , ม.6/14 , ม.6/15 , ม.6/16 , ม.6/17 , ม.6/18 , ม.6/19 , 

ม.6/20 , ม.6/21, ม.6/22  
 ส1.2 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5    
 ส2.1   ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5   
 ส2.2 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 
รวม 36 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 33102         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษา ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล การติดต่อระหว่าง
โลกตะวันออกกับโลกตะวันตก เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
รวมถึงผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติ สถานการณ์ส าคัญของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 ศึกษาเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
ผลดี ผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ตลาดและประเภทของตลาด ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
การน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาระบบสหกรณ์ที่มีบทบาทต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ศึกษาและวิเคราะห์การเงิน การธนาคาร การคลัง และงบประมาณกาจัดการเรื่องรายได้ รายจ่าย
ของรัฐบาล ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่การร่วมมือและพ่ึงพาอาศัย
กันทางเศรษฐกิจ ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของ
สภาพภูมิศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศและภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์หรือธรรมชาติ 
วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของ
โลก ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อธิบายการใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่างๆ 
ให้นักเรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการและวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมวล
มนุษยชาติ และเห็นคุณค่าความส าคัญเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ กลไกราคา การเงินการคลัง ตลอดจน
ตระหนักถึงความส าคัญของสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
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รหัสตัวช้ีวัด 
  ส4.1 ม.6/1 , ม.6/2  
 ส4.2 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4  
 ส3.1 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4  
 ส3.2 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3  
 ส5.1 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 
 ส.5.2 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 
 
รวม 22 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา การพัฒนาการเมืองการปกครอง รหัสวิชา ส 33201         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้นเกี่ยวกับบทบาทและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครองที่มี

ผลกระทบต่อสังคมไทยปัจจุบัน และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย ความส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้ง
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการประชาธิปไตย 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิดรวบยอด 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการทางการเมืองของไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย การปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยให้มั่นคงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่ระบบสม

บูรณาญาสิทธิราชจนถึงระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน 
3. อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง กับสังคมเศรษฐกิจ

ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ในระบอบ

ประชาธิปไตย  
5. วิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
6. อธิบายถึงความหมาย ความส าคัญ และโครงสร้างของระบบการเมืองการปกครองของไทย  

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

153 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน รหัสวิชา ส 33202         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                              จ านวน 1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ กรณีตัวอย่าง

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการพัฒนาค่านิยม ความสามัคคี 
 เพ่ือให้มีความเข้าใจสภาวการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้ม ตระหนักในปัญหาพ้ืนฐานส าคัญของโลก 
ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น และเห็นแนวทางในการวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก และอารยธรรมตะวันออกของยุค
โบราณและยุคกลางได ้

2. สามารถวิเคราะห์เหตุและผลกระทบของลัทธิจักรวรรดินิยมที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งของชาติ
มหาอ านาจตะวันตก จนน ามาซึ่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ 

3. มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ได้ 
4. สามารถวิเคราะห์เหตุผล และผลกระทบของสงครามเย็นที่มีต่อสถานการณ์โลกปัจจุบันได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ และความจ าเป็นของความร่วมมือระดับภูมิภาคใน

ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 
6. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะผลกระทบต่อประเทศ 
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และความส าเร็จด้านเศรษฐกิจของสหประชาชาติและ

องค์การพเิศษ และสามารถยกตัวอย่างบทบาทในปัจจุบันได้ 
8. มีความรู้ความเข้าใจ สภาพปัญหาของโลกในปัจจุบันและความจ าเป็นต้องเร่งแก้ปัญหา 

 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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154 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  
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155 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ31101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ31102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ32101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ32102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ33101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัส พ33102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
วิชาเซปักตะกร้อ   รหัส พ30212 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาวอลเลย์บอล   รหัส พ30214 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาบาสเกตบอล   รหัส พ30215 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟุตบอล   รหัส พ30216 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาฟุตซอล   รหัส พ30217 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

156 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ31101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาให้มีความรู้เรื่อง การสร้างเสริมการท างานของระบบ ผิวหนัง  กระดูก  และระบบกล้ามเนื้อ  

การวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตของตนเองและครอบครัว วางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่
มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอื่นๆ 

ฝึกให้เรียนรู้การท างานร่วมกัน  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟัง
ความคิดเหน็ของผู้อ่ืน การฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ์ การศึกษานอกสถานที่ การรายงาน การ
น าเสนอ นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ มุ่งม่ัน 
ในการท างาน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

พ 1.1   ม.4/1, ม.4/2 
พ 2.1   ม.4/1, ม.4/2/4 
พ 4.1   ม.4/5 

 
รวมทั้งหมด  5ตัวช้ีวัด 
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157 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ31102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาให้มีความรู้วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือ

เยาวชน และเสนอแนวทางแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด 
และความรุนแรง เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
ครอบครอง การใช้ และการจ าหน่ายสารเสพติด ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ
สุขภาพและความรุนแรง และสามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  

ฝึกให้เรียนรู้การท างานร่วมกัน  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจ าลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  การ
น าเสนอ นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่น 
ในการท างาน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

พ 2.1   ม.4/4 
พ 5.1   ม.4/1, ม.4/2, ม.4/6, ม.4/7 
 

รวมทั้งหมด  5ตัวช้ีวัด 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

158 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ32101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมนุษย์  กระบวนการสร้างเสริมและ ด ารง

ประสิทธิภาพ  การท างานของ ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต   
วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
การเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและการแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัวฝึกให้เรียนรู้การ
ท างานร่วมกัน  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ื น  การ
ฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  
 โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  การ
น าเสนอ นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู้  ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า    อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการท างาน  มีวินัยยอมรับการตัดสินใจของหมู่คณะอย่างมี
เหตุผล  ขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
   
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.1   ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 
พ 3.2ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4 
 
รวมทั้งหมด  7ตัวช้ีวัด 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

159 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ32102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาถึง สาเหตุ และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย  และการตายของคนไทยรู้หลักการ

วางแผน และปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ ของตนเองและครอบครัว วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
และความรุนแรงของคนไทย วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจ าหน่ายสารเสพ
ติด  วางแผนก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  โดยมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน   เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสุขภาพสมรรถภาพการป้องกัน
โรคและความปลอดภัยในชีวิต 

ฝึกให้เรียนรู้การท างานร่วมกัน  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจ าลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  การ
น าเสนอ นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่น 
ในการท างาน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 4.1   ม.5/4, ม.5/7 
พ 5.1   ม.5/3 
 
รวมทั้งหมด  3ตัวช้ีวัด 
 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

160 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ33101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กระบวนการสร้างเสริม ด ารงประสิทธิภาพ

การท างาน ของระบบประสาท / ระบบสืบพันธ์ ระบบไร้ท่อ / เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลด
ความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนและเสนอแนวทางป้องกัน วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 

โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง 
และแก้ปัญหา เรื่องเพศและครอบครัวฝึกให้เรียนรู้การท างานร่วมกัน  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต  
การแสดงบทบาทสมมุติ การจ าลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  การน าเสนอ 
นักเรียนน าผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ
ท างาน  มีวินัยยอมรับการตัดสินใจของหมู่คณะอย่างมีเหตุผล 
   
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1   ม.4/1 
พ 2.1   ม.4/3, ม.4/4 
พ 4.1   ม.4/5 
 
รวมทั้งหมด  4ตัวช้ีวัด 
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161 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ33102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาและมีส่วนร่วมในการการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพและป้องกันโรค ของบุคคลใน

ครอบครัวและชุมชน   มีการวางแผน และปฏิบัติตามแผน  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพ
กลไก  วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
ใช้ทักษะการการตัดสินใจแก้ปัญหา ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรงและสามารถแสดง
วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกวิธี 

ฝึกให้เรียนรู้การท างานร่วมกัน  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต การแสดงบทบาท
สมมุติ การจ าลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  รายงาน เกม การน าเสนอ นักเรียนน าผลงาน
กระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ  
มุ่งมั่นในการท างาน  มีวินัยยอมรับการตัดสินใจของหมู่คณะอย่างมีเหตุผล  ขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 4.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2 
พ 5.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
 
รวมทั้งหมด  5ตัวช้ีวัด 
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162 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา เซปักตะกร้อ     รหัสวิชา พ30212                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 

 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อ ทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเล่นเซปัก

ตะกร้อ ทักษะการเล่นลูกข้างเท้าด้านใน ลูกหลังเท้า การเล่นลูกเข่า การเล่นลูกด้วยศีรษะทักษะการเสิร์ฟ 
การเล่นลูกหน้าตาข่ายเพ่ือท าคะแนน การป้องกัน การเล่นเกมรุก การอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก การ
พัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ าหนัก และการตัดสิน 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาเซปักตะกร้อ มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเล่นเซปัก
ตะกร้อทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล ทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเล่นบาสเกตบอล การเล่นลูกข้างเท้า
ด้านใน ลูก หลังเท้า ทักษะการเสิร์ฟ การเล่นลูกหน้าตาข่ายเพ่ือท าคะแนน การป้องกัน การเล่นเกมรุก การ
อบอุ่นร่างกาย ก่อนการฝึก การพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ าหนัก และการตัดสิน และมี
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อ 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัด
และ  ความสนใจ และสามารถน าทักษะกีฬาบาสเกตบอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
และสมรรถภาพต่อไป   
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้และเข้าใจเรื่องประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ 
2. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎ กติกาและการตัดสินของกีฬาเซปักตะกร้อ  
3. มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาเซปักตะกร้อ 
4. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
6. เห็นความส าคัญของการอบอุ่นร่างกาย และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
7. รู้และเข้าใจสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและสามารถบริหารได้อย่างถูกต้อง 

 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

163 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา วอลเลย์บอล     รหัสวิชา พ30214                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 

 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลประโยชน์กีฬา

วอลเลย์บอลและให้มีส่วนร่วมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหารมีทักษะการเคลื่อนที่การเล่นลูกสองมือล่าง
การเล่นลูกสองมือบนทักษะในการตบลูกบอลทักษะการสกัดกั้นลูกบอลทักษะการเสิร์ฟรูปแบบเทคนิคการ
เล่นประเภททีมกฎกติกาการแข่งขันการตัดสินกลยุทธ์การจัดการแข่งขันและอ่ืนๆ อย่างถูกต้องปลอดภัย
และสนุกสนานและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งทักษะการเคลื่อนไหวและการเล่นลูก
รูปแบบต่างๆ ทักษะการเสิร์ฟ และทักษะการสกัดกั้น พ้ืนฐานการเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขัน
วอลเลย์บอล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัด
และ  ความสนใจ และน าทักษะกีฬาวอลเลย์บอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และ
สมรรถภาพต่อไป   

 
ผลการเรียนรู้ 

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

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

164 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา บาสเกตบอล     รหัสวิชา พ30215                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 

 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเล่น

บาสเกตบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล การรับ-ส่ง ลูกบาสเกตบอล การยิงประตูเพ่ือท าคะแนน การ
ป้องกัน การเล่นเกมรุก การอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก การพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ าหนัก 
และการตัดสิน 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกีฬาบาสเกตบอล มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเล่น
บาสเกตบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล ทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเล่นบาสเกตบอล ทักษะการ
เลี้ยงลูกบาสเกตบอล ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล ทักษะการยิงประตูเพ่ือท าคะแนน ทักษะการ
ป้องกัน ทักษะการเล่นเกมรุก ทักษะการอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก ทักษะการพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อ
ด้วยการยกน้ าหนัก ทักษะการตัดสิน และมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัด
และความสนใจ และน าทักษะกีฬาบาสเกตบอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และ
สมรรถภาพต่อไป   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเข้าใจเรื่องประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล 
2. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎ กติกาและการตัดสินของกีฬาบาสเกตบอล 
3. มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาบาสเกตบอล 
4. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
6. เห็นความส าคัญของการอบอุ่นร่างกาย และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
7. รู้และเข้าใจสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและสามารถบริหารได้อย่างถูกต้อง 

 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

165 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา ฟุตบอล     รหัสวิชา พ30216                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 

 
ศึกษาความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของ

กีฬาฟุตบอล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ทักษะการเล่นฟุตบอล หลักการรุก การรับ กติกาการ
แข่งขันฟุตบอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล ทั้งมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ทักษะการ
เล่นฟุตบอล ทักษะการรุก การรับ กติกาการแข่งขันฟุตบอล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีความ
เข้าใจ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลได้ 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัด
และ  ความสนใจ และน าทักษะกีฬาฟุตบอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และ
สมรรถภาพต่อไป  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตบอล 
3. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกต้อง 
6. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

166 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชา ฟุตซอล     รหัสวิชา พ30217                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 

 
ศึกษาความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของ

กีฬาฟุตซอล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ทักษะการเล่นฟุตซอล หลักการรุก การรับ กติกาการ
แข่งขันฟุตซอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอล ทั้งมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ทักษะการ
เล่นฟุตซอล ทักษะการรุก การรับ กติกาการแข่งขันฟุตซอล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีความ
เข้าใจ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได ้

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัด
และ  ความสนใจ และน าทักษะกีฬาฟุตซอลไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และ
สมรรถภาพต่อไป  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตซอล 
3. มีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอล 
4. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
6. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
7. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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167 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  
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168 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ31101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ31102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ32101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ32102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ33101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาศิลปะ    รหัส ศ33102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

169 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    รหัสวิชา ศ31101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาเรื่องราว  อิทธิพล  แนวคิดรูปลักษณะในผลงานศิลปะในแต่ละยุคสมัย  ในวัฒนธรรมไทย

และสากล  ใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานสร้างสรรค์งานศิลปะได้ตามรูปแบบที่ตนสนใจ  สามารถวิเคราะห์  

ตีความทัศนธาตุตามหลักกาออกแบบได้อย่างมีหลักการ  เพ่ือน าไปสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ใหม่ๆ สามารถ

วิพากษ์  วิจารณ์  เพ่ือพัฒนางานศิลปะตามหลักการที่ถูกต้อง  เพ่ือให้มีความรับผิดชอบในการท างานศิลปะ

จากความคิด  จิตนาการ  และประสบการณ์  สามารถน าความรู้และทักษะทางศิลปะที่มีมาประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้สืบทอดต่อไป 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.4/1  ศ 1.1 ม.4/2  ศ 1.1 ม.4/3  ศ 1.1 ม.4/4  ศ1.1 ม.4/5  ศ 1.1 ม.4/6   

