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ประกาศโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
------------------------ 

  อน ุสนธ ิตามค าสั่งกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการ
เร ียนรแูละต ัวช ี้ว ัด กลุ่มสาระการเร ียนรคูณ ิตศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเร ียน
รูสังคมศ ึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม (ฉบ ับปร ับปร ุง พ.ศ. 2560) ตามหล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั้น
พ ื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกอบค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี ่ยนแปลงมาตรฐานการเร ียนรู้และต ัวชี้วัดกลุ่มสาระการเร ียนรู
คณ ิตศาสตร์และ ว ิทยาศาสตร์ (ฉบ ับปร ับปร ุง พ.ศ. 2560) ตามหล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน 
พ ุทธศ ักราช 2551 สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลย ี 
และ สาระที ่3 เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ ุทธศ ักราช 2551 และเปลี ่ยนชื่อกลุ่มสาระการเร ียนรู้ สั่ง ณ 
ว ันที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 922/2561 
เรื่อง การปร ับปร ุงโครงสร้างเวลาเร ียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช 2551 สั่ง 
ณ ว ันที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 น ั้น 

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ อาศัยอ านาจตามความในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและ
ด าเนินการใช้หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
จัดท าระเบียบการวัด และประเมินผล โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจึงได้พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 
2563 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการและค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

ทั้งนี ้หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ 
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                 (นายพิพัฒน์ พรรณศุภมิตร )             (นายปรพล แก้วชาติ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
                    โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
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ความน า 

จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 น าไปสูการ  

พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ที่มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแกลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติผู้เรียนมี
ศักยภาพในการแข่งขันและด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง โรงเรียนจึงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการวางแผนและการด าเนินการใช้หลักสูตร การเพ่ิมพูน 
คุณภาพหลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดท าระเบียบการวัดและ 
ประเมินผล สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม และความ
ต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วน 

 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ได้ด าเนินการประเมินผลใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง และน ามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของรายวิชาอ่ืนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้
เป็นกรอบในการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563 ทั้งการก าหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์เน้นให้นักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เป็นผู้ประพฤติดี เป็นผู้
เจริญ สมดังปรัชญาของโรงเรียน รวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ซึ่งเป็นทิศทางหลักในการจัดโครงสร้างเวลา
เรียน และค าอธิบายรายวิชา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายร่วมกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ท าให้
หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมตามความต้องการของ
ท้องถิ่น ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จะประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวังได้
ทุกฝุายที่เก่ียวข้องต้องรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ
สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้            
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สารบัญ  
 

ประกาศโรงเรียน           
ความน า             
สารบัญ            
อัตลักษณ์ ปรัชญา ค าขวัญ และมาตรการส่งเสริม       1 
พันธกิจ และเปูาประสงค์          1 
วิสัยทัศน์ หลักการ และจุดหมาย         2  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน         3 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์         4 
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด         5 
สาระการเรียนรู้           6 
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   7 
โครงสร้างเวลาเรียน          8 

- โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา       8 
- โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา       9 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี          10 
- โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ระดับประถมศึกษา      10 
- โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ระดับมัธยมศึกษา      16 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาที่เปิดสอน และค าอธิบายรายวิชา    34 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        35 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       64 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      95 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     128 
- กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      166 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        216 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       237 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       265 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          355 
เกณฑ์การจบการศึกษา          362 
คณะกรรมการด าเนินงาน          363 
ภาคผนวก           364 
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อัตลักษณ์โรงเรียน 
โรงเรียนของชุมชน ต้นแบบการให้บริการด้านการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล 

 
ปรัชญาโรงเรียน 

“สุปฏิปนฺโนภว โหตุ” ผู้ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ 

 
ค าขวัญโรงเรียน 

เรียนดี มีวินัย ใจสะอาด 

 
มาตรการส่งเสริม 

1. โครงการโรงเรียนปลอดภัย เครือข่ายเข้มแข็ง 
2. โครงการกายแข็งแรง จิตแจ่มใส 
3. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล 

 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาคุณธรรมน าความรู้  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม
ความสมานฉันท ์สันติวิธี  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
3. พัฒนาการสื่อสารสู่ระบบสากล 
4. พัฒนาสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
5. พัฒนาการบริหารจัดการ  บุคลากร  งบประมาณ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และสร้างสัมพันธ์

ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค ์

นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้และมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ ด ารงตนให้อยู่ในฐานนะพลเมืองดี  
และพลเมืองโลกได้อย่างมีความสุข 
 ระดับก่อนประถมศึกษา 
 นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีพัฒนาการในทุกทุกด้าน เต็มศักยภาพของนักเรียนรวมทั้ง
ปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 นักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถ ัมภ์ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีสุขภาพกายใจ แข็งแรง สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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จัดการศึกษาทุกช่วงวัย ใส่ใจคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงอาเซียน เรียนรู้สู่สากล 
 
 

 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  

เป็นเปูาหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล  

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  
และมีคุณภาพ  

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้  
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม  

ทุกกลุ่มเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข                             

มีศักยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย  
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ                     

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม      

มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 
 

 
 
 
 

วิสัยทัศน ์ 

 

หลักการ 
 

 

จุดมุ่งหมาย 
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โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ                               
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ 
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้                     
การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดังนี้  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามค าสั่งสอน
ของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักด ีเทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติปฏิบัติ
อย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืนรวมตลอดทั้งต่อหน้าที่การงานและค ามั่น
สัญญา ความประพฤติที่ตรงไปตรงมาและจริงใจในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมไป
ถึงการไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการ
รักษาค าพูดหรือค ามั่นสัญญาและการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วย
ความซื่อสัตย์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่ง
ความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะด าเนินไปด้วยความตั้งใจจริงเพื่อท าหน้าที่ของตนเองให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความ
ระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและสังคม 