ศ 1.1 ม.4/7  ศ 1.1 ม.4/8  ศ 1.1 ม.4/9  ศ 1.1 ม.4/10 ศ 1.1 ม.4/11 

ศ 1.2 ม.4/1  ศ 1.2 ม.4/2  ศ 1.2 ม.4/3 

รวม 14 ตัวช้ีวัด 
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170 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา (ดนตรี – นาฏศิลป์)    รหัสวิชา ศ31102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ดนตรี 
ศึกษาประเภท รูปแบบ ลักษณะของการขับร้องบรรเลงที่แสดงออกเป็นผลงานของดนตรี 

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของดนตรีในแต่ละยุคสมัยทั้งในท้องถิ่นของไทยและดนตรีสากล รู้วิธีจัดการ 
สื่อสร้างสรรค์ แสดงออกโดยเลือกการน าเสนอการแสดงดนตรี ตลอดจนการจัดเก็บบ ารุงรักษาเครื่อง 
ดนตรีต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถวิเคราะห์ ตีความ แสดงความคิดเห็นในความงาม 
ความหมายต่างๆ ขององค์ประกอบทางดนตรีทั้งหมดอย่างมีหลักการ เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบและ 
สามารถน าความรู้และทักษะทางดนตรีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสืบต่อไปได้ 
 
 นาฏศิลป์ 

ศึกษารูป ลักษณะ เทคนิควิธีการนาฏศิลป์ การละครและละครแนวสร้างสรรค์ เพ่ือจัดแสดง 
เป็นผลงานนาฏศิลป์และการละครของตน เรียนรู้ยุคสมัยอิทธิพลของนาฏศิลป์ในท้องถิ่นของไทยและ 
ของสากล รู้วิธีการเลือกใช้ทักษะเฉพาะเพ่ือน าไปจัดการแสดงนาฏศิลป์และการแสดงในโอกาสต่างๆ 
ตลอดจนการดูแลและการจัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทางนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่า และแสดงความคิดเห็นในความหมายขององค์ประกอบ 
ต่างๆ ของนาฏศิลป์และกาแสดงได้อย่างมีหลักการเพ่ือให้เกิดความรัก ชื่นชม เห็นคุณค่า มีความ 
รับผิดชอบ สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางนาฏศิลป์และการแสดงมาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสืบต่อไปได้ 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ศ 2.1 ม.4/1  ศ 2.1 ม.4/2  ศ 2.1 ม.4/3  ศ 2.1 ม.4/4  ศ 2.1 ม.4/5  ศ 2.1 ม.4/6   

ศ 2.1ม.4/7   ศ 2.1 ม.4/8 
 ศ 2.2 ม.4/1  ศ 2.2 ม.4/2  ศ 2.2 ม.4/3  ศ 2.2 ม.4/4 
 ศ 3.1 ม.4/1  ศ 3.1 ม.4/2  ศ 3.1 ม.4/3  ศ 3.1 ม.4/4  ศ 3.1 ม.4/5  ศ 3.1ม.4/6  

ศ 3.1 ม.4/7  ศ 3.1 ม.4/8 
 ศ 3.2 ม.4/1  ศ 3.2 ม.4/2  ศ 3.2 ม.4/3  ศ 3.2 ม.4/4 
รวม  24 ตัวช้ีวัด 
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171 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา (ทัศนศิลป์)     รหัสวิชา ศ32101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษารูปแบบ   เทคนิค   วิธีการ   อิทธิพล   ยุคสมัยของการสร้างงานศิลปะทั้งของไทยและสากล

ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน   การใช้ศัพท์ทัศนศิลป์  ทัศนธาตุ  หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วย

เทคโนโลยีเพ่ือสื่อความหมาย  การใช้เทคนิควิธีการของศิลปินเป็นแบบอย่าง   เลือกสรรมาดัดแปลงสร้าง

งานศิลปะตามรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบเป็นแบบอย่างของตนเองได้  สามารถวิเคราะห์   ตีความทัศนธาตุ

และหลักการออกแบบได้อย่างมีหลักการ  เพ่ือให้สามารถเลือกตัดสินใจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้อย่างมรีสนิยมทางศิลปะต่อไป 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.5/1  ศ 1.1 ม.5/2  ศ 1.1 ม.5/3  ศ 1.1 ม.5/4  ศ 1.1 ม.5/5  ศ 1.1 ม.5/6   

ศ 1.1ม.5/7   ศ 1.1 ม.5/8  ศ 1.1 ม.5/9  ศ 1.1 ม.5/1  ศ 1.1 ม.5/11 

ศ 1.2  ม.5/1 ศ 1.1 ม.5/2  ศ 1.1 ม.5/3 

รวม  14 ตัวช้ีวัด 
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172 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา (ดนตรี – นาฏศิลป์)    รหัสวิชา ศ32102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ดนตรี 
ศึกษาลักษณะ รูปแบบ องค์ประกอบของวงดนตรี การขับร้องบรรเลงดนตรีไทยและดนตรี สากล

ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การใช้ทักษะ ประสบการณ์ทางดนตรีเพ่ือสื่อแสดงออกทางดนตรี การใช้
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมาช่วยในการเลือกสรร ค้นคว้า เรียนรู้ สร้างสรรค์ แสดงออกทางดนตรีเพ่ือหา
รูปแบบของตนเองได้ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ตีความและประเมินคุณค่าความงามใน
องค์ประกอบของดนตรีอย่างมีหลักการ เพ่ือให้สามารถใช้ตัดสินใจเลือกประยุกต์ใช้ดนตรีในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีรสนิยมทางดนตรี  

นาฏศิลป์ 
ศึกษารูปแบบ ยุคสมัย เทคนิค วิธีการจัดแสดงนาฏศิลป์ และการละครที่มีปรากฏแสดงใน

วัฒนธรรมไทยและสากล ใช้ทักษะกระบวนการทางนาฏศิลป์และการละครเพ่ือสื่อความหมายด้วยการ
แสดงออกจากการรู้จักเลือกสรรข้อมูลข่าวสาร การศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้การแสดงเพ่ือหารูปแบบ แนวทาง
ปฏิบัติของบุคคลส าคัญๆ ในวงการนาฏศิลป์และการละครเพ่ือเป็นแบบอย่างของตนเองได้ สามารถคิด
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ตีความ ประเมินคุณค่าในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญๆ ทางนาฏศิลป์และ
การละครอย่างมีหลักการ เพ่ือใช้เป็นฐานในการคิดตัดสินใจเลือกน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีความสุข มีรสนิยมทางนาฏศิลป์และการแสดง ผู้ 

 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ศ 2.1 ม.5/1  ศ 2.1 ม.5/2  ศ 2.1 ม.5/3  ศ 2.1 ม.5/4  ศ 2.1 ม.5/5 ศ 2.1ม.5/6  ศ 2.1ม.5/7   

ศ 2.1 ม.5/8 
 ศ 2.2 ม.5/1  ศ 2.2 ม.5/2  ศ 2.2 ม.5/3  ศ 2.2 ม.5/4 
 ศ 3.1 ม.5/1  ศ 3.1 ม.5/2  ศ 3.1 ม.5/3  ศ 3.1 ม.5/4  ศ 3.1 ม.5/5  ศ 3.1 ม.5/6  

ศ 3.1 ม.5/7  ศ 3.1 ม.5/8 
 ศ 3.2 ม.5/1  ศ 3.2 ม.5/2  ศ 3.2 ม.5/3  ศ 3.2 ม.5/4 
รวม  24 ตัวช้ีวัด 
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173 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา (ทัศนศิลป์)     รหัสวิชา ศ33101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและสากล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากผลงาน 

ของศิลปินเอก โยการน าเอากระบวนการคิดแก้ปัญหาและการจัดการสร้างสรรค์ ประยุกค์ใช้พัฒนางาน

ศิลปะ เกิดเป็นแนวคิดใหม่ๆ  ของตนเอง  สื่อด้วยการวาดภาพการ์ตูนแบบตางๆ  การใช้ศัพท์ศิลปะและ

การวิพากษ์วิจารณ์ ประเมินคุณค่าผลงานศิลปะอย่างมีหลักการ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ

และทักษะทางศิลปะ น ามาใช่ในการสืบสาน  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  พัฒนาและเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรม

ด้วยความรัก  ชื่นชม  ภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่าในความเป็นไทย 

  

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.6/1  ศ 1.1 ม.6/2  ศ 1.1 ม.6/3  ศ 1.1 ม.6/4  ศ 1.1 ม.6/5  ศ 1.1 ม.6/6  

ศ 1.1 ม.6/7  ศ 1.1 ม.6/8  ศ 1.1 ม.6/9  ศ 1.1 ม.6/10  ศ 1.1 ม.6/11 

ศ 1.2 ม.6/1  ศ 1.2 ม.6/2  ศ 1.2 ม.6/3 

รวม  17 ตัวช้ีวัด 

 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

174 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชา (ดนตรี – นาฏศิลป์)    รหัสวิชา ศ33102                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ดนตรี 
ศึกษาเพ่ือให้เข้าใจ อธิบายได้ถึงองค์ประกอบของวงดนตรี การขับร้อง การบรรเลง และการ 

พัฒนาการทางดนตรีทั้งของไทยและสากล ตลอดจนคีตกวีดนตรีไทยสมัยต่างๆ หลักการวิเคราะห์ 
ข้อมูลข่าวสารและการใช้ทักษะทางดนตรีผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา น ามาจัดการ 
ประยกุต์ใช้ความรู้ประกอบกับเทคโนโลยีทางดนตรีแนวใหม่ให้เป็นแนวทางของตนเองได้ ประเมิน 
คุณค่าผลงานดนตรีได้อย่างมีหลักการ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางดนตรีเข้า 
มาใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ สืบทอดงานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยความรัก 
และภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 นาฏศิลป์ 

ศึกษาเพ่ือให้เข้าใจ อธิบายได้ถึงเทคนิค วิธีการจัดการพัฒนาทางด้านนาฏศิลป์และการแสดง 
ทั้งในท้องถิ่นไทยและสากล สามารถสรุป วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลข่าวสาร และการน าเอาทักษะ 
เฉพาะทางนาฏศิลป์และการแสดงผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาจัดการไปประยุกต์ใช้ความรู้ทาง 
นาฏศิลป์การแสดงละครสร้างสรรค์ต่างๆ ทั้งจากแนวคิดเดิมและแนวคิดใหม่ๆ ตามความเชื่อของ 
ตนเองได้ ประเมินคุณค่าของนาฏศิลป์และการแสดงได้อย่างถูกต้องมีหลักการ โดยสามารถเชื่อมโยง 
น าความรู้ ประสบการณ์มาใช้กับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และเผยแพร่งานนาฏศิลป์และการแสดงที่ 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไปแสดงในโอกาสต่างๆ ได้ด้วยความรัก ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า 
ในความเป็นไทย 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ศ 2.1 ม.6/1  ศ 2.1 ม.6/2  ศ 2.1 ม.6/3  ศ 2.1 ม.6/4  ศ 2.1 ม.6/5  ศ 2.1 ม.6/6   

ศ 2.1 ม.6/7  ศ 2.1 ม.6/8 
 ศ 2.2 ม.6/1  ศ 2.2 ม.6/2  ศ 2.2 ม.6/3  ศ 2.2 ม.6/4 
 ศ 3.1 ม.6/1  ศ 3.1 ม.6/2  ศ 3.1 ม.6/3  ศ 3.1 ม.6/4  ศ 3.1 ม.6/5  ศ 3.1 ม.6/6 

ศ 3.1 ม.6/7  ศ 3.1 ม.6/8 
 ศ 3.2 ม.6/1  ศ 3.2 ม.6/2  ศ 3.2 ม.6/3  ศ 3.2 ม.6/4 
รวม  24 ตัวช้ีวัด 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

175 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  
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176 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัส ง31101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัส ง31102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัส ง32101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัส ง32102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัส ง33101 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัส ง33102 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
วิชาปฏิบัติโครงงานอาชีพ  รหัส ง30217 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชางานดอกไม้สด  รหัส ง30223 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาประดับตกแต่งด้วยผ้า  รหัส ง30230 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดทุอ้งถิ่น รหัส ง30234 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

วิชาการผลิตกล้าไม้  รหัส ง30243 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาการขยายพันธ์พืช  รหัส ง30246 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาพืชสวนเศรษฐกิจ  รหัส ง30248 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
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177 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี   รหัสวิชา ง31101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
 

วิเคราะห์และอธิบายการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว
วิธีการดูแลรักษาและท าความสะอาดบ้าน  การจัดและตกแต่งบ้าน  การเก็บรักษาอาหารงานช่างในบ้าน  
อธิบายการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม  การปลูกพืชไร้ดิน 

วิเคราะห์และอธิบายการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทที่เหมาะสมในฐานะสมาชิกในครอบครัว  
ส ารวจบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้าน ออกแบบจัดและตกแต่งห้อง  ส ารวจอาหารที่ซื้อมารับประทานใน
ครอบครัวเป็นประจ า  ฝึกปฏิบัติ ประกอบท่อน้ าพีวีซี  ติดตั้งก๊อกน้ า  ส ารวจรูปร่าง  สีผิวของตนเอง  เสนอ
แนวทางการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม การปลูกพืชไร้ดิน แล้ววิเคราะห์อภิปรายความ
เหมาะสม 

 เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง   ในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว  ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน  มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาในการท างาน  มีทักษะ
แสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  ใช้พลังงานทรัพยากรใน
การท างานอย่างคุ้มค่าและยังยืน  เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รหัสตัวช้ีวัด 
          ง 1.1  ม. 4-6/2 , ม. 4-6/3 , ม. 4-6/4 , ม. 4-6/5 , ม. 4-6/5 
  ง 2.1  ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 

ง 4.1  ม. 4-6/4 , ม. 4-6/4    
รวม   9   ตัวช้ีวัด 
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178 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รหัสวิชา ง31102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 
 

วิเคราะห์และอธิบายงานดอกไม้สดของไทย  การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ลักษณะขององค์กรธุรกิจ ความหมายและองค์ประกอบของการ
ด าเนินการทางธุรกิจ  การบริหารงานเอกสาร  และการบัญชีเบื้องต้น แนวทางสู่อาชีพที่น่าสนใจและ
คุณลักษณะทีดีต่ออาชีพ 
  โดยให้ร่วมกันดอกไม้สด ส ารวจเทคโนโลยีในชุมชน ระบุความสัมพันธ์กับศาสตร์ต่าง ๆ  ร่วมกัน
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และวางแผนสร้างวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆตามระบบเทคโนโลยี วิเคราะห์
องค์ประกอบของการด าเนินการทางธุรกิจ จัดท าบัญชี เขียนภาพความคิดแนวทางสู่อาชีพ 
  เห็นความส าคัญการใช้ทักษะการจัดการในการท างาน  มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาใน
การท างาน  ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  ใช้
พลังงานทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ง 1.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6    
  ง 2-1 ม.4-6/1  ม.4-6/2 

ง 4.1    ม.4-6/4  ม. 4-6/5 
 
รวม   10   ตัวช้ีวัด 
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179 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รหัสวิชา ง32101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาค้นคว้า  ฝึกปฏิบัติวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวัน   เช่นหน้าที่ของนักเรียน  
โรงเรียนน่าอยู่  การซ่อมแซมเสื้อผ้า  การถนอมอาหาร  การจัดระบบในการท างานและระดมคน  การ
ประดิษฐ์ใบตองการด าเนินธุรกิจ  งานเกษตร  ช่างประปา  โดยมีความคิดสร้างสรรค์  ความคิดริเริ่ม  ความ
ยืดหยุ่นในการคิดโดยมีทักษะในการท างานให้เสร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  และรู้วิธีการ
แก้ปัญหาในการท างานโดยสังเกต  วิเคราะห์  สร้างทางเลือก  และประเมินทางเลือกและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
  ใช้กระบวนการท างาน  การค้นคว้า  รวบรวม  สังเกต  ส ารวจ  และการบันทึกเห็นคุณค่าของการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานและฝึกให้ผู้เรียนมี
คุณภาพขยันอดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และยังยืนมีคุณธรรมในการท างาน 

เพ่ือสร้างคนสร้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ  ขยันหมั่นเพียร  เพ่ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้น าความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ง1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/7 
                   
รวม   7   ตัวช้ีวัด 
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180 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รหัสวิชา ง32102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางเข้าสู่อาชีพ  ในการท างาน  ประกอบด้วยการเตรียมตัว
หางาน  และพัฒนาการออกแบบบุคลิกภาพ  ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้า  การสมัครงาน  การ
สัมภาษณ์  การท างาน  การเปลี่ยนงาน  รู้วิธีการเลือกและใช้ทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  เช่น
วิธีการใช้หลักการใช้และเหตุผลในการใช้ฝึ กประสบการณ์ในอาชีพ  การจัดจ าลองอาชีพ  การจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพ  มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม  รู้หน้าที่บทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกใน
โรงเรียนและชุมชน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีต่ออาชีพ 

โดยใช้กระบวนการในการเรียนศึกษาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุมชน  โดยมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
มีความซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน  และมีจิตสาธารณะ 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะในการวิเคราะห์  ออกแบบ  การสร้างพัฒนาและ
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี  ในการสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมี
ส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได้ 
   
รหัสตัวช้ีวัด 
  ง2.1  ม.4-6/4  ม.4-6/5   
          ง4.1  ม.4-6/2   
รวม   3   ตัวช้ีวัด 
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181 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รหัสวิชา ง33101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกัน ตาม
กระบวนการขั้นตอนในการประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การประกอบติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน ใช้ทักษะแสวงหาความรู้เพ่ือการเลี้ยงสัตว์ จัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการจัดการ กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหา
ในการท างาน  กระบวนการเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และอภิปราย 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงานในการท างานอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2   ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/7 
รวม   7  ตัวช้ีวัด 
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182 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รหัสวิชา ง33102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษา วิเคราะห์การออกแบบเทคโนโลยี  ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการเทคโนโลยี  โดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่างสองมิติ  ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการ
ท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและแนวทางเข้าสู่อาชีพ โดยเลือกใช้
เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับอาชีพ 
  โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการจัดการ กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหา
ในการท างาน  กระบวนการเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และอภิปราย 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน ใฝ่เรียนรู้   ใช้พลังงานในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ง 1.1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5  ม.4-6/6  
  ง 2-1 ม.4-6/4  ม.4-6/5 
รวม   6   ตัวช้ีวัด 
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183 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา ปฏิบัติการโครงงานอาชีพ รหัสวิชา ง30217                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 
 

ศึกษาความรู้เรื่องโครงงาน การวิเคราะห์โครงงานเพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพ  เขียนโครงการ
ปฏิบัติงานอาชีพ การจัดท าโครงงาน การปฏิบัติตามโครงงานที่ก าหนดการประเมินและปรับปรุงงาน การ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การหารายได้จากการท าโครงงาน การสรุปรายงานโครงงาน และ
น าเสนอโครงงานด้วยสื่อเทคโนโลยี 
             โดยใช้กระบวนการเรียนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนกระบวนการความคิดรวบยอด ลง
มือปฏิบัติงานอาชีพตามโครงการที่เสนอ บันทึกการกปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทักษะปฏิบัติและ
ทักษะกระบวนการกลุ่ม    
              เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติโครงงานอาชีพ  ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็น
ไทย อยู่อย่างพอเพียง  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต  
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานอาชีพ 

2. อธิบายความหมายความส าคัญของโครงงานอาชีพ และบอกส่วนประกอบของโครงงานได้ 

3. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล  เกี่ยวกับโครงงานที่เลือก  

4. วางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน 
 5.   สามารถเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดท าโครงงานอาชีพได้ 
  6.  ปฏิบัติโครงงานอาชีพที่ตัดสินใจเลือกได้      
  7.  สามารถเขียนรายงานโครงงานได้ 
  8.  สามารถน าเสนอโครงงานอาชีพตามรูปแบบที่ก าหนดได้ 
  9.  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต 
      รักความเป็นไทยอยู่อย่างพอเพียง 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

184 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา งานดอกไม้สด   รหัสวิชา ง30223                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 
 

ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานดอกไม้  การเลือกดอกไม้และวัสดุตกแต่ง  การจัด
ดอกไม้สดแบบต่างๆ การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์  การบรรจุส าหรับจ าหน่าย 

ฝึกทักษะเกี่ยวกับงานดอกไม้สด  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้  จัดดอกไม้สดแบบต่างๆ  
เช่นแจกัน  พานดอกไม้  ช่อดอกไม้  พวงหรีด  พวงมาลา  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาหรือค่าบริการ           
จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผล 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะการจัดดอกไม้สด  พัฒนางาน  วิธีการท างาน  ปรับปรุง
ประเมินผล  ท างานได้อย่างมีระบบ  มีความขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน  พ่ึงตนเองได้  ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือการประกอบอาชีพ  และศึกษาต่อในขั้นสูงต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้ประวัติ  ที่มาของศิลปวัฒนธรรม  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดดอกไม้สดและน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน 

2. มีความรู้  เข้าใจ  หลักการวิธีการ  เลือกดอกไม้  ใบไม้  และวัสดุตกแต่งในการจัดดอกไม้สด 
3. มีความรู้ เข้าใจ หลักการเลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการจัด

ดอกไม้สด 
4. มีความรู้  เข้าใจ  หลักการวิธีการ  ขั้นตอน  กระบวนการจัดดอกไม้สดแบบต่างๆได้อย่างถูก

วิธ ี
5. มีทักษะการจัดดอกไม้สดแบบต่างๆที่ก าหนดและประยุกต์สร้างสรรค์แบบตามโอกาสที่ใช้ 
6. มีความรู้  เข้าใจ  การค านวณราคาต้นทุนและก าหนดราคาขาย  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
7. จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง  พัฒนางานอย่างมี

ประสิทธิภาพสรุปผลการปฏิบัติงาน 
8. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานปฏิบัติงาน  ด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  อดทน  เป็นระเบียบ

ประณีต  สะอาด  รอบคอบและปลอดภัย 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

185 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา ประดับตกแต่งด้วยผ้า  รหัสวิชา ง30230                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมา  ความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์  เกี่ยวกับงานผูกผ้าและตกแต่ง
โต๊ะVIP  ในงานพิธีการต่างๆ  ตามโอกาสตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนการใช้วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้  การดูแลรักษา  การออกแบบ  การเลือกและการค านวณผ้า  ทั้งเทคนิค วิ ธีการและ
ล าดับขั้นตอนการผูกผ้าและประดับตกแต่งโต๊ะ  VIP  ให้เหมาะสมและสวยงาม 

ฝึกทักษะเกี่ยวกับการผูกผ้าประดับตกแต่งบริเวณและสถานที่  ในพิธีการ  โอกาส  ประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น  ตลอดการจัดตกแต่งโต๊ะ  VIP  ด้วยผ้าแบบต่างๆ  มีการค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนด
ราคาค่าบริการ  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผล 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะ  เห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพสุจริต  มีความ
รับผิดชอบตรงเวลา  ซื่อสัตย์  ประหยัดอดออม  มุ่งมั่น  ท างานอย่างมีความสุข  ประณีต  รอบคอบ  
ปลอดภัย  สะอาด  มีประสบการณ์  เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้  ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ด้วยความภาคภูมิใจ  เพ่ือสนองนโยบายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้  ความเข้าใจ  แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานประดับตกแต่งด้วยผ้า 
2. มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการประยุกต์ใช้ผ้าแทนวัสดุธรรมชาติได้  และสามารถน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. บอกความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของผ้าที่ใช้กับงานพิธีการต่างๆได้  และสามารถ

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้  ในงาน

ประดับตกแต่งด้วยผ้า  รวมถึงการเก็บและการบ ารุงรักษา  ตลอดจนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสมและสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5. มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะและฝึกปฏิบัติการผูกผ้าและการจัดโต๊ะ  VIP  แบบต่างๆ  และ
สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. มีความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนักเก่ียวกับต้นทุน  และการก าหนดราคา 
7. มีความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนักเก่ียวกับการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

186 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

8. มีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักและสามารถบริการรับเหมางานประดับตกแต่งด้วยผ้าในงาน
พิธีการต่างๆ 

9. ต้องผ่านเกณฑ์การวัดผล  ประเมินผล  ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50% ถือว่าผ่านเกณฑ์การวัด
ประเมินผล 

10. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  
มุ่งม่ันท างานอย่างมีความสุข  ประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  สะอาด  และประกอบอาชีพได้  

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

187 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น รหัสวิชา ง30234                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 
 

ศึกษาชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุท้องถิ่น การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน 
สามารถท างานด้วยความปลอดภัย การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น การเลือกใช้วัสดุ
อย่างเหมาะสม การตกแต่งชิ้นงานที่ส าเร็จ การคิดค านวณราคาค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย และการจัด
จ าหน่ายได้  

มีทักษะในการท างานอย่างเป็นระบบ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบอกชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุท้องถิ่น สามารถใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน   ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุใน
ท้องถิ่น สามารถเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสม การตกแต่งชิ้นงานที่ส าเร็จ สามารถคิดค านวณราคาค่าใช้จ่าย 
ก าหนดราคาขาย และสามารถจัดจ าหน่ายได้  
         เพ่ือให้ นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพ
ที่หลากหลาย 

ผลการเรียนรู้รายวิชา  
1.  บอกชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น 
2.  สามารถก าหนดและออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น 
3. สามารถเลือกใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม 
4.  เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
5.  สามารถปฏิบัติงานสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นได้ตามกระบวนการ 
6.  ตกแต่งชิ้นงานที่ส าเร็จได้อย่างสวยงาม 
7.  สามารถคิดค านวณราคาค่าใช้จ่ายได้ 
8. รู้จักใช้ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่า 
9. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการท างาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม  9 ผลการเรียนรู้  
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

188 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การผลิตกล้าไม้   รหัสวิชา ง30243                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 
 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการผลิตกล้าไม้  วัสดุอุปกรณ์  สถานเพาะช า
การผลิตกล้าไม้  โดยวิธีการเพาะเมล็ด  ปักช า  การตอน  การต่อกิ่ง  การทาบกิ่ง  และการติดตา  ข้อดี
ข้อเสียของการผลิตกล้าไม้  ของแต่ละประเภท กระบวนการของการผลิตกล้าไม้  การเลือกใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับวิธีการและชนิดของพืช  การอนุบาลกล้าไม้ 
       ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการท างาน  มีความรู้ความเข้าใจในงานอาชีพ  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  
ประหยัด  อดทน  มีค่านิยมในการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค  มีทักษะในการจัดการและน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
   
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการผลิตกล้าไม้   
2. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการผลิตกล้าไม้  แบบต่างๆได้ 
3. บอกหลักการ วิธีการและขั้นตอนการผลิตพันธุ์ไม้แบบต่างๆ 
4. เลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และการผลิตกล้าไม้ได้ 
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
6. ท างานตามความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดอดออมและอดทน 
7. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
8. สามารถวิเคราะห์วางแผนและปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสม 
9. ท างานในฐานะผู้น า/ผู้ตาม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่ม 
10. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท างานจากแหล่งความรู้ตามวิธีที่หลากหลาย 
11. สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 
12. มีความมุ่งมั่นท างานจนส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย 
13. ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิธีการผลิตกล้าไม้   
14. มีเจตคติ แนวคิดที่ดีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

รวม  14  ผลการเรียนรู้ 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

189 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การขยายพันธ์พืช  รหัสวิชา ง30246                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ ประเภทของการขยายพันธุ์พืช สิ่งก่อสร้างและเครื่องมือ
ที่จ าเป็นส าหรับการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เพศ การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศ การ
อนุบาลพันธุ์ไม้ และการปลูกพืชในภาชนะ/ปลูกในแปลง 
        ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ด การตัดช า การตอนกิ่ง การติดตา การต่อกิ่ง การ
อนุบาลพันธุ์ไม้ ที่ได้จากการขยายพันธุ์และปลูกพืชในภาชนะ/ลงดิน น าพันธุ์ไม้ไปตกแต่งอาคารสถานที่
ดูแลรักษาให้สวยงาม 
        เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการปลูกและขยายพันธ์พืช ใช้พลังงานทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ด้วยความมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการท างานมีความรับผิดชอบ  อยู่อย่าง
พอเพียง  มีเจตคติต่องานและอาชีพที่สุจริต สามารถน าความรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการ
ขยายพันธุ์พืชได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  สรุป ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และจ าแนกประเภทของการขยายพันธุ์พืชได้ 
2. เลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
3. สรุปขั้นตอนและปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน วิธีการต่าง 

ๆ ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
4. สรุปขั้นตอนและปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการต่าง 

ๆ ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
5. อนุบาลพันธุ์ไม้ และปลูกพืชในภาชนะ/ลงดินได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

190 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา พืชสวนเศรษฐกิจ  รหัสวิชา ง30248                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                              
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1-2 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชสวนเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
กาแฟ ฯลฯ การจ าแนกและการแบ่งชนิดของพืชสวน ท าเลที่เหมาะสมส าหรับพืชสวน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเจริญเติบโตของพืชสวน ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี การเตรียมดินปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา กา ร
ป้องกันโรคและก าจัดศัตรู การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การถนอมอาหารและการแปรรูป
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  