3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ 
ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ
ระเบียบแบบแผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 

4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพ่ิมพูนทรัพย์ ด้วยการเก็บ
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 

6. มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงในสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาค าตอบเพ่ือน าค าตอบที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ยกระดับความรู้การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือน ามาสรุปเป็นความจริงได้ 

7. รักความเป็นไทย หมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมท าให้ทุกศาสนา 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็น
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น ความมีกิริยามารยาท การ
ปรับตัว ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และอ่อนน้อมถ่อมตน 

8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้
คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ 
หรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการ
กระท าที่แสดงออกมา ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท าที่จะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อ
ส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม
ในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ และการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
1. ภาษาไทย  
2. คณิตศาสตร์  
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
5. สุขศึกษาและพลศึกษา  
6. ศิลปะ  
7. การงานอาชีพ  
8. ภาษาต่างประเทศ  
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม                 
ที่พึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
การทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัด
การศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

 
 

 
 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น                   
ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ ในการก าหนดเนื้อหา 
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผล เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัดชั้นปี จึงเป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 

 

ตัวชี้วัด 
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สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 
 
 

 

ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะ 
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา 
เพื่อการสื่อสาร ความช่ืนชม 
การเห็นคณุค่าภูมิปัญญาไทย       
และภมูิใจในภาษาประจ าชาต ิ

คณิตศาสตร์ : การน าความรู้ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตรไ์ปใช้
ในการแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต และ
ศึกษาต่อการมเีหตุมผีล มีเจตคติทีด่ีต่อ
คณิตศาสตร์ พัฒนาการคดิอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  
การน าความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคดิ
อย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห ์
คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ : ความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม 
การใช้ภาษา ต่างประเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้และ
การประกอบอาชีพ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : 
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี 
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา  
การเห็นคณุค่าของทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาต ิและภมูใิจ 
ในความเป็นไทย 

การงานอาชีพ : ความรู้ ทักษะ 
และเจตคติในการ ท างาน การ
จัดการ การด ารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ  

สุขศึกษาและพลศกึษา : ความรู ้ทักษะ
และเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพ 
พลานามัยของตนเอง และผู้อื่น  
การปูองกัน และปฏิบตัิต่อสิ่งต่าง ๆ 
ที่มีผลต่อสุขภาพอยา่งถูกวิธี และทักษะ
ในการด าเนินชีวิต 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการ
คิดริเริ่ม จินตนาการ สร้างสรรค์
งานศิลปะ สุนทรียภาพและการ
เห็นคุณคา่ทางศิลปะ 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 
และคุณลักษณะในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติศาสน ์กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

จุดหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนสิัย และรักการออกก าลังกาย 

4. มีความรักชาติ มจีิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชวีิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม  มจีิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้าง

สิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   

 

 

วิสัยทัศน ์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 

ความรู ้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคต ิที่จ าเป็นตอ่การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้                                  
1. ภาษาไทย  2. คณิตศาสตร์  3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  5. สุขศึกษาและพลศึกษา  6. ศิลปะ                                        

7. การงานอาชีพ  8. ภาษาต่างประเทศ 

 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้     
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

o ศาสนา ศีลธรรม  และจริยธรรม  
o ภูมิศาสตร ์
o เศรษฐศาสตร ์
o หน้าท่ีพลเมือง 
o ประวัติศาสตร ์

80 

 
(40) 

 
40 

80 

 
(40) 

 
40 

80 

 
(40) 

 
40 

80 

 
 (40) 

 
40 

80 

 
(40) 

 
40 

80 

 
  (40) 

 
40 

สุขศึกษาและพลศกึษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพ่ิมเติม       

o ทักษะภาษาอังกฤษ 80 80 80 80 80 80 

o ภาษาจีน  40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 120 120 120 120 120 120 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

o กิจกรรมแนะแนว 
o กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม 
- ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
 

40 
30 
10 

40 
 

40 
30 
10 

40 
 

40 
30 
10 

40 
 

40 
30 
10 

40 
 

40 
30 
10 

40 
 

40 
30 
10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียน 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 

          

หมายเหตุ 1.  ผู้เรียน เรียนรายวิชาที่เสรมิพิเศษตามโครงการพัฒนาการเรยีนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล 
- ภาษาอังกฤษ  ป. 1 – ป. 6 (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
- ภาษาจีน   ป. 1 – ป. 6 (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 2.  ผู้เรียนปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และชุมนมุ  
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 
 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 9 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
 

 
หมายเหตุ  1.  ผู้เรียน เรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามแผนกลุม่การเรียน 

  2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผูเ้รียนปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
       และชุมนุม     

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน       

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
o ภมูิศาสตร์ 
o เศรษฐศาสตร์ 
o หน้าท่ีพลเมือง 
o ประวัติศาสตร์ 

160 (4 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

 
 

40 (1 นก.) 

160 (4 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

 
 

40 (1 นก.) 

160 (4 นก.) 

 
120 (3 นก.) 

 
 

40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
 

40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
 

40 (1 นก.) 

80 (2 นก.) 
 

 

80 (2 นก.) 

 
- 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13 นก.) 