 เลือกปลูกพืชสวนอย่างน้อย 3  ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก  ท าแปลงเพราะเมล็ด  ทดสอบ
การงอกของเมล็ด เพาะเมล็ด หว่านเมล็ด ย้ายกล้า ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว แปรรูป และจัดผลิตผล
จ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ -
รายจ่าย และประเมินผล                                                                                           
          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการปลูกพืชสวน สามารถแปรรูป จ าหน่ายได้ และมีเจตคติที่
ดีต่อการท างานการปลูกพืชสวน  เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการ
พัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักในความส าคัญของการท างานอย่างมี
ขัน้ตอน และมีความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย  ความส าคัญของการผลิตพืช 
2. บอกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปลูกพืช 
3. สามารถปฏิบัติดูแลบ ารุงรักษาพืช 
4. บอกความปลอดภัยในการผลิตพืช 
5. บอกความส าคัญของพืชผักทั่วไป 
6. บอกขั้นตอนการผลิตพืชผักทั่วไปได้ 
7. สามารถผลิตพืชผักทั่วไปบางชนิดได้ 
8. บอกความหมายและความส าคัญของวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวได้ 
9. สามารถแปรรูปผลผลิตพืช 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

191 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

192 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ31101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ31102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  รหัส อ31201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  รหัส อ31202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  รหัส อ31203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2  รหัส อ31204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1   รหัส จ31201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเบื้องต้น 2   รหัส จ31202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  รหัส จ31203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2  รหัส จ31204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ32101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ32102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3  รหัส อ32201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4  รหัส อ32202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3  รหัส อ32203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4  รหัส อ32204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนระดับกลาง 1  รหัส จ32201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนระดับกลาง 2  รหัส จ32202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3  รหัส จ32203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4  รหัส จ32204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
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193 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ33101 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ    รหัส อ33102 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5  รหัส อ33201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6  รหัส อ33202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5  รหัส อ33203 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6  รหัส อ33204 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

วิชาภาษาจีนระดับสูง 1   รหัส จ33201 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนระดับสูง 2   รหัส จ33202 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5  รหัส จ33203 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 6  รหัส จ33204 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  
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194 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ31101                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน อธิบายและ

เขียนประโยค ให้สัมพันธ์กับสื่อไม่ใช่ความเรียง จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุป แสดงความคิดเห็น และ
ให้เหตุผลประกอบจากการฟังหรืออ่าน สนทนาและเขียนเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ สถานการณ์ และ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง เขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ พูด และเขียนเพ่ือขอ ให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ ประเด็นข่าว เหตุการณ์
ที่ฟัง และอ่าน วิเคราะห์ อภิปรายวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยได้อย่างเหมาะ
สาม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต1.1 ม.4/2  ม.4/3 ม.4/4 
ต1.2 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/4 ม.4/5 
ต1.3 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 
ต2.2 ม.4/2 
ต4.1 ม.4/1 

รวม 12 ตัวชี้วัด 
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195 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ31102                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตาม

หลักการอ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียนรูปแบบ 
ต่าง ๆ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน 
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา อธิบายความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้า
ร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้าง ประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย ค้นคว้าสืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน และใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตลอดจนเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต 1.1 ม.4-6/1 ต 2.1 ม.4-6/3  
 ต 1.1 ม.4-6/4 ต 2.2 ม.4-6/1  
 ต 1.2 ม.4-6/3 ต 3.1 ม.4-6/1  
 ต 2.1 ม.4-6/1 ต 4.2 ม.4-6/1  
 ต 2.1 ม.4-6/2 ต 4.2 ม.4-6/2  
รวม 10 ตัวชี้วัด   
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196 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1  รหัสวิชา อ31201                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ผึกพูด บทสนทนาและเขียนได้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 

สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง 
แสดงความต้องการเสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้สามารถสื่อสารด้านการพูดได้ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการเรียนทางภาษา 
ตลอดจนมีค่านิยม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดสอดแทรก 
การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

2. ใช้ภาษาในการขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย ที่มีขั้นตอน 
3. พูดแสดงความต้องการเสนอ และให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. ค าศัพท์ ส านวนภาษาประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอ และให้ข้อมูล บรรยาย หรืออธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ 
5. พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น  และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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197 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2  รหัสวิชา อ31202                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ฝึกพูดบทสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 

สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง 
แสดงความต้องการเสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้สามารถสื่อสารด้านการพูดได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการเรียนทางภาษา
ตลอดจนค่านิยม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาและเขียนสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูด
สอดแทรก  การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

2. พูดเพ่ือขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย ที่มีข้ันตอน 
3. พูดสื่อสารแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. พูดและเขียนค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ และให้ข้อมูล บรรยาย 

หรืออธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าว หรือเหตุการณ์ที่ฟัง และอ่าน 
5. พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

198 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1 รหัสวิชา อ31203                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาบทอ่าน บทสนทนาตามหลักการอ่านจับใจความส าคัญ สรุปความแสดงความคิดเห็น พร้อม

ทั้งให้เหตุผลในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กริยาท่าทาง เหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาททาง
สังคมและเจ้าของภาษา ในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม 
ประเพณีของเจ้าของภาษา สืบค้น บันทึก สรุปข้อมูลความรู้ต่างๆ จากสื่อแหล่งเรียนรู้ พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม 
 โดยใช้ทักษะการสื่อสารภาษา การคิด การแก้ปัญหา การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้จักใช้สื่อ 
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล ความรู้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างเพียงพอ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อ่านออกเสียงบทอ่าน บทสนทนา ข้อความ ตามหลักการอ่านและสรุปใจความส าคัญได้ 
2.  สนทนาโต้ตอบโดยใช้ภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลต่างๆ 
3.  พูด บรรยายเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
4.  ใช้ภาษาสื่อสารตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและระดับบุคคล กาลเทศะ 
5.  ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ จากสื่อ แหล่งเรียนรู้ อินเทอร์เน็ตและน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อ่ืน 
6.  สื่อสารภาษาโดยใช้โครงสร้างทางภาษาตามท่ีก าหนดและเหมาะสมกับระดับชั้น 
7.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน 
8.  อธิบาย น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ความเชื่อ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของ ภาษา 

รวม 8 ตัวชี้วัด 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

199 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 รหัสวิชา อ31204                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ถ่ายโอนค า กลุ่มค า และประโยคที่ฟังหรืออ่านเป็นภาพสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พูด

บอกใจความส าคัญจากบทความ บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบได้ พูดบอกความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่อ่านหรือฟังได้ น าเสนอบทเพลงหรือบทกวีจากสื่อประเภท
ต่างๆ ได้ พูดอภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา
ได้ เขียนหรือพูดสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 โดยใช้กระบวนการสื่อทางภาษา และฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความ การบันทึก
สรุป การแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษาค้นคว้า การสนทนาการใช้พจนานุกรม การเข้าร่วมกิจกรรม การ
น าเสนอ การแสดงความคิดเห็น มีความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 
 เพ่ือให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างเพียงพอ มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. ถ่ายโอนค า กลุ่มค าและประโยคที่ฟังหรืออ่านเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ได้อย่างเหมาะสม 
2.  พูดบอกใจความส าคัญในบทความ บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบได้ 
3.  พูดบอกความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับสิ่งใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่อ่านหรือฟังได้ 
4.  น าเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อมูลที่ฟังหรืออ่านได้ 
5.  น าเสนอบทเพลงหรือบทกวีจากสื่อประเภทต่างๆ ได้ 
6.  อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา

ได้ 
7.  พูดหรือเขียนสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
รวม 7 ตัวชี้วัด 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

200 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 1  รหัสวิชา จ31201                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียงและประสม

เสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และ
ประโยคจากการฟังหรือการอ่าน พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล เขียนอักษรจีนตาม
หลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค 
และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 

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

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าและประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
4. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล 
5. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 
6. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยคและข้อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

201 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 2  รหัสวิชา จ31202                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียงและ
ประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า 
กลุ่มค าและประโยคจากการฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ 
เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล         พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว 
เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร 
ค า กลุ่มค า  ประโยคและข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 

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

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าและประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล 
6. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว 
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

202 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 รหัสวิชา จ31203                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่ายๆจากเรื่องที่ อ่านหรือฟัง อ่านออกเสียงประโยค 

ข้อความบทกลอนนิทานภาษาจีน ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกข้อความสัมพันธ์กับความหมายและสื่อ
จากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน สรุปใจความส าคัญตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังเรืออ่าน พูดโต้ตอบสนทนาสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความรู้สึกให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือน ครอบครัว เรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยค าภาษา
น้ าเสียง กริยาท่าทางอย่างสุภาพตามแบบวัฒนธรรมเจ้าชาวจีนบอกความเหมือนความแตกต่างระหว่าง
ภาษาไทยกับภาษาจีน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ค้นคว้าสืบค้นรวบรวมข้อมูลในการศึกษาต่อแหล่งการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือจ าลอง 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง 
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง อภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการสื่อสาร
กับบุคคลอื่นตามแบบวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  น าศัพท์และบทสนทนาที่ได้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 เห็นคุณค่าวิชาภาษาจีน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม    

 
ผลการเรียนรู้   

ผลการเรียนรู้ที่  1   ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ 
ผลการเรียนรู้ที่  2    อ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง 

          ผลการเรียนรู้ที่  3    พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
ผลการเรียนรู้ที่  4    พูดหรือเขียนแสดงความต้องการตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 

รวมทั้งหมด      4      ผลการเรียนรู ้

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

203 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 รหัสวิชา จ31204                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่ายๆจากเรื่องที่ อ่านหรือฟัง อ่านออกเสียงประโยค 

ข้อความบทกลอนนิทานภาษาจีน ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกข้อความสัมพันธ์กับความหมายและสื่อ
จากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน สรุปใจความส าคัญตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังเรืออ่าน พูดโต้ตอบสนทนาสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความรู้สึก  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือน ครอบครัว เรื่อง ใกล้ตัว ใช้ถ้อยค าภาษา
น้ าเสียง กริยาท่าทางอย่างสุภาพตามแบบวัฒนธรรมเจ้าชาวจีนบอกความเหมือนความแตกต่างระหว่าง
ภาษาไทยกับภาษาจีน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ค้นคว้าสืบค้นรวบรวมข้อมูลในการศึกษาต่อแหล่งการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือจ าลอง 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง 
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง อภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการสื่อสาร
กับบุคคลอื่นตามแบบวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  น าศัพท์และบทสนทนาที่ได้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

เห็นคุณค่าวิชาภาษาจีน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม    
        
ผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่  1   ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ 
ผลการเรียนรู้ที่  2    บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  
ผลการเรียนรู้ที่  3    พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
ผลการเรียนรู้ที่  4    พูดหรือเขียนแสดงความต้องการตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 

 
รวมทั้งหมด      4      ผลการเรียนรู ้
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

204 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ32101                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
 
 ปฎิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง และอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียน
ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ ตีความ 
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของตนเอง เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการ์ณ  
สถานการณ์ต่างๆ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ตอบรับและปฎิเสธ ขอและให้ข้อมูลใน
สถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ใกล้ตัว เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับโอกาส และสถานที่
ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเข้าร่วมและจัด
กิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของอย่างเหมาะสม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค  
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฎิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ
กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล 
  เพิ่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา ค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูล
ต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต1.1 ม.5/2, ต1.1 ม.5/4,  ต2.1 ม.5/3  ต4.1 ม.5/1 
ต1.2 ม.5/1, ต1.2 ม.5/3  ต2 .2 ม.5/2,  ต4.2ม.5/1 

 ต1.3 ม.5/1 ,ต1.3 ม.5/3  ต3.1ม.5/1 
รวมทั้งหมด   11ตัวช้ีวัด 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

205 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ32102                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 
 
 ฝึกอ่าน ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน  ปฏิบัติตาม
ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน เลือกและใช้ค าขอร้อง  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  และให้ค าแนะน า 
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่านสื่อสารแสดง
ความต้องการ  เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน   ค าพังเพย  สุภาษิต  บทกลอน ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 

โดยใช้กระบวนการ ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุปใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ น าเสนอข้อมูล
เรื่อง กิจกรรม  ข่าว  เหตุการณ์  ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความ
คิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบในการฟังและอ่านสารคดี บันเทิงคดี และเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยใช้ภาษา  
น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางในการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองอย่างเหมาะสมกับระดับ
ของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เพื่อให้ เป็นผู้ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.5/1  , ต 1.1 ม.5/3 
ต 1.2 ม.5/2 ,ต 1.2 ม.5/4  , ต 1.2 ม.5/5 
ต 1.3 ม.5/2 
ต 2.1 ม.5/1  , ต 2.1 ม.5/2 
ต 2.2 ม.5/1 
ต 4.2 ม.5/2      

รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวัด 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

206 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 3  รหัสวิชา อ32201                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง–พูด อย่างเข้มข้นและเพียงพอ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ค า ศัพท์ ส านวน 

โครงสร้างภาษา การออกเสียงค า ประโยค การลงเสียงหนัก–เบา เสียงสูง–ต่ า การพูดรวบค า การตีความ
จากส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้พูด วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวต่างชาติ รวมทั้งวิธีการฝึก
ทักษะการฟังและพูดโดยก าหนดเนื้อหาในหัวข้อ การเช่าที่พักอาศัยในเมืองใหญ่ การต่อรองราคาสินค้า 
การประกอบอาชีพ ร้านอาหารประเภทต่างๆ และการสั่งอาหารการใช้บริการที่ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ ภูมิศาสตร์และสถานที่ส าคัญของโลก การท่องเที่ยวในมหานครนิวยอร์ก ความเครียดและการผ่อน
คลาย  

โดยใช้ภาษาเพ่ือ การสื่อสารในชีวิตจริง ฝึกทักษะการฟัง จับใจความ การถ่ายโอนข้อมูลเป็นสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความ สรุปความและตีความจากส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้
พูด การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล การพูดขอร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรู้สึก
และให้เหตุผล การค้นคว้า รวบรวม สรุปและน าเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งนี ้

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม เห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาต่างประเทศ ในการใช้เป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้  การท างาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มี
ประสิทธิภาพ ในการสื่อความ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. จับใจความส าคัญวิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังบท
สนทนาและค าบรรยายได้ถูกต้อง 