 รายวิชาเพิ่มเติม       

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 520 (13 นก.) 520 (13 นก.) 460 (11.5 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

o กิจกรรมแนะแนว  
o กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุมวิชาการ 
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

40  
 

35 
30 
 

15 

40  
 

35 
30 
 

15 

40 
 

35 
30 
 

15 

40 
 

60 
 

 
20 

40 
 

60 
 

 
20 

40 
 

60 
 
 

20 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,100 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 10 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 

 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท 11101  ภาษาไทย 200 
ค 11101  คณิตศาสตร์ 200 
ว 11101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส 11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) 40 
ส 11102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ 11101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ 11101  ศิลปะ 40 
ง 11101  การงานอาชีพ 40 
อ 11101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
อ 11202  ทักษะภาษาอังกฤษ 80 
จ 11201  ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
ก 11902  กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
ก 11901  ลูกเสือ - ยุวกาชาด 30 
ก 11903  ชุมนุม 40 
ก 11904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,080 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และชุมนุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี ระดับประถมศกึษา 
 
 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 11 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท 12101  ภาษาไทย 200 
ค 12101  คณิตศาสตร์ 200 
ว 12101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส 12101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) 40 
ส 12102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ 12101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ 12101  ศิลปะ 40 
ง 12101  การงานอาชีพ 40 
อ 12101  ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
อ 12202  ทักษะภาษาอังกฤษ 80 
จ 12201  ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
ก 12902  กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
ก 12901  ลูกเสือ - ยุวกาชาด 30 
ก 12903  ชุมนุม 40 
ก 12904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,080 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และชุมนุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 12 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท 13101  ภาษาไทย 200 
ค 13101  คณิตศาสตร์ 200 
ว 13101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส 13101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมอืง) 40 
ส 13102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ 13101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ 13101  ศิลปะ 40 
ง 13101  การงานอาชีพ 40 
อ 13101  ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
อ 13202  ทักษะภาษาอังกฤษ 80 
จ 13201  ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
ก 13902  กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
ก 13901  ลูกเสือ - ยุวกาชาด 30 
ก 13903  ชุมนุม 40 
ก 13904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,080 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และชุมนุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 13 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท 14101  ภาษาไทย 160 
ค 14101  คณิตศาสตร์ 160 
ว 14101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส 14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) 40 
ส 14102  ประวิติศาสตร์ 40 
พ 14101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 14101  ศิลปะ 80 
ง 14101  การงานอาชีพ 40 
อ 14101  ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
อ 14202  ทักษะภาษาอังกฤษ 80 
จ 14201  ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
ก 14902  กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
ก 14901  ลูกเสือ - ยุวกาชาด 30 
ก 14903  ชุมนุม 40 
ก 14904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,080 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และชุมนุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 14 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท 15101  ภาษาไทย 160 
ค 15101  คณิตศาสตร์ 160 
ว 15101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  120 
ส 15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) 40 
ส 15102  ประวิติศาสตร์ 40 
พ 15101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 15101  ศิลปะ 80 
ง 15101  การงานอาชีพ 40 
อ 15101  ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
อ 15202  ทักษะภาษาอังกฤษ 80 
จ 15201  ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
ก 15902  กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  

ก 15901  ลูกเสือ - ยุวกาชาด 30 
ก 15903  ชุมนุม 40 
ก 15904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,080 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และชุมนุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 15 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท 16101  ภาษาไทย 160 
ค 16101  คณิตศาสตร์ 160 
ว 16101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส 16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) 40 
ส 16102  ประวิติศาสตร์ 40 
พ 16101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 16101  ศิลปะ 80 
ง 16101  การงานอาชีพ 40 
อ 16101  ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 120 
อ 16202  ทักษะภาษาอังกฤษ 80 
จ 16201  ภาษาจีน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
ก 16902  กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
ก 16901  ลูกเสือ - ยุวกาชาด 30 
ก 16903  ชุมนุม 40 
ก 16904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียน 1,080 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และชุมนุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 16 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 

 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 
ท 21101 ภาษาไทย  60 1.5 ท 21102 ภาษาไทย  60 1.5 
ค 21101 คณิตศาสตร์  60 1.5 ค 21102 คณิตศาสตร์  60 1.5 
ว 21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 ว 21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 2 
ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 ส 21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 

ส 21102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 21104 ประวัติศาสตร์  20 0.5 
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 
ศ 21101 ศิลปะ  40 1.0 ศ 21102 ศิลปะ  40 1.0 
ง 21101 การงานอาชีพ  20 0.5 ง 21102 การงานอาชีพ  20 0.5 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 อ 21102 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม 100  2.5  รายวิชาเพิ่มเติม 100 2.5 
ว 21209 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 20 0.5 ว 21210 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 20 0.5 
ค 21201 นักคิดคณิตศาสตร์ 1 20 0.5 ค 21202 นักคิดคณิตศาสตร์ 2 20 0.5 
อ 21201 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 20 0.5 อ 21202 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 20 0.5 
จ 21201 ภาษาจีนสื่อสาร 1 20 0.5 จ 21202 ภาษาจีนสื่อสาร 2 20 0.5 
ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 20 0.5 ง 21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 21902  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 21906  กิจกรรมแนะแนว  20  

  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
ก 21901     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  ก 21905     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  
ก 21903     - ชุมนุมวิชาการ 15  ก 21907     - ชุมนุมวิชาการ 20  
ก 21904  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
10  ก 21908  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
5  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และชุมนุม     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสตูรชั้นปี ระดับมัธยมศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 
ท 21101 ภาษาไทย  60 1.5 ท 21102 ภาษาไทย  60 1.5 
ค 21101 คณิตศาสตร์  60 1.5 ค 21102 คณิตศาสตร์  60 1.5 
ว 21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 ว 21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 2 
ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 ส 21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 

ส 21102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 21104 ประวัติศาสตร์  20 0.5 
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 
ศ 21101 ศิลปะ  40 1.0 ศ 21102 ศิลปะ  40 1.0 
ง 21101 การงานอาชีพ  20 0.5 ง 21102 การงานอาชีพ  20 0.5 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 อ 21102 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม 100  2.5  รายวิชาเพิ่มเติม 100 2.5 
อ 21205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 1 40 1.0 อ 21206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 2 40 1.0 
จ 21203 สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 1 40 1.0 จ 21204 สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 2 40 1.0 
ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 20 0.5 ง 21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 21902  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 21906  กิจกรรมแนะแนว  20  