2. อธิบาย เขียนข้อความและประโยคให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่ฟังและ
อ่าน รวมทั้งระบุ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรือ
อ่านได้ถูกต้อง 

3. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

207 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. ระบุและอ่านออกเสียงค าประโยค ข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

5. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านได้อย่างเหมาะสม 

6. วิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 

7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม 

8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ 
ตามมารยาททางสังคมและ วัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา 
 

รวมทั้งหมด     8     ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

208 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 4  รหัสวิชา อ32202                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาและฝึกทักษะฟัง–พูด อย่างเข้มข้นและเพียงพอ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ค า ศัพท์ ส านวน 

โครงสร้างภาษา การออกเสียงค า ประโยค การลงเสียงหนัก–เบา เสียงสูง–ต่ า การพูดรวบค า การตีความ
จากส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้พูด วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวต่างชาติ รวมทั้งวิธีการฝึก
ทักษะการฟังและพูดโดยก าหนดเนื้อหาในหัวข้อ การเช่าที่พักอาศัยในเมืองใหญ่ การต่อรองราคาสินค้า 
การประกอบอาชีพ ร้านอาหารประเภทต่างๆ และการสั่งอาหารการใช้บริการที่ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ ภูมิศาสตร์และสถานที่ส าคัญของโลก การท่องเที่ยวในมหานครนิวยอร์ก ความเครียดและการผ่อน
คลาย  

โดยใช้ภาษาเพ่ือ การสื่อสารในชีวิตจริง ฝึกทักษะการฟัง จับใจความ การถ่ายโอนข้อมูลเป็นสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความ สรุปความและตีความจากส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้
พูด การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล การพูดขอร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรู้สึก
และให้เหตุผล การค้นคว้า รวบรวม สรุปและน าเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งนี ้

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม เห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาต่างประเทศ ในการใช้เป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้  การท างาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มี
ประสิทธิภาพ ในการสื่อความ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังบท
สนทนาและค า บรรยายได้ถูกต้อง 

2. อธิบาย เขียนข้อความและประโยคให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่ฟังและ
อ่าน รวมทั้งระบุ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรือ
อ่านได้ถูกต้อง 

3. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

209 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. ระบุและอ่านออกเสียง ค า ประโยค ข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

5. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านได้อย่างเหมาะสม 

6. วิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 

7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม 

8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ 
ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

210 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 รหัสวิชา อ32203                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านสารคดีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ อาหาร วัฒนธรรม

และประเพณี บุคคลส าคัญ  
โดยใช้ทักษะ/กลยุทธ์การอ่านดังนี้ การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท การจับใจความ

ส าคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน ความสัมพันธ์เชิงล าดับ 
พูดให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ 
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย เขียนย่อหน้าบรรยาย ล าดับขั้นตอน ใช้ภาษาอังกฤษ
ค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  น าไปใช้ประโยชน์ และเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน 
2. เข้าใจ ตีความหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ในรูปแบบ

ต่างๆ ถ่ายโอนเป็นข้อความท่ีใช้ถ้อยค าของตนเอง 
3. เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สาร

คดี บันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4. ใช้ภาษาเพ่ือแสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเหตุการณ์ท้ัง ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้ง

ให้เหตุผล โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ รวมทั้งแสวงหาวิธีการ
เรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม 

5. น าเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไป 
6. น าเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรม สินค้าในท้องถิ่นของตน ด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาก 
7. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใน เรื่องค า วลี ส านวน ประโยค และ

ข้อความที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

211 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

8. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม สาระการเรียนรู้อื่น เพ่ือขยายโลก
ทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ 

9. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ ในสถานศึกษาและ ชุมชนด้วยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลายและซับซ้อน 

 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

212 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 รหัสวิชา อ32204                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านสารคดีเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 

การประดิษฐ์ กฎหมาย  อ่านบันเทิงคดีที่เป็นบทร้อยกรอง นิทานพื้นบ้าน  
โดยใช้ทักษะ/กลยุทธ์การอ่านดังนี้ การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท การจับใจความ

ส าคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ สร้างจินตภาพ ระบุองค์ประกอบของเรื่องเล่า ตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเอง พูดให้ข้อมูล บรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ านอย่างมีเหตุผล พูด
น าเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เขียนย่อหน้าเล่าประสบการณ์ ให้เหตุผล เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่าง จ าแนกข้อดีและข้อเสีย เขียนจดหมายธุรกิจ เขียนบทกวีและเขียนเรื่องเล่า ใช้ภาษาอังกฤษ
ค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูด   

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  น าไปใช้ประโยชน์ และเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยคและ
ข้อความที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 

2. ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท างาน สมัครงาน และประกอบอาชีพรวมทั้งขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสถานการณ์จ าลอง และ/หรือสถานการณ์จริง 

3. เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี 
บันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4. ใช้ภาษาแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอบริการแก่ผู้อ่ืน เจรจาต่อรอง และวางแผน
ในการเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือขยายโลก
ทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ 

6. น าเสนอบทกวี หรือบทละคร โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

213 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     7.   เข้าใจ ตีความหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบ
ต่างๆ ถ่ายโอนเป็นข้อความท่ีใช้ถ้อยค าของตนเอง 
     8.  ใช้ภาษาต่างประเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติใน
การสร้างความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมโลก 

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

214 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนระดับกลาง 1  รหัสวิชา จ32201                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง

ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าและประโยคจากการฟังหรือ
การอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดโต้ตอบ
ด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและสิ่ง
ใกล้ตัว เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งาน
ฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

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

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าและประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
3. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
4. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล 
5. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว 

6. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ 
7. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน  
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

215 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนระดับกลาง 2  รหัสวิชา จ32202                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่

อ่านตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียน
โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว พูดหรือ
เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความส าคัญของ
เทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

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

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม      สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค  จากการฟังหรือการ
อ่าน 

2. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
3. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
4. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
5. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว 

6. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์หรือเรื่องใกล้ตัว       
7. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน  
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 รหัสวิชา จ32203                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าค าชี้แจงจากเรื่องที่ อ่านหรือฟัง อ่านออกเสียงประโยค         
ข้อความประกาศข่าวภาษาจีนบทกลอนนิทานภาษาจีน ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกข้อความสัมพันธ์กับ
ความหมายและสื่อจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน สรุปใจความส าคัญตอบค าถาม บอกรายระเอียดแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านพูดเขียนตอบสนทนาสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลแสดงความรู้สึก ความต้องการ
ตอบรับปฏิเสธให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนครอบครัวเรื่องใช้ถ้อยค า ภาษาน้ าเสียงกริยาท่าทางประกอบ
ค าพูดตามแบบวัฒนธรรมเจ้าชาวจีนเรียนรู้เทศการประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เปรียบเทียบอธิบายความ
แตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน วิถีชีวิตวัฒนธรรม คนคว้าสืบรวบรวมข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้
นอกห้องเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือจ าลองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
 ใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการ
กลุ่มกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง อภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
ตามแบบวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  น าศัพท์และบทสนทนาที่ ได้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

เห็นคุณค่าวิชาภาษาจีน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่   1   อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง

ภาษาจีนกลาง 

ผลการเรียนรู้ที่    2   ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดู

ภาพประกอบ 

ผลการเรียนรู้ที่   3   ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 

ผลการเรียนรู้ที่   4   พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  

ผลการเรียนรู้ที่   5   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 

 

รวมทั้งหมด      5      ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 รหัสวิชา จ32204                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าค าชี้แจงจากเรื่องที่ อ่านหรือฟัง อ่านออกเสียงประโยค         
ข้อความประกาศข่าวภาษาจีนบทกลอนนิทานภาษาจีน ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกข้อความสัมพันธ์กับ
ความหมายและสื่อจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน สรุปใจความส าคัญตอบค าถาม บอกรายระเอียดแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านพูดเขียนตอบสนทนาสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลแสดงความรู้สึก ความต้องการ
ตอบรับปฏิเสธให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนครอบครัวเรื่องใช้ถ้อยค า ภาษาน้ าเสียงกริยาท่าทางประกอบ
ค าพูดตามแบบวัฒนธรรมเจ้าชาวจีนเรียนรู้เทศการประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เปรียบเทียบอธิบายความ
แตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน วิถีชีวิตวัฒนธรรม คนคว้าสืบรวบรวมข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้
นอกห้องเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือจ าลองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง 
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง อภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการสื่อสาร
กับบุคคลอื่นตามแบบวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  น าศัพท์และบทสนทนาที่ได้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

เห็นคุณค่าวิชาภาษาจีน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่   1   อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง 

ผลการเรียนรู้ที่    2   ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดู
ภาพประกอบ 

ผลการเรียนรู้ที่   3   ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
ผลการเรียนรู้ที่   4   พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
ผลการเรียนรู้ที่   5   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 

 
รวมทั้งหมด      5      ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ33101                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
 

จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็นข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับ
ของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาททางสังคม 
 โดยใช้กระบวนการ การอ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการ
ขอและให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์ และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม 10 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ   รหัสวิชา อ33102                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 
 

จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็นข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม
ประสบการณ์และข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับ
ของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาททางสังคม  
 โดยใช้กระบวนการ การอ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการ
ขอและให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์ และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มี
ทัศนคติเชิงบวกในการเรียนภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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220 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5  รหัสวิชา อ33201                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟัง-พูด เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษา  การออกเสียงค า ประโยค 
การลงเสียงหนัก-เบา เสียงสูง-ต่ า การพูดรวบค า การตีความจากส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้พูด 
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวต่างชาติ รวมทั้งวิธีการฝึกทักษะ การฟังและพูดโดยก าหนดเนื้อหา
ในหัวข้อ คุณสมบัติของบุคคล การท างานและความรับผิดชอบในหน้าที ่การให้ของขวัญในโอกาสต่างๆ 
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ยานพาหนะและการขนส่ง การถามและการบอกทิศทางสถานที่ตั้ง การ
เข้าค่ายและการเดินทางโดยสาย การบินต่างๆ และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง  

โดยฝึกทักษะการฟังจับใจความ การถ่ายโอนข้อมูลเป็นสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ความ สรุปความ และตีความจากส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้พูด การพูดแสดงความคิดเห็น 
การพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล การพูดขอร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรู้สึกและให้เหตุผล  การค้นคว้า
รวบรวม สรุป และน าเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติตาม สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงทั้ง
ในและนอก ห้องเรียน  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม เห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาต่างประเทศในการใช้เป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ การท างาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มี
ประสิทธิภาพในการสื่อความ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังบท

สนทนาและค าบรรยายได้ถูกต้อง 

2. อธิบาย เขียนข้อความและประโยคให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่ฟังและ
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรือ
อ่านได้ถูกต้อง 

3. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4. ระบุและอ่านออกเสียงค า ประโยค ข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
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221 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ประเด็นข่าวเหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน ได้อย่างเหมาะสม 

6. วิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย และ น าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 

7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม 

8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางได้เหมาะสมกับระดับของบคุคล โอกาส และสถานที่ 
ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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222 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 6  รหัสวิชา อ33202                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาและเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษา การออกเสียงค า ประโยค การลงเสียงหนัก-เบา 

เสียงสูง-ต่ า การพูดรวบค าการตีความจากส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้พูด วัฒนธรรม ประเพณ ีและวิถี
ชีวิตของชาวต่างชาติรวมทั้งวิธีการฝึกทักษะ การฟังและพูดโดยก าหนดเนื้อหาในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรายการบันเทิงทางทีวีรูปแบบต่างๆรายการสัมภาษณ์ดารา การท ากิจกรรมผจญ
ภัย การบรรยายลักษณะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน การใช้ภาษาอังกฤษลักษณะต่างๆ รวมทั้งการฟังบรรยาย
ทางวิชาการ การบรรยายบอกความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคล การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนของตน และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง  

โดยฝึกทักษะการฟัง จับใจความ การถ่ายโอนข้อมูลเป็นสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ความ สรุปความ และตีความจากส านวนภาษาและน้ าเสียงของผู้พูด การพูดแสดงความคิดเห็น 
การพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล การพูดข้อร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรู้สึก และให้เหตุผล การค้นคว้า 
รวบรวม สรุป และน าเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์ จริงทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม เห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาต่างประเทศในการใช้เป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้   การท างาน และ การพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มี
ประสิทธิภาพในการสื่อความ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  
ผลการเรียนรู้ 
          1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังบท
สนทนาและค าบรรยายได้ถูกต้อง 

2. อธิบาย เขียนข้อความและประโยคให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่ฟังและอ่านรวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านได้
ถูกต้อง 

3. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่านได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
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223 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. ระบุและอ่านออกเสียงค า ประโยค ข้อความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

5. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็นข่าว 
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านได้อย่างเหมาะสม 

6. วิเคราะห์ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย และน าไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล 

7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม 

8. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาททางสังคมและวัฒธรรมของเจ้าของภาษา 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

224 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 5 รหัสวิชา อ33203                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
 
  ฝึกอ่าน ตีความ ถอดความ และเขียนบทแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวัน สิ่งใกล้ตัว ความรู้ทั่วไป บันเทิงคดี และเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่น 
รวมทั้งเผยแพร่งานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับ ประเพณี วัฒนธรรม และ
ความเชื่อของท้องถิ่นภูเก็ต  
       โดยใช้โครงสร้างภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์ความถูกต้องและความ
เหมาะสมในบทแปลต่าง ๆ อย่างมีหลักการ เพ่ือถ่ายทอดความคิดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ตรง
กับวัฒนธรรมในภาษาของบทแปล 
        เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง เห็นประโยชน์และคุณค่าของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนพัฒนาการ
แปลภาษาเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจ ตีความและแปลความจากสื่อต้นฉบับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม
คงความหมายเดิม และตรงกับวัฒนธรรมในภาษาของบทแปล  

2. วิเคราะห์ความถูกต้องและความเหมาะสมในบทแปลต่างๆอย่างมีหลักการ  
3. ถ่ายทอดความคิดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ตรงกับวัฒนธรรมในภาษาของบทแปล  
4. แปลเรื่องราวชีวิตประจาวัน สิ่งใกล้ตัว ความรู้ทั่วไป บันเทิงคดี และเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ 

สาระการเรียนรู้อ่ืน  
5. มีความซาบซึ้ง ภาคภูมิใจ เห็นประโยชน์และคุณค่าของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจน

พัฒนาการ แปลภาษาเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสู่การประกอบอาชีพ  
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