  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
ก 21901     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  ก 21905     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  
ก 21903     - ชุมนุมวิชาการ 15  ก 21907     - ชุมนุมวิชาการ 20  
ก 21904  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
10  ก 21908  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
5  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และชุมนุม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 18 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
แผนการเรียนกีฬา 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หนว่ยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 
ท 21101 ภาษาไทย  60 1.5 ท 21102 ภาษาไทย  60 1.5 
ค 21101 คณิตศาสตร์  60 1.5 ค 21102 คณิตศาสตร์  60 1.5 
ว 21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 ว 21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 2 
ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 ส 21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 

ส 21102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 21104 ประวัติศาสตร์  20 0.5 
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 
ศ 21101 ศิลปะ  40 1.0 ศ 21102 ศิลปะ  40 1.0 
ง 21101 การงานอาชีพ  20 0.5 ง 21102 การงานอาชีพ  20 0.5 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 อ 21102 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม 100  2.5  รายวิชาเพิ่มเติม 100 2.5 
พ 21203 ความถนัดด้านกีฬา 1 40 1.0 พ 21204 ความถนัดด้านกีฬา 2 40 1.0 
อ 21201 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 20 0.5 อ 21202 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 20 0.5 
จ 21201 ภาษาจีนสื่อสาร 1 20 0.5 จ 21202 ภาษาจีนสื่อสาร 2 20 0.5 
ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 20 0.5 ง 21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 21902  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 21906  กิจกรรมแนะแนว  20  

  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
ก 21901     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  ก 21905     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  
ก 21903     - ชุมนุมวิชาการ 15  ก 21907     - ชุมนุมวิชาการ 20  
ก 21904  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
10  ก 21908  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
5  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และชุมนุม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 
ท 22101 ภาษาไทย  60 1.5 ท 22102 ภาษาไทย  60 1.5 
ค 22101 คณิตศาสตร์  60 1.5 ค 22102 คณิตศาสตร์  60 1.5 
ว 22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 ว 22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 
ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 

ส 22102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 22104 ประวัติศาสตร์  20 0.5 
พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 พ 22102 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 
ศ 22101 ศิลปะ  40 1.0 ศ 22102 ศิลปะ  40 1.0 
ง 22101 การงานอาชีพ  20 0.5 ง 22102 การงานอาชีพ  20 0.5 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 อ 22102 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม 100  2.5  รายวิชาเพิ่มเติม 100 2.5 
ว 22209 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 20 0.5 ว 22210 วิทยาศาสตร์กับความงาม 2 20 0.5 
ค 22201 นักคิดคณิตศาสตร์ 3 20 0.5 ค 22202 นักคิดคณิตศาสตร์ 4 20 0.5 
อ 22201 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 3 20 0.5 อ 22202 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 4 20 0.5 
จ 22201 ภาษาจีนสื่อสาร 3 20 0.5 จ 22202 ภาษาจีนสื่อสาร 4 20 0.5 
ง 22201 คอมพิวเตอร์ 3 20 0.5 ง 22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 22902  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 22906  กิจกรรมแนะแนว  20  

  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
ก 22901     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  ก 22905     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  
ก 22903     - ชุมนุมวิชาการ 15  ก 22907     - ชุมนุมวิชาการ 20  
ก 22904  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
10  ก 22908  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
5  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และชุมนุม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 
ท 22101 ภาษาไทย  60 1.5 ท 22102 ภาษาไทย  60 1.5 
ค 22101 คณิตศาสตร์  60 1.5 ค 22102 คณิตศาสตร์  60 1.5 
ว 22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 ว 22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 
ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 

ส 22102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 22104 ประวัติศาสตร์  20 0.5 
พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 พ 22102 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 
ศ 22101 ศิลปะ  40 1.0 ศ 22102 ศิลปะ  40 1.0 
ง 22101 การงานอาชีพ  20 0.5 ง 22102 การงานอาชีพ  20 0.5 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 อ 22102 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม 100  2.5  รายวิชาเพิ่มเติม 100 2.5 
อ 22205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 3 40 1.0 อ 22206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4 40 1.0 
จ 22203 สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 3 40 1.0 จ 22204 สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 4 40 1.0 
ง 22201 คอมพิวเตอร์ 3 20 0.5 ง 22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 22902  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 22906  กิจกรรมแนะแนว  20  

  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
ก 22901     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  ก 22905     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  
ก 22903     - ชุมนุมวิชาการ 15  ก 22907     - ชุมนุมวิชาการ 20  
ก 22904  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
10  ก 22908  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
5  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และชุมนุม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 21 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
แผนการเรียนกีฬา 

 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 
ท 22101 ภาษาไทย  60 1.5 ท 22102 ภาษาไทย  60 1.5 
ค 22101 คณิตศาสตร์  60 1.5 ค 22102 คณิตศาสตร์  60 1.5 
ว 22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 ว 22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 
ส 22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 

ส 22102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 22104 ประวัติศาสตร์  20 0.5 
พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 พ 22102 สุขศึกษาและพลศึกษา  40 1.0 
ศ 22101 ศิลปะ  40 1.0 ศ 22102 ศิลปะ  40 1.0 
ง 22101 การงานอาชีพ  20 0.5 ง 22102 การงานอาชีพ  20 0.5 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 อ 22102 ภาษาอังกฤษ  60 1.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม 100  2.5  รายวิชาเพิ่มเติม 100 2.5 
พ 22203 ความถนัดด้านกีฬา 3 40 1.0 พ 22204 ความถนัดด้านกีฬา 4 40 1.0 
อ 22201 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 3 20 0.5 อ 22202 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 4 20 0.5 
จ 22201 ภาษาจีนสื่อสาร 3 20 0.5 จ 22202 ภาษาจีนสื่อสาร 4 20 0.5 
ง 22201 คอมพิวเตอร์ 3 20 0.5 ง 22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 22902  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 22906  กิจกรรมแนะแนว  20  