225 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 6 รหัสวิชา อ33204                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ฝึกตีความและแปลความจากสื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเหมาะสมคงความหมายเดิมตรงกับวัฒนธรรมในภาษาของบทแปลเพ่ือให้ข้อมูล
อธิบายเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวหรือประเด็นปัญหาต่างๆสร้างองค์ความรู้โดยใช้
ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา 

โดยใช้กระบวนการน าเสนองานแปลจากบทกวีหรือละครสั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
สามารถเผยแพร่งานแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมและ
ความเชื่อของท้องถิ่นภูเก็ต 

เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งภาคภูมิใจเห็นประโยชน์และคุณค่าของตนเองและของผู้อ่ืนตลอดจน
พัฒนาการแปลภาษาเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสู่การประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1.   เข้าใจตีความและแปลความจากสื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเหมาะสมคงความหมายเดิมและตรงกับวัฒนธรรมในภาษาของบทแปล 
       2.  ให้ข้อมูลอธิบายเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวหรือประเด็นปัญหาต่างๆ
สร้างองค์ความรู้โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะ 
       3. น าเสนองานแปลจากบทกวีหรือละครสั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษโดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
       4.  เผยแพร่งานแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมและ
ความเชื่อของท้องถิ่นภูเก็ต 
       5. มีความซาบซึ้งภาคภูมิใจเห็นประโยชน์และคุณค่าของตนเองและของผู้อ่ืนตลอดจนพัฒนาการ
แปลภาษาเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสู่การประกอบอาชีพ 
 
รวมทัง้หมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

226 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนระดับสูง 1  รหัสวิชา จ33201                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาทักษะการพูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน
อย่างง่ายได้ อ่านออกเสียงค า วลี ข้อความและบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง อ่านและแปล
ความหมายจากประโยคสั้นๆ ที่แสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่ก าหนดให้ได้ เขียน
ตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุ่มค า และประโยคอย่างง่ายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง ใช้ภาษาและท่าทาง
ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้า
ใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข้อความต่างๆ และน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา  
นิทาน และเรื่องสั้นตามความสนใจ พร้อมทั้งเสนอความคิดรวบยอดที่มีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่าง
สร้างสรรค ์

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

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายได้ 
2. อ่านออกเสียงค า วลี ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
3. อ่านและแปลความหมายจากประโยคสั้นๆ ที่แสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่

ก าหนดให้ได้  
4. เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุ่มค า และประโยคอย่างง่ายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง  
5. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล  สถานที่ โอกาสและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

227 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข้อความ
ต่างๆ และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม  

7. สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของ
เจ้าของภาษา 

8. ใช้ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้นตามความสนใจ พร้อม
ทั้งเสนอความคิดรวบยอดท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 

 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

228 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนระดับสูง 2  รหัสวิชา จ33202                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ฝึกทักษะการใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์   ระบุประโยคและ

ข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน จับใจความส าคัญ สรุปและตอบค าถาม
ง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพ่ือสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนและภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดหรือ การเขียน 

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

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ 
2. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน     
3. จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
4. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพื่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม  

และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 
6. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย

วรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

229 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 

8. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

 

รวมทัง้หมด 8 ผลการเรียนรู้ 
 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

230 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 รหัสวิชา จ33203                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 1 

 
ปฏิบัติตามค าขอร้อง แนะน า และค าอธิบายที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกสียงข้อความ บทร้อยกรองสั่น 

ๆภาษาจีนถูกต้องตามหลักการอ่าน  เขียนบรรยายความร้องสัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน
ในเรื่องเวลา  สุขภาพ  อาชีพ  วงค าศัพท์ภาษาจีน  ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญจากสื่อประเภทต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผมสามารถเขียนสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าวเรื่อง
ที่อยู่ในชีวิตประจ าวันพูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอให้ความช่วยเหลือตอบรับหรือปฏิเสธบรรยาย 
ความรู้สึกแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคลและโอกาสตามมารยาทยังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา  อธิบายความคิดความ
เป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจ้าของภาษาเปรียบเทียบตามความเหมือนความแตกต่างระหว่า
การออกเสียงและล าดับโครงสร้างของภาษาไทยกับภาษาจีน  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  ใช้
ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง  ๆ  สืบคนข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ  
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง 
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง อภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการสื่อสาร
กับบุคคลอื่นตามแบบวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  น าศัพท์และบทสนทนาที่ได้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เห็นคุณค่าวิชาภาษาจีน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่   1    อ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่ายๆ   
ผลการเรียนรู้ที่    2   ตอบค าถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
ผลการเรียนรู้ที่    3   สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
ผลการเรียนรู้ที่     4   พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์

สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ผลการเรียนรู้ที่    5   เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

231 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการเรียนรู้ที่    6   ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 
รวมทั้งหมด      6      ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

232 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 รหัสวิชา จ33204                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน               จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 

 
ปฏิบัติตามค าขอร้อง แนะน า และค าอธิบายที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกสียงข้อความ บทร้อยกรองสั่น 

ๆภาษาจีนถูกต้องตามหลักการอ่าน  เขียนบรรยายความร้องสัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน
ในเรื่องเวลา  สุขภาพ  อาชีพ  วงค าศัพท์ภาษาจีน  ระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญจากสื่อประเภทต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผมสามารถเขียนสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าวเรื่อง
ที่อยู่ในชีวิตประจ าวันพูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอให้ความช่วยเหลือตอบรับหรือปฏิเสธบรรยาย 
ความรู้สึกแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคลและโอกาสตามมารยาทยังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา  อธิบายความคิดความ
เป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของจ้าของภาษาเปรียบเทียบตามความเหมือนความแตกต่างระหว่า
การออกเสียงและล าดับโครงสร้างของภาษาไทยกับภาษาจีน  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  ใช้
ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง  ๆ  สืบคนข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ  
  โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง 
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง อภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการสื่อสาร
กับบุคคลอื่นตามแบบวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  น าศัพท์และบทสนทนาที่ได้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เห็นคุณค่าวิชาภาษาจีน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่   1    อ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่ายๆ   
ผลการเรียนรู้ที่    2   ตอบค าถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
ผลการเรียนรู้ที่    3   สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
ผลการเรียนรู้ที่     4   พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์

สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ผลการเรียนรู้ที่    5   เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

233 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการเรียนรู้ที่    6   ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

 
รวมทั้งหมด      6      ผลการเรียนรู ้
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.  ความส าคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า              

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด

การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระ 

และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึก

ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน

แก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กอปรกับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ

เทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยาก 

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถากรด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามี

ศักดิ์ศรี และมีความสุข 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่ง

เป็นกิจกรรมที่จัด ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่

ได้จัดให้ผู้เรียนตามกลุ่มสาระที่ 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี

ความสุข กับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง ตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่ส าคัญ คือ 

การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มี

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม 

และประเทศชาติ 

2.  วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบ  

วิธีการที่หลากหลาย ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนา           

ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและ

ค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ ส่งเสริมให้รู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 

ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและด ารงชิวีติได้อย่างมีความสุข 

3.  ธรรมชาติและลักษณะวิชา 

 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ           ที่
เก้ือกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้มีความกว้างขาวงลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ 
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ศักยภาพที่มีในตนอย่างเต็มที่ เลือก ตัดสินใจ ได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพ
ได้อย่างมีคุณภาพ เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และ       จริยธรรม กิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพทางการเรียน เป็นต้น 
4.  คุณภาพของผู้เรียน 
     คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร 
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอาร์ม 
มีกระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
    คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบแต่ละช่วงชั้น 
ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 รู้ความต้องการ จุดเด่นจุดด้อยของตนเองตลอดจนตัดสินใจแก้ไขปัญหาง่ายๆ ของตนเองได้ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งใกล้ตัวและเลือกใช้
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
ช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 รู้ความต้องการและความสนใจของตนเอง พัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อย รู้และเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อน 
มีการควบคุมอารมณ์และมีการแสดงออกได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ตัดสินในแก้ปัญหาตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยวีการที่หลากหลายและ
เลือกใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
ช่วงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 รู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง แสวงหาแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาและมี
แนวทางในการแก้ปัญหา เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสามารถจัดการกับอารมณ์และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการท างานในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ครอบครัวโรงเรียนและสังคม สามารถค้นหา       รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลายทันสมัย และสามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
ความหมาย 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้านรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ในการ
พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สรเงจิตส านึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัว
และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
                                                                                                                                                                                                      
เป้าหมาย 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้บุคคลรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนินชีบิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตส านึกในการรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยก าหนดเป้าหมายในการจัด      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความช านาญ ทั้งวชิาการดูแลวิชาชีพอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

2. ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมองเห็นช่องทางใน
การสร้างงาน อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง 
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3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ สามารถน าความรู้และประสบการณไ์ปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง และประกอบอาชีพ 

4. ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคต ิค่านิยมในการด ารงชีวิต และสรา้งศีลธรรม              จริยธรรม 
5. ผู้เรียนมีจิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 

หลักการจัด 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการจัด ดังนี้ 

1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติทีชัดเจนเป็นรูปแบบ 
2. จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน 
3. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์จิตนาการ ที่เป็น

ประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง 
5. จ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
6. มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ

สถานศึกษา 
7. ผˆเรียนเป็นผู้ด าเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา ถือเป็นหน้าที่และงานประจ าโดยค านึงถึงความปลอดภัย 
8. ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มี

ส่วนร่วมในการจักกิจกรรม 
9. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์การประเมินผลการผ่านช่วงชั้นเรียน                                                                                                                                                                                               
10. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์การประเมินผลการผ่านช่วงชั้นเรียน 

แนวการจัด 
  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยค านึงถงึแนวการจัดดังต่อไปนี้ 

1. การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเก้ือกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เชน่ การบูรณาการ
โครงการ องค์ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นตน้ 

2. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และความสามารถความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน เชน่ ชมรมทางวชิาการตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ตอ่สังคม เช่น กิจกรรม             ลูกเสือ  

เนตรนาร ี เป็นตน้ 
4. จัดกิจกรรมประเภทบริการต่างๆ ฝึกการท างานที่เป็นประโยชนต์่อตนเองและส่วนรวม 

 
โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเวลาเรียน 

 1.   กิจกรรมแนะแนว   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

สามารถคิดตัดสินใจแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน
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ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้

ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

 2.  กิจกรรมนักเรียน   เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนเป็นผู้ที่ปฏิบัติด้วยตนเอง  ตั้งแต่ศึกษาวิ เคราะห์                 
วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการท างาน  โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เช่น                   
ลูกเสือ – เนตรนารี โครงงาน ฯลฯ 

3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ
ต่อสังคม ชุมชน มีจิตสาธารณะ  

 
การจัดเวลาเรียน 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา ต้องมีเวลาเรียนประมาณ 20/ของ เวลา เรียนทั้งหมด 
บางกิจกรรมสามารถด าเนินการนอกเวลาเรียนก็ได้ ก าหนดเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 
 

โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

กิจกรรม 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

- กิจกรรมนักเรียน 65 65 65 60 60 60 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

รวม 45 ชม. ( 15 ชม./ปี ) 20 ชม./ปี 

 
รวม 

120/ปี
การศึกษา 

120/ปี

การศึกษา 

120/ปี

การศึกษา 

360/ปีการศึกษา 

  
      การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/

คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

หลักการ 

         การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
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มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ กิจกรรม การท างานกลุ่ม และการมี

จิตสาธารณะ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน 

แนวทางการประเมิน 

        สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 ประการ คือ การ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ การตัดสิน  

              1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนราย

กิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

                   1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด           

                   1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/ 

คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม ของ

ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ 

                   1.3 ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/ 

คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายกิจกรรม 

และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  

                   1.4 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ 

กิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด ครูหรือผู้รับผิดชอบต้อง ด าเนินการ

ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัยให้

อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

          2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อตัดสิน

เลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือ

สรุปผลการผ่านในแต่ละ กิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่

ละระดับการศึกษา โดยการด าเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

              2.1 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนของ

ผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา  

                 2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน เป็นรายบุคคล

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษา ก าหนดนั้น ผู้เรียน

จะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้  

                   2.2.1 กิจกรรมแนะแนว 
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                          2.2.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ 1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ และ นักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

                   2.2.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

            2.3 ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ความเห็นชอบ  

            2.4 ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

          ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา ก าหนด 

โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้ 

       1. ก าหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด ไว้ 

2 ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน  

         2. ก าหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม และ ก าหนดเกณฑ์

การผ่านการประเมิน ดังนี้ 

               2.1 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

ครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด 

                  ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ 

                      ไม่ผ่าน การปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด 

              2.2 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค 

                       ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญ ทั้ง 3 ลักษณะ 

คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  

                       ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญ กิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งจาก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

               2.3 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา  

                   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับ การศึกษานั้น  

                   ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปี ในระดับ การศึกษานั้น 
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แนวทางแก้ไขกรณีนักเรียนไม่ผ่าน 

        กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้อง ซ่อมเสริม

โดยให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผล การเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้

รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียน อย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

       การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  

         1. ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยสถานศึกษา

ควรก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม ส าหรับ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน 

         2. ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษา

ก าหนด โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ  

           3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ จัด

กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรม หรือโครงการ

ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถ

ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และน ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินกิจกรรมพัฒนา 

           4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการด าเนินการ ดังนี้  

               4.1 มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการด าเนินกิจกรรม 

               4.2 มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงาน  

                  4.3 มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม  

               4.4 มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม 

บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

           การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนด บทบาท

หน้าที่ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ตามความ

เหมาะสม 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

                1. ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมี ส่วน

ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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            2. ผู้บริหารชี้แจง ท าความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุก

คนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

            3. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ มีความ

ทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียนและ

สถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

            4. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษา กับผู้เรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม  

            5. นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               

                 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและบุคลากร ที่

เกี่ยวข้อง 

บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                  1. ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลพัฒนา 

ผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย  

             2. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 

             3. ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของ

ผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

                  4. ส่งเสริม กระตุ้น และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการ

จัดท าแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล 

            5. ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ในการร่วม

กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน  

            6. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน และซ่อมเสริมกรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ พร้อม

จัดท าเอกสารหลักฐานการประเมินผล  

               7. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วน าผลการจัดกิจกรรม มาพัฒนาและ

ปรับปรุงแก้ไข 8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและบุคลากร ที่

เกี่ยวข้อง 

  บทบาทของผู้เรียน                                                                                                                                                 

            1. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และ

ความสามารถ หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 
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          2. เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  

            3. ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม 

          4. ร่วมประชุมจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ด้วยความเอาใจใส่ อย่าง

สม่ าเสมอ 

          5. ร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและน าผลมาพัฒนาตนเอง และน าเสนอ ผลการปฏิบัติกิจกรรม

ต่อครูผู้รับผิดชอบ 

          6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สึกภายหลัง การปฏิบัติ

กิจกรรม (After Action Review : AAR) รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผล ต่อยอดสู่ความยั่งยืน 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

             1. ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผนด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม 

                                                                                                                                                                    

บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน 

       1. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ สถานศึกษาและ

ชุมชน  

     2. ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจตนเองเพ่ือประกอบ การตัดสินใจในการ

เลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ  

      3. ดูแล เอาใจใส่ผู้เรียน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาของ

ผู้เรียน  

      4. เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน  

     5. ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรม ของผู้เรียน 

แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรม แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเสนอไว้เป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความ เหมาะสม ดังนี้ ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว

กาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน ์กิจกรรม
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นักเรียน - ด้านการศึกษา - ด้านอาชีพ - ด้านส่วนตัว และสังคม - กิจกรรมชุมนุม ชมรม – กิจกรรมจิต

อาสา 

 

ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 

เป้าหมาย 
     

กิจกรรมแนะแนว 
 
ด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ 
ด้านส่วนตัว และสังคม 

 กิจกรรมนักเรียน 
 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และนักศึกษา
วิชาทหาร 

 กิจกรรมเพื่อสังคม 
และสาธารณะประโยชน์ 
 
กิจกรรมจิตอาสา 
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แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 

1. หลักการ 

          การจัดกิจกรรมแนะแนวต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  อันจะ

น าไปสู่สมรรถนะท่ีส าคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยน าไปบูรณาการในการ

จัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  โดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน  และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่

ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้าน

การศึกษา ด้านอาชีพ รวมทั้งด้านส่วนตัวและสังคม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและ

ตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนต้องมี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนวเป็นพี่เลี้ยงและประสานงาน 

 

สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  

4. ความสารถในการใช้ทักษะชีวิต  

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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2. วิสัยทัศน์  
ตามแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) การแนะแนวมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว
และสังคม เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต มีความสุขอยู่อย่างพอเพียง เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีด้วยการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 งานแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา มุ่งจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาผู้เ รียนให้รู้จัก
และเข้าใจตนเองตามศักยภาพ รู้จักสภาพแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจแก้ปัญหา รู้วิธีการแสวงหาและใช้
ข้อมูลสารสนเทศ วางแผนชีวิต ด้านการศึกษา อาชีพ รวมถึงการปรับตัว อยู่ในสังคม ได้อย่างเหมาะสม มี
ความสุข โดยครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอย่างกัลยาณมิตร 
 
3. พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ โดยใช้กระบวนการแระแนวดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
2. ยกระดับคุณภาพการแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 
4. วัตถุประสงค์ 

        1.  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

        2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการด าเนินชีวิตและสังคม 

        3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

5. ขอบข่าย 

          การจัดกิจกรรมแนะแนว มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้  

           1. ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  รู้จักแสวงหา

และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี

วิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

          2. ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ อย่างหลากหลาย มี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพ่ือประกอบ อาชีพตามที่ตนเองมีความ

ถนัดและสนใจ  
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           3. ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเอง  และผู้อ่ืน 

รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะชีวิต และสามารถ

ปรับตัว ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

6. เป้าหมาย  

1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การเปลี่ยนของสังคม มีภูมิคุ้มกัน 

สามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม สามารถปรับตัวและอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุขและพอเพียง 

2. สถานศึกษามีครูแนะแนวที่มีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว

หรือจิตวิทยาการแนะแนว 

3. ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถใช้กระบวนการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาหรือจัดระบบแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการแนะแนว 

5. มีภาคีเครือข่ายมามีส่วนร่วม 

 

7. แนวการจัดกิจกรรม 

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน  

2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของ สถานศึกษา และ

วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3. ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและ

สังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของ ผู้เรียนและเป้าหมายของ

สถานศึกษา โดยครูผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม  

4. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับการศึกษา และชั้นปี 

5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม เวลาจัดกิจกรรม 

หลักฐานการท ากิจกรรม และการประเมินผล  

6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ เวลา 

เนื้อหา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล  

7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัด กิจกรรม  

8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 
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8. การประเมินกิจกรรมแนะแนว 

           การประเมินกิจกรรมแนะแนว ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีภารกิจ  ที่

รับผิดชอบดังนี้  

           ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว ผู้เรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผล  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

โดยครูผู้จัดกิจกรรมมีภารกิจในการวางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมิน  น าผลการประเมินไปพัฒนา

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

              ผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเองและเพ่ือน ผู้ปกครอง  มีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน โดยประสานร่วมมือ กับครูผู้จัด

กิจกรรม ประเมิน บันทึก สรุปผลการพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 

              การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม  กิจกรรม และ

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตัดสินผลการประเมิน เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

ดังนี้  

             ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ ชิ้นงาน/คุณลักษณะ

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

            ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่าน  การปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 

9. การแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องช่วยเสริม
โดยให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม เพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้
รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะเป็นรายกรณีไป 
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สัดส่วนของกิจกรรมแนะแนว 
 

 
ระดับชั้น/ด้าน 

การศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคม  
รวมทั้งสิ้น 1 2 รวม 1 2 รวม 1 2 รวม 

ม.1 4 4 8 2 2 4 14 14 28 40 
ม.2 5 2 7 5 5 10 10 13 23 40 
ม.3 7 13 20 4 4 8 9 3 12 40 
รวม 16 19 35 11 9 20 33 32 65 120 
ม.4 7 6 13 9 6 15 6 6 12 40 

ม.5 4 4 8 2 2 4 14 14 28 40 

ม.6 13 9 22 5 4 9 2 7 9 40 

รวม 24 18 42 16 15 31 22 25 47 120 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 1       รหัสวิชา ก31901                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระท าของตนเอง การส ารวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษใน
ตนเอง การส ารวจความชอบ ความสนใจในด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพ การมองโลกในแง่ดี การ
รู้จักแหล่งข้อมูลต่างๆ การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การ
ด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองได้  
2. ส ารวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษในตนเองได้  
3. ส ารวจความชอบ ความสนใจในด้านการเรียน อาชีพและบุคลิกภาพของตนเองได้  
4. รู้จักมองโลกในแง่ดี  
5. รู้จักแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน  
6. สามารถเลือกรับข้อมูลสารสนเทศท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน  
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

251 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 2       รหัสวิชา ก31902                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 2 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาตน การรู้จักตนเองและเพ่ือน ทักษะการสื่อสาร การส ารวจและ
พัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ การท าประโยชน์เพ่ือสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้
สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ใน
สังคม ได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาตนเอง  
2. ส ารวจตนเองเพ่ือการรู้จักตนเองและเข้าใจเพ่ือน  
3. มีทักษะการสื่อสาร  
4. ส ารวจและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง  
5. สามารถพัฒนาและท าประโยชน์เพื่อสังคม   
6. รู้จักวิธีการแสดงออกและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

252 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 3       รหัสวิชา ก32901                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระท าของตนเอง การพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษ การ
ปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพ การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องในตนเอง การชื่น
ชมยินดีในความดีงามของผู้อ่ืน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการ
เรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
2. สามารถพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษของตนเอง  
3. สามารถปรับปรุงและพัฒนาด้านการเรียนและบุคลิกภาพของตนเอง  
4. สามารถพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง  
5. แสดงความชื่นชม ยินดีในความดีงามของผู้อ่ืน  
6. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าวัน  
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

253 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 4       รหัสวิชา ก32902                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 2 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบของการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ชีวิต ทักษะการสื่อสาร การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส คนดีศรีสังคม และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  ยอมรับและชื่นชมตนเองและผู้อื่น สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลได้ มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส สามารถ
น าคุณธรรมความดีของคนดีไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่
ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน  
2. สามารถยอมรับผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจของตนเอง  
3. น าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต  
4. มีทักษะในการสื่อสาร  
5. สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส  
6. สามารถน าคุณธรรมความดีของคนดีไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง 
7.  สามารถสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

254 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 5       รหัสวิชา ก33901                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระท าของตนเอง ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์
ของตนเอง การตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ การยกย่องความดีงามของตนเองและผู้อ่ืน การน า
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การเลือกสรรข้อมูลที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล
สารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและ
ปรับตัวให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
2. มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง   
3. สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจของตนเอง   
4. สามารถแสดงความยกย่องความดีงามของตนเองและผู้อ่ืน   
5. น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน    
6. สามารถเลือกสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
  

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

255 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าอธิบายรายวิชา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชา แนะแนว 6       รหัสวิชา ก33901                        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  ภาคเรียนที่ 2 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับการร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม การยอมรับในศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ การคิดในทางที่ดี และมีชีวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์ วิธีเอาชนะอุปสรรคและความมุ่งมั่นใน
การท างาน ค่าของคนอยู่ที่ผลของการเสียสละและช่วยเหลือผู้อ่ืน การท างานเป็นกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้
สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ใน
สังคม ได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมได้  
2. สามารถยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
3. มีความคิดในทางท่ีดีและมีชีวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์  
4. มีวิธีเอาชนะอุปสรรคและความมุ่งมั่นในการท างาน  
5. รู้จักและเห็นคุณค่าของผู้ที่เสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น  
6. สามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืน  
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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256 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง  

การศึกษา  
(7 ชั่วโมง) 

1. ปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว 
2. เรียนรู้หลักสูตร/โรงเรียนของเรา 
3. เรียนดีมีเป้าหมาย 
4. เรียนรู้อาชีพ 
5. เรียนรู้ เรื่อง Admissions 

1 
2 
1 
1 
2 

การงานและอาชีพ 
(7 ชั่วโมง) 

6. ความต้องการทางอาชีพ 
7. เอกลักษณ์ของฉัน 
8. บุคลิกภาพของฉัน 
9. ผู้ประสบความส าเร็จ 
10. กิจกรรมที่ชอบท า 

1 
1 
2 
2 
1 

ชีวิตและสังคม 
(6 ชั่วโมง) 

11. ระเบียนสะสม 
12. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
13. แบบอย่างของฉัน 
14. บุคคลที่ฉันประทับใจ 
15. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

2 
2 
1 
1 
1 
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257 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง  

การศึกษา  
(6 ชั่วโมง) 

1. การเรียนพัฒนาได้ 
2. ลีลาการเรียนรู้ 
3. ระบบ Admission 
4. ระบบรับตรง 
5. แผนชีวิตพิชิต Admissions 

2 
1 
1 
1 
1 

การงานและอาชีพ  
(8 ชั่วโมง) 

1. ความสนใจในอาชีพ 
2. ค่านิยมในอาชีพ 
3. ปริศนาอักษรไขว้อาชีพ 
4. อาชีพกับบุคลิกภาพ 
5. วันแห่งอนาคต 
6. แผนชีวิตสู่ความส าเร็จ 
7. เพ่ือนคือคนส าคัญ 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ชีวิตและสังคม 
(6 ชั่วโมง) 

1. ความพอใจในตนเอง 
2. ฉันกับความเครียด 
3. ความรักของพ่อ 
4. แม่คนส าคัญของฉัน 
5. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

2 
2 
1 
1 
1 
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258 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง 

การศึกษา 
(4 ชั่วโมง) 

1. ปฐมนิเทศแนะแนว 
2. พัฒนาสู่เป้าหมาย 

1 
3 

การงานและอาชีพ 
(2 ชั่วโมง) 

3. อาชีพในใฝ่ใช่ฉัน.......หรือไม่ 2 

ชีวิตและสังคม 
(14 ชั่วโมง) 

4. ความฉลาดทางอารมณ์ 
5. ระเบียนสะสม 
6. สถาบันอุดมศึกษา 
7. เรียนรู้ก้าวสู่มหาวิทยาลัย 
8. ตัวตนของฉัน 
9. วัฒนธรรมไทยกับวัยรุ่น 
10. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
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259 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง 

การศึกษา 
(4 ชั่วโมง) 

1. เตรียมตัวสู่เป้าหมาย 4 

การงานและอาชีพ 
 (2 ชั่วโมง) 

2. อาชีพในฝัน 2 

ชีวิตและสังคม 
(14 ชั่วโมง) 

3. จัดการกับปัญหา 
4. เดินตามรอยเท้าพ่อ 
5. ครอบครัวมีสุข 
6. อยู่อย่างปลอดภัยในสังคม 
7. เพ่ือนต่างเพศ 
8. ความต้องการที่เหมาะสมของวัยรุ่น 
9. ทบทวน Admissions 
10. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
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260 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง 

การศึกษา 
(13 ชั่วโมง) 

1. ปฐมนิเทศแนะแนว 
2. การส ารวจและวิเคราะห์ผลการเรียน 
3. การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การวางแผนให้บรรลุเป่าหมาย 
5. ระบบการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย 
6. เรียนรู้องค์ประกอบ Admissions 
7. กลุ่มสาขาวิชาระบบ Admissions 
8. การเตรียมพร้อมสอบ GAT และ PAT 

1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

การงานและอาชีพ 
(5 ชั่วโมง ) 

9. แนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
10. บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ 
11. ค่านิยมกับการเลือกอาชีพ 

2 
2 
1 

ชีวิตและสังคม 
(2 ชั่วโมง) 

12. การเข้าใจตนเองและยอมรับตนเอง 
13. ความฉลาดทางอารมณ์ 
14. ประเมินกิจกรรมแนะแนว 

1 
1 
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261 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไชยาวิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 

 
หน่วย กิจกรรม เวลา/ชั่วโมง 

การศึกษา 
(9 ชั่วโมง) 

1. ปฐมนิเทศแนะแนว 
2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยของรัฐ/รัฐก ากับดูแล 
4. มหาวิทยาลัยเอกชน 
5. การเลือกคณะ/สาขาวิชาเข้ามหาวิทยาลัย 

1 
1 
2 
1 
4 

การงานและอาชีพ 
(4 ชั่วโมง) 

6. เส้นทางสู่อาชีพ 4 

ชีวิตและสังคม 
(7  ชั่วโมง) 

7. เดินตามรอยเท้าพ่อ 
8. จบ ม.6 เรียนต่อท่ีไหน 
9. ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
10. การเพ่ิมคุณค่าให้กับตนเอง 
11. ภาคภูมิใจในตนเองและชื่นชมประทับใจในผู้อ่ืน 
12. ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
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262 หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