  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
ก 22901     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  ก 22905     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  
ก 22903     - ชุมนุมวิชาการ 15  ก 22907     - ชุมนุมวิชาการ 20  
ก 22904  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
10  ก 22908  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
5  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และชุมนุม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 22 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 
ท 23101 ภาษาไทย 60 1.5 ท 23102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค 23101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค 23102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว 23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 ว 23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 
ส 23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 ส 23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 

ส 23102 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส 23104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1.0 พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1.0 
ศ 23101 ศิลปะ 40 1.0 ศ 23102 ศิลปะ 40 1.0 
ง 23101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง 23102 การงานอาชีพ 20 0.5 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ 23102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม 100  2.5  รายวิชาเพิ่มเติม 100 2.5 
ว 23209 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1 20 0.5 ว 23210 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 2 20 0.5 
ค 23201 นักคิดคณิตศาสตร์ 5 20 0.5 ค 23202 นักคิดคณิตศาสตร์ 6 20 0.5 
อ 23201 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 5 20 0.5 อ 23202 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 6 20 0.5 
จ 23201 ภาษาจีนสื่อสาร 5 20 0.5 จ 23202 ภาษาจีนสื่อสาร 6 20 0.5 
ง 23201    คอมพิวเตอร์ 5 20 0.5 ง 23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 23902  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 23906  กิจกรรมแนะแนว  20  

  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
ก 23901     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  ก 23905     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  
ก 23903     - ชุมนุมวิชาการ 15  ก 23907     - ชุมนุมวิชาการ 20  
ก 23904  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
10  ก 23908  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
5  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และชุมนุม     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 23 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 
ท 23101 ภาษาไทย 60 1.5 ท 23102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค 23101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค 23102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว 23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 ว 23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 
ส 23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 ส 23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 

ส 23102 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส 23104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1.0 พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1.0 
ศ 23101 ศิลปะ 40 1.0 ศ 23102 ศิลปะ 40 1.0 
ง 23101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง 23102 การงานอาชีพ 20 0.5 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ 23102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม 100  2.5  รายวิชาเพิ่มเติม 100 2.5 
อ 23205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 5 40 1.0 อ 23206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 6 40 1.0 
จ 23203 สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 5 40 1.0 จ 23204 สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 6 40 1.0 
ง 23201    คอมพิวเตอร์ 5 20 0.5 ง 23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 23902  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 23906  กิจกรรมแนะแนว  20  

  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
ก 23901     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  ก 23905     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  
ก 23903     - ชุมนุมวิชาการ 15  ก 23907     - ชุมนุมวิชาการ 20  
ก 23904  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
10  ก 23908  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
5  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และชุมนุม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 24 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
แผนการเรียนกีฬา 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 440 11.0 
ท 23101 ภาษาไทย 60 1.5 ท 23102 ภาษาไทย 60 1.5 
ค 23101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค 23102 คณิตศาสตร์ 60 1.5 
ว 23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 ว 23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  80 2 
ส 23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 ส 23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
60 1.5 

ส 23102 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 ส 23104 ประวัติศาสตร์ 20 0.5 
พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1.0 พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1.0 
ศ 23101 ศิลปะ 40 1.0 ศ 23102 ศิลปะ 40 1.0 
ง 23101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง 23102 การงานอาชีพ 20 0.5 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 อ 23102 ภาษาอังกฤษ 60 1.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม 100  2.5  รายวิชาเพิ่มเติม 100 2.5 
พ 23203 ความถนัดด้านกีฬา 5 40 1.0 พ 23204 ความถนัดด้านกีฬา 6 40 1.0 
อ 23201 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 5 20 0.5 อ 23202 ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 6 20 0.5 
จ 23201 ภาษาจีนสื่อสาร 5 20 0.5 จ 23202 ภาษาจีนสื่อสาร 6 20 0.5 
ง 23201    คอมพิวเตอร์ 5 20 0.5 ง 23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 0.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 23902  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 23906  กิจกรรมแนะแนว  20  

  กิจกรรมนักเรียน     กิจกรรมนักเรียน   
ก 23901     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  ก 23905     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15  
ก 23903     - ชุมนุมวิชาการ 15  ก 23907     - ชุมนุมวิชาการ 20  
ก 23904  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
10  ก 23908  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 
5  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

หมายเหตุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และชุมนุม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 25 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 
ท 31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท 31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค 31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว 31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 ว 31102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 
ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 ส 31103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 

ส 31102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 31104 ประวัติศาสตร์  20 0.5 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
ศ 31101 ศิลปะ 20 0.5 ศ 31102 ศิลปะ 20 0.5 
ง 31101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง 31102 การงานอาชีพ 20 0.5 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 อ 31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 

 รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5  รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5 
ท 31201 การเขียน 1 20 0.5 ท 31202 ประวัติวรรณคดี 1 20 0.5 
ว 31201 ออกแบบเทคโนโลยี 1 20 0.5 ว 31202 วิทยาการค านวณ 1 20 0.5 
พ 31201 กรีฑา 20 0.5 พ 31202 แบดมินตัน 20 0.5 
อ 31215 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ 31217 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 2 60 1.5 
อ 31216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 1 80 2.0 อ 31218 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 2 80 2.0 
จ 31216 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 1 60 1.5 จ 31218 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 2 60 1.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 31901  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 31906  กิจกรรมแนะแนว  20  
ก 31902  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  ก 31907  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  

ก 31911  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  ก 31912  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

กิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ง 31201   เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  ง 31202   การตัดต่อภาพ 
 

หมายเหตุ  1.  ผู้เรียน เรียนกิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต/ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 26 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
แผนการเรียนภาษาจีน 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 
ท 31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท 31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค 31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว 31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 ว 31102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 
ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 ส 31103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 