 
กิจกรรม นักศึกษา วิชาทหาร 
ชั้นปีที่ 1, 2 ศึกษา วิชาทหาร เบื้องต้น ในระดับ ลูกแถว 
ชั้นปีที่ 3 ศึกษา วิชาทหาร ระดับผู้บังคับหมู่ รองผู้บังคับ หมวด ผู้บังคับหมวด 
                 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เชื่อฟังและปฏิบัติ 
ตามค าสั่ง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี และมีสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง 
หลักการ     
           กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจ
ของผู้เรียน มีหลักการส าคัญดังนี้ 
                1. เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามความสมัครใจของผู้เรียน 
             2. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ จึงต้องมีความรัก ความหวง
แหน สามารถที่จะเสียสละ และอุทิศชีวิตให้กับชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใด 
             3. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ในวิชาทหารที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี เชื่อมั่น 
ศรัทธาในกองทัพ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับใช้ชาติในฐานะก าลังพลส ารอง ที่มีคุณภาพ ของกองทัพ เมื่อ
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรด้วยความเต็มใจ 
              4. เป็นกิจกรรมที่เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทหาร กับประชาชน รวมทั้ง
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคม โดยเฉพาะในเรื่องการรณรงค์ เพ่ือป้องกัน และต่อต้านยา
เสพติด 
วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือให้สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน  
             2. เพ่ือให้นักเรียนทั้งชายและหญิงที่สมัคร มีความรู้วิชาทหารทั้งในทางเทคนิคและ ทาง
ยุทธศาสตร์  
             3. เพ่ือปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ เทิดทูน และยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีจิตส านึกใน เรื่องชาตินิยม  
             4. เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณี และวัฒนธรรมที่ดี
ของชาติ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความอดทน และอดกลั้น 
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             5. เพ่ือส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะ
ชนอย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง 
             6. เพ่ือเสริมเสร้างให้มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะด้วยกัน รวมทั้งให้มีความส านึก ใน
ภาระหน้าที่ของตนให้บังเกิดเป็นรูปธรรมและเป็นระบบโดยต่อเนื่อง 
ขอบข่าย 
             นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2  
                ศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับลูกแถว บังเกิดความมีระเบียบวินัยเสริมสร้าง บุคลิกลักษณะ
นิสัย สามารถใช้อาวุธประจ ากาย และท าการยิงอย่างได้ผล 
           นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3  
               ศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ รองผู้บังคับหมวดและผู้บังคับหมวด มีความพร้อม ในการ
ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยในการปฏิบัติการรบทั้งในแบบและนอกแบบ 
แนวการจัดกิจกรรม 
                การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้ 
                1. เป็นชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย 
                2. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมาย ว่าด้วย
การรับราชการทหาร 
                3. มีขนาดรอบตัว น้ าหนัก และความสูงตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้ 
 

อายุ /ปี ชาย หญิง 
ความขยายอก( ซ.ม. ) น้ าหนัก 

กก 
ส่วนสูง 

ซม 
น้ าหนัก 

กก 
ส่วนสูง 

ซม หายใจเข้า หายใจออก 
ไม่เกิน  15 

16 
17 
18 

19 ถึง 22 

75 
76 
77 
78 
79 

72 
73 
74 
75 
76 

42 
44 
46 
48 
49 
 

155 
156 
158 
160 
161 

41 
42 
43 
44 
45 

148 
149 
150 
151 
152 

 
               4. มีความประพฤติเรียบร้อย  
               5. ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีหน่วยบัญชาการก าลังส ารองเปิดท าการฝึกวิชาทหาร 
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               6. ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษา ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป หรือนักเรียนที่เคยเป็นลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ และสอบ
ได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่า 8 วิชา จะต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ไม่ต่ ากว่า 
1.5 เว้นแต่ผู้ซึ่งส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ เทียบเท่าข้ึนไป และก าลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนช่างฝีมือทหารของกระทรวงกลาโหม หรือก าลังศึกษา อยู่ในโรงเรียนตามที่กระทรวงกลาโหม
ก าหนด ไม่ต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ เทียบเท่าตามท่ีกองทัพบกก าหนด  
              7. นักศึกษาวิชาทหารจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่ก าหนด ดังนี้ 
                   7.1 ลุก-นั่ง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที  
                   7.2 ดันพื้นที่ 22 ครั้ง ไม่จ ากัดเวลา  
                   7.3 วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที  
             8. นักศึกษาหญิง จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามท่ีก าหนด ดังนี้  
                   8.1 ลุก-นั่ง 25 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที  
                   8.2 ดันพื้นที่ 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที (เดิมไม่จ ากัดเวลา)  
                   8.3 วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที (เดิม 5 นาท 
เงื่อนไข 
             1. เป็นผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
             2. สถานศึกษาท่ีเปิดรับนักศึกษาวิชาทหาร ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยบัญชาการก าลัง ส ารอง 
กองทัพบก กระทรวงกลาโหม  
             3. การจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาก่อนจะมีการปฏิบัติกิจกรรม ควรปฏิบัติ
ดังนี้                             
                  พิธีเปิด รวมพลเข้าแถวตอน ชักธงชาติขึ้น สวดมนต์ ปฏิญาณตน และแยกแถว ท ากิจกรรม 
                  พิธีปิด รวมพลเข้าแถวตอน นัดหมาย ชักธงชาติลง และเลิก 
            4. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม ส าหรับ การฝึก
ภาคสนามสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการฝึกโดยใช้เวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียน ได้ตามความ
เหมาะสม  
           5. ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองบัญชาการ ส ารอง 
กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 
           6. การขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร การฝึก การสอบ และการปกครองให้เป็นไปตาม ระเบียบ
ของหน่วยบัญชาการก าลังส ารอง กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 
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การประเมินกิจกรรม 
                การประเมินกิจกรรม เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วยังต้องพิจารณาด้านความ ประพฤติ 
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยวิธีการประเมิน ที่หลากหลาย และ
การประเมินตามสภาพจริง โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
                ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด  
               ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่าน การปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 

กิจกรรมที่จัด ตามความสนใจ ของผู้เรียน 

กิจกรรมที่จัดได้ ทั้งในและนอก สถานศึกษา 

กิจกรรมที่จัดเสริม หลักสูตรสถานศึกษา ในด้านความรู้และ ทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 

กิจกรรมที่จัดได้ ทั้งในและนอก เวลาเรียน 

           กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกัน จัดขึ้น

ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตาม เจตนารมณ์ของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

                ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้เรียนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่องเดียวกันและ ร่วม

ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองให้เต็ม ตาม

ศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

                ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุ่มผู้เรียนที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน การ

จัดตั้งมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ สมาชิก โครงสร้างของชมรม และบทบาทของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้

เป็นไปตามข้อก าหนดของสถานศึกษา 

 

หลักการ 

           กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการที่ส าคัญดังนี้  

1. เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความ สมัครใจ  

2. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันท า และช่วยกัน แก้ปัญหา  

3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

4. เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษา และ

ท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิด 

ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  

4. เพ่ือให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

ขอบข่าย 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีขอบข่ายดังนี้  

1. เป็นกิจกรรมที่เกื้อกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้ง ยิ่งขึ้น 

2. เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน 

3. เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และท้ังในและนอกเวลาเรียน 

แนวการจัดกิจกรรม 

            การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษา สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม กับบริบท

และสภาพของสถานศึกษา ดังนี้  

1. สถานศึกษาบริหารการจัดการให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งรูปแบบ ภายในหรือ

ภายนอกห้องเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมระยะเวลา 1 ภาคเรียน กิจกรรมระยะเวลา 

1 ปีการศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกว่า 1 ปีการศึกษา 

2. กรณีสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมอยู่แล้ว สถานศึกษาควรส ารวจความ สนใจของ

ผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม ชมรม  

3. กรณีท่ีสถานศึกษายังไม่มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ควรให้ผู้เรียนร่วมกันจัดตั้งชุมนุม ชมรม และ

เชิญครูเป็นที่ปรึกษา โดยร่วมกันด าเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติ ที่สถานศึกษาก าหนด  

4. ครูที่ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

เผยแพร่กิจกรรม 

 

เงื่อนไข 

1. การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาจัดให้เป็นไปตาม โครงสร้างของ

หลักสูตรสถานศึกษา  

2. สมาชิกของชุมนุม ชมรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุม ชมรม และมี

ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ของแต่ละกิจกรรม  
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3. สถานศึกษามีระบบการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของชุมนุม ชมรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

การประเมินกิจกรรม 

            การประเมินกิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการ ด้านต่าง ๆ 

ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง โดยก าหนดผลการประเมิน

เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  

                   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/

ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด  

                  ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่าน การปฏิบัติกิจกรรม 

หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

หลักการ  วัตถุประสงค์  ขอบข่าย  กิจกรรมจิตอาสาที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก 

         1. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้เรียน ในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ 

           2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์

ตามความถนัดและ ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  

          3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

          4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

          กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนา

ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ ทาง

สมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ 

ออกแบบ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ อย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึง ความ

รับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะ จิตอาสา 

              กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตน ให้เป็น

ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลา จิตใจของ

ผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์ สังคมให้อยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข 

หลักการ 

             กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนา

ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง

สมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดย ให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์

ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดง ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ในลักษณะจิตอาสา 

วัตถุประสงค์ 

            1. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้เรียนในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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            2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์

ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

            3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

            4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ขอบข่าย 

             เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือ

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยผู้เรียนด าเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดง ถึงความ

รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ 

แนวการจัดกิจกรรม 

             การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันส ารวจและ วิเคราะห์

สภาพปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม ตามแผน ร่วมสรุป

และประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือ เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

ดังนี้ 

            1. จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังจิตอาสา) เป็น กิจกรรมที่

ผู้เรียนและครูที่ปรึกษากิจกรรมร่วมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของ ชั้นเรียนและโรงเรียน

จนเกิดเป็นนิสัยในการสมัครใจท างานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งงาน เหล่านี้จะขยายขอบเขต

จากใกล้ตัวไปสู่สังคมที่อยู่ภายนอกได้ 

              2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน ได้รับ

การสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยให้ท ากิจกรรมด้วยความสมัครใจที่เป็นประโยชน์ แก่ชุมชนและ

สังคมโดยรวม แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มีแนวการจัดดังนี้ 

                  1. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถ จัด

กิจกรรมตามองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

                  2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนน าเสนอ การ

จัดกิจกรรมต่อโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดท าโครงการหรือโครงงาน หรือกิจกรรม ซึ่งมี

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน  

                 3. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กับ

หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียน สามารถ

เลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้  
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                        1) ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  

                        2) ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 

เงื่อนไข 

                1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ อย่าง

ต่อเนื่องทุกภาคเรียน/ปี โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

               2. เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเองทุกข้ันตอนและต่อเนื่อง โดยมีครูเป็น ที่ปรึกษา

กิจกรรม 

               3. ผู้เรียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในเวลา สถานที่ 

หรือรูปแบบของกิจกรรมใดก็ได้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละ สถานศึกษา และขึ้นอยู่

กับการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

การประเมินกิจกรรม 

               กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตาม กรอบเวลา

ในโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

                   1. ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 60 ชั่วโมง  

                   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 45 ชั่วโมง  

                  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 60 ชั่วโมง การประเมิน

ในแต่ละกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มีผลการประเมิน เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดังนี้  

                        ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/

ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนด  

                        ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรม หรือมี

ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนด ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่าน ครูที่ปรึกษา

ต้องให้ผู้เรียนซ่อมเสริมการท ากิจกรรมให้ครบตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนด 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  
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เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา 
พ้ืนฐาน  41 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า   40   หน่วยกิต 

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นราย 
วิชาพ้ืนฐาน  41  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  
              

เกณฑ์การประเมินและการตัดสินผลการเรียน 
 

1. การประเมินผลสาระการเรียนรู้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม 80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก 75 – 79 
3 ผลการเรียนดี 70 – 74 

2.5 ผลการเรียนค่อนข้างดี 65 – 69 
2 ผลการเรียนน่าพอใจ 60 – 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช้ 55 – 59 
1 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 50 – 54 
0 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 0 – 49 

 
หมายเหตุ “ มส  ”   หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
   “ ร  ”     หมายถึง  รอการตัดสิน  หรือยังตัดสินไม่ได้ 
   “  ผ  ”   หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมี 
         ผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

  “ มผ  ”  หมายถึง   ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปฏิบัติกิจกรรมและมี 
        ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ตัวชี้วัดที่ 1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 ตัวชี้วัดที่ 2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
 ตัวชี้วัดที่ 3  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
 ตัวชี้วัดที่ 4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 

  ตัวชี้วัดที่ 2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ   
 3. มีวินัย 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน  
        และสังคม 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
       ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็น 
       องค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 5. อยู่อย่างพอเพียง 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
  ตัวชี้วัดที่ 2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 2  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. รักความเป็นไทย 
 ตัวชี้วัดที่ 1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย และมีความ 

        กตัญญูกตเวที 
 ตัวชี้วัดที่ 2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ตัวชี้วัดที่ 3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  ตัวชี้วัดที่ 2  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
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เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ 

ผลการประเมินระดับด ี
ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ 

ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดี ทั้งคุณลักษณะ 8 คุณลักษณะ หรือ 
3. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไป จ านวน 5-7 คุณลักษณะ และมีบาง 
คุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง 8 คุณลักษณะ หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1-4 คุณลักษณะ และคุณลักษณะ 
ที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 
 
3. การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
        ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

1. สามารถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถจับประเด็นส าคัญล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 
3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ   
4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและ

สมเหตุสมผล 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเยี่ยม (3) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศ 

อยู่เสมอ 
ดี (2) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ 

ยอมรับ 
ผ่าน (1) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีข้อบกพร่องบาง 

ประการ 
ไม่ผ่าน (0) ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน 

ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
 
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                1.   ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  80%  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              2.    ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  และผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าตามท่ีก าหนด 
              3.    ผู้เรียนจะได้รับผลการประเมินกิจรรม  “ผ” (ผ่านกิจกรรม) 
              4.    เมื่อไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อ 1  และ ข้อ 2  จะได้รับผลการประเมินกิจกรรม  “มผ”        
  (ไม่ผ่านกิจกรรม)  และไม่สามารถจบหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้น จนกว่าผู้เรียนปรับปรุง 
  แก้ไขให้ผ่านเกณฑ ์

 