ส 31102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 31104 ประวัติศาสตร์  20 0.5 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
ศ 31101 ศิลปะ 20 0.5 ศ 31102 ศิลปะ 20 0.5 
ง 31101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง 31102 การงานอาชีพ 20 0.5 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 อ 31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 

 รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5  รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5 
ท 31201 การเขียน 1 20 0.5 ท 31202 ประวัติวรรณคดี 1 20 0.5 
ว 31201 ออกแบบเทคโนโลยี  1 20 0.5 ว 31202 วิทยาการค านวณ 1 20 0.5 
พ 31201 กรีฑา 20 0.5 พ 31202 แบดมินตนั 20 0.5 
อ 31215 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 1 60 1.5 อ 31217 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 2 60 1.5 
จ 31215 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 1 80 2.0 จ 31217 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 2 80 2.0 
จ 31216 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 1 60 1.5 จ 31218 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 2 60 1.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 31901  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 31906  กิจกรรมแนะแนว 20  
ก 31902  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  ก 31907  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  

ก 31911  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  ก 31912  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

กิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ง 31201   เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  ง 31202   การตัดต่อภาพ 
 

หมายเหตุ  1.  ผู้เรียน เรียนกิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต/ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 27 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
แผนการเรียนกีฬา 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 
ท 31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท 31102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค 31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว 31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 ว 31102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 
ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 ส 31103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 

ส 31102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 31104 ประวัติศาสตร์  20 0.5 
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 
ศ 31101 ศิลปะ 20 0.5 ศ 31102 ศิลปะ 20 0.5 
ง 31101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง 31102 การงานอาชีพ 20 0.5 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 อ 31102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 

 รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5  รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5 
ท 31201 การเขียน 1 20 0.5 ท 31202 ประวัติวรรณคดี 1 20 0.5 
ว 31201 ออกแบบเทคโนโลยี  1 20 0.5 ว 31202 วิทยาการค านวณ 1 20 0.5 
พ 31203 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 60 1.5 พ 31205 วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 60 1.5 
พ 31204 ความถนัดด้านกีฬา 1 100 2.5 พ 31206 ความถนัดด้านกีฬา 2 100 2.5 
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1  60 1.5 I 30202 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2 60 1.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 31901  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 31906  กิจกรรมแนะแนว  20  
ก 31902  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  ก 31907  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  

ก 31911  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  ก 31912  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

กิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ง 31201   เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  ง 31202   การตัดต่อภาพ 
 

หมายเหตุ  1.  ผู้เรียน เรียนกิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต/ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 28 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หนว่ยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 
ท 32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท 32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค 32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค 32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว 32101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 ว 32102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 
ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 ส 32103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 

ส 32102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 32104 ประวัติศาสตร์  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 
ง 32101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง 32102 การงานอาชีพ 20 0.5 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 อ 32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 

 รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5  รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5 
ท 32201 การเขียน 2 20 0.5 ท 32202 ประวัติวรรณคดี 2 20 0.5 
ว 32201 ออกแบบเทคโนโลยี 2 20 0.5 ว 32202 วิทยาการค านวณ 2 20 0.5 
พ 32201 กิจกรรมเข้าจังหวะ 20 0.5 พ 32202 ซอฟบอล 20 0.5 
อ 32215 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 3 60 1.5 อ 32217 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 4 60 1.5 
อ 32216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3 80 2.0 อ 32218 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 4 80 2.0 
จ 32216 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 3 60 1.5 จ 32218 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 4 60 1.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 32901  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 32906  กิจกรรมแนะแนว  20  
ก 32902  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  ก 32907  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  

ก 32911  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  ก 32912  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

กิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ง 32201   Motion Graphic ง 32202   การท าสื่อโฆษณา 
 

หมายเหตุ  1.  ผู้เรียน เรียนกิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต/ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 29 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
แผนการเรียนภาษาจีน 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 
ท 32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท 32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค 32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค 32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว 32101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 ว 32102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 
ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 ส 32103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 

ส 32102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 32104 ประวัติศาสตร์  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 
ง 32101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง 32102 การงานอาชีพ 20 0.5 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 อ 32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 

 รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5   รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5 
ท 32201 การเขียน 2 20 0.5 ท 32202 ประวัติวรรณคดี 2 20 0.5 
ว 32201 ออกแบบเทคโนโลยี 2 20 0.5 ว 32202 วิทยาการค านวณ 2 20 0.5 
พ 32201 กิจกรรมเข้าจังหวะ 20 0.5 พ 32202 ซอฟบอล 20 0.5 
อ 32215 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 3 60 1.5 อ 32217 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 4 60 1.5 
จ 32215 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 3 80 2.0 จ 32217 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 4 80 2.0 
จ 32216 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 3 60 1.5 จ 32218 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพือ่การสื่อสาร 4 60 1.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 32901  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 32906  กิจกรรมแนะแนว  20  
ก 32902  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  ก 32907  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  

ก 32911  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  ก 32912  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

กิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ง 32201   Motion Graphic ง 32202   การท าสื่อโฆษณา 
 

หมายเหตุ  1.  ผู้เรียน เรียนกิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต/ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 30 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
แผนการเรียนกีฬา 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 280 7.0 
ท 32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท 32102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค 32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค 32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว 32101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 ว 32102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 
ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 ส 32103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 

ส 32102 ประวัติศาสตร์  20 0.5 ส 32104 ประวัติศาสตร์  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 
ง 32101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง 32102 การงานอาชีพ 20 0.5 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 อ 32102 ภาษาอังกฤษ 40 1.0 

 รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5   รายวิชาเพิ่มเติม 260 6.5 
ท 32201 การเขียน 2 20 0.5 ท 32202 ประวัติวรรณคดี 2 20 0.5 
ว 32201 ออกแบบเทคโนโลยี 2 20 0.5 ว 32202 วิทยาการค านวณ 2 20 0.5 
พ 32203 วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 60 1.5 พ 32205 วิทยาศาสตร์การกีฬา 4 60 1.5 
พ 32204 ความถนัดด้านกีฬา 3 100 2.5 พ 32206 ความถนัดด้านกีฬา 4 100 2.5 
I 30203 การสื่อสารและการน าเสนอ 1  60 1.5 I 30204 การสื่อสารและการน าเสนอ 2 60 1.5 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 32901  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 32906  กิจกรรมแนะแนว  20  
ก 32902  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  ก 32907  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  

ก 32911  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  ก 32912  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 600 13.5 
 

กิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ง 32201   Motion Graphic ง 32202   การท าสื่อโฆษณา 
 

หมายเหตุ  1.  ผู้เรียน เรียนกิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต/ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 31 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 260 6.5 รายวิชาพื้นฐาน 260 6.5 
ท 33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท 33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค 33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค 33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว 33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 ว 33102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 
ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
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 

 รายวิชาเพิ่มเติม 240 6.0  รายวิชาเพิ่มเติม 220 5.5 
ท 33201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 20 0.5 ท 33202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 20 0.5 
ว 33201 เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ  20 0.5 อ 33217 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 6 60 1.5 
อ 33215 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 5 60 1.5 อ 33218 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 6 80 2.0 
อ 33216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 5 80 2.0 จ 33218 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 6 60 1.5 
จ 33216 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 5 60 1.5     

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 33901  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 33906  กิจกรรมแนะแนว  20  
ก 33902  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  ก 33907  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  

ก 33911  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  ก 33912  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 560 12.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 540 12.0 
 

กิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ง 33201   การพัฒนา Appication ง 33202   Info Graphic 
 

หมายเหตุ  1.  ผู้เรียน เรียนกิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต/ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 32 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนภาษาจีน 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หนว่ยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 260 6.5 รายวิชาพื้นฐาน 260 6.5 
ท 33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท 33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค 33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค 33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว 33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 ว 33102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 
ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
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 

 รายวิชาเพิ่มเติม 240 6.0  รายวิชาเพิ่มเติม 220 5.5 
ท 33201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 20 0.5 ท 33202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 20 0.5 
ว 33201 เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ  20 0.5 อ 33217 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 6 60 1.5 
อ 33215 ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 5 60 1.5 จ 33217 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 6 80 2.0 
จ 33215 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 5 80 2.0 จ 33218 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 6 60 1.5 
จ 33216 ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 5 60 1.5     

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 33901  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 33906  กิจกรรมแนะแนว  20  
ก 33902  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  ก 33907  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  

ก 33911  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  ก 33912  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 560 12.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 540 12.0 
 

กิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ง 33201   การพัฒนา Appication ง 33202   Info Graphic 
 

หมายเหตุ  1.  ผู้เรียน เรียนกิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต/ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 33 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แผนการเรียนกีฬา 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา เวลา หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 260 6.5 รายวิชาพื้นฐาน 260 6.5 
ท 33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท 33102 ภาษาไทย 40 1.0 
ค 33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค 33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0 
ว 33101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 ว 33102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 1.0 
ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
40 1.0 ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(หน้าท่ีพลเมือง) 
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 

 รายวิชาเพิ่มเติม 240 6.0  รายวิชาเพิ่มเติม 220 5.5 
ท 33201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 20 0.5 ท 33202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 20 0.5 
ว 33201 เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ  20 0.5 พ 33205 วิทยาศาสตร์การกีฬา 6 60 1.5 
พ 33203 วิทยาศาสตร์การกีฬา 5 60 1.5 พ 33206 ความถนัดด้านกีฬา 6 80 2.0 
พ 33204 ความถนัดด้านกีฬา 5 80 2.0 I 30206 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 2 60 1.5 
I 30205 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 1  60 1.5     

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  
ก 33901  กิจกรรมแนะแนว  20  ก 33906  กิจกรรมแนะแนว  20  
ก 33902  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  ก 33907  กิจกรรมนักเรียน 

      - ชุมนุมวิชาการ 
30  

ก 33911  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  ก 33912  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10  

 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 560 12.5  รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 540 12.0 
 

กิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ง 33201   การพัฒนา Appication ง 33202   Info Graphic 
 

หมายเหตุ  1.  ผู้เรียน เรียนกิจกรรมพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต/ชั่วโมง) 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาที่เปิดสอน  
และค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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สาระท่ี 1 การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1     ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา

ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี 2 การเขียน 
 มาตรฐาน  ท 2.1     ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว   

ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน  ท 3.1    สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 

ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน  ท 4.1    เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม    
 มาตรฐาน  ท 5.1    เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
ท 11101  ภาษาไทย     จ านวน 200 ชั่วโมง 
ท 12101  ภาษาไทย     จ านวน 200 ชั่วโมง 
ท 13101  ภาษาไทย     จ านวน 200 ชั่วโมง 
ท 14101  ภาษาไทย     จ านวน 160 ชั่วโมง 
ท 15101  ภาษาไทย     จ านวน 160 ชั่วโมง 
ท 16101  ภาษาไทย     จ านวน 160 ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ท 21101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)    1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
ท 21102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)            1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
ท 22101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)    1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
ท 22102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)    1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
ท 23101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)    1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
ท 23102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)    1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 

 ท 31101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)    1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ท 31102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)     1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ท 32101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)    1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ท 32102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)    1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ท 33101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)    1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ท 33102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)    1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
 

รายวิชาเพิ่มเติม   ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 4 - ม. 6 
ท 31201   การเขียน 1 (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ท 31202   ประวัติวรรณคดี 1 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ท 32201   การเขียน 2 (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ท 32202   ประวัติวรรณคดี 2 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ท 33201   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ท 33202   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 (ภาคเรียนที่ 2)  0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่เปิดสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 
ท 11101  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายของค า  ค าคล้อ งจอง  และข้ อความ ท่ีประกอบด้วยค าพื้ นฐาน ค า ท่ี ใ ช้                             
ในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่า 600 ค า ค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูป
วรรณยุกต์ค าท่ีมีตัวสะกด ตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า ค าท่ีมีอักษรน า อ่าน
ออกเสียง อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ อ่านนิทาน อ่านเรื่องสั้นๆ อ่านบทร้องเล่นและบทเพลง  อ่านเรื่องราวจาก
บทเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นอ่านหนังสือตามความสนใจ อ่านหนังสือท่ี
ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน อ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีพบเห็น  ในชีวิตประจ าวัน อ่าน
เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสาร ค า ท่ีใช้                       
ในชีวิตประจ าวัน ค าพื้นฐานในบทเรียน ค าคล้องจอง ประโยคง่ายๆ มีมารยาทในการเขียน ใช้ภาษาเขียน
เหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และบุคคล 
 ฝึกการฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจาก
เรื่องท่ีฟังและดู ท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูนเรื่องขบขัน การ
พูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแนะน าตนเอง การขอความช่วยเหลือ การกล่าวค าขอบคุณ การกล่าวค าขอโทษ 
มารยาทในการฟัง ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด ไม่รบกวนผู้อื่นขณะท่ีฟัง มารยาทในการดู ต้ังใจดู ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดง
อาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น มารยาทในการพูดใช้ถ้อยค าและกิริยาท่ีสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้น้ าเสียง
นุ่มนวล ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นก าลังพูด 
 ฝึกเขียน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทยการสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า มาตรา
ตัวสะกดท่ีตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา การผันค า ความหมายของค า การแต่งประโยค ค าคล้องจอง
 ฝึกอ่านวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองส าหรับเด็ก อ่านนิทาน เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาค าท าย                  
บทร้องเล่น บทอาขยาน บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนบทอาขยาน และบทร้อยกรอง              
บทอาขยานตามท่ีก าหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ อภิปราย 
เปรียบเทียบ เพื่อให้ความรู้และทักษะในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีมารยาท มีนิสัยรัก              
การอ่าน ชื่นชมและเห็นคุณค่าของภาษาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจ าชาติ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท 1.1    ป. 1/1,  ป. 1/2,  ป. 1/3,  ป. 1/4,  ป. 1/5,  ป. 1/6,  ป. 1/7,  ป. 1/8 
ท 2.1    ป. 1/1,  ป. 1/2,  ป. 1/3 
ท 3.1    ป. 1/1,  ป. 1/2,  ป. 1/3,  ป. 1/4,  ป. 1/5 
ท 4.1    ป. 1/1,  ป. 1/2,  ป. 1/3,  ป. 1/4 
ท 5.1    ป. 1/1,  ป. 1/2 
รวม 22 ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 
ท 12101  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค าพ้ืนฐาน ค าที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถ ตั้งค าถามตอบ
ค าถาม ระบุใจความส าคัญ และรายละเอียดแสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน              
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ                 
ตามค าสั่งหรือข้อแนะน าและมีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน                 
ตัวอักษรไทย เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ และมีมารยาทในการ
เขียน ฟังค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และ                 
ความบันเทิง โดยเล่าเรื่อง บอกสาระส าคัญ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษา              
เพ่ือการสื่อสารสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษา
ประจ าชาติ 

การบอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย การเขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค า การสะกดค า การแจกลูกและการอ่านเป็นค าที่มีมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา               
การผันอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ า ค าที่มีตัวการันต์ ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ค าที่มี
ความหมายตรงข้ามกัน ค าที่มี รร การเรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร การบอก
ลักษณะค าคล้องจอง การเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

การระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านของเด็กไทย การท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรอง               
ที่มีคุณค่าตามความสนใจหรือฟังวรรณกรรม ส าหรับเด็กเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่นนิทาน เรื่องสั้นๆ 
ปริศนาค าทาย บทอาขยาน บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน การร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็ก
ที่มีคุณค่า เช่น บทร้องเล่นในท้องถิ่น บทร้องเล่นในการละเล่น 

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา ใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร หาความรู้ ความบันเทิง น าข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตน พัฒนางานคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการฟัง การดู               
และการพูด มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6,  ป.2/7,  ป.2/8 
ท 2.1    ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4 
ท 3.1    ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6,  ป.2/7 
ท 4.1    ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5 
ท 5.1    ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3 
รวม 27 ตัวช้ีวัด 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 40 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 
ท 13101  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ค าพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 1,200 
ค า รวมทั้งค าที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ค าที่มีตัวการันต์ ค าที่มี รร ค าที่มีพยัญชนะหรือสระไม่ออก
เสียง ค าพ้อง ค าพิเศษอ่ืนๆ เช่น ค าที่ใช้ ฑ ฤ ฤา การอ่านจับใจความ จากสื่อต่างๆ นิทาน หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
ท้องถิ่น เรื่องเล่าสั้นๆ บทเพลงและบทร้อยกรอง บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ข่าว และเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน ในท้องถิ่นและชุมชน การอ่านหนังสือตามความสนใจ หนังสือที่นักเรียนสนใจ และเหมาะสมกับ
วัย หนังสือที่นักเรียนและครูก าหนดร่วมกัน การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 
ค าแนะน าต่างๆในชีวิตประจ าวัน ประกาศ  โฆษณา และค าขวัญ การอ่านข้อมูลจากแผนภาพแผนที่ และ
แผนภูมิ มารยาทในการอ่าน ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน ไม่ท าลายหนังสือ  
ไม่ควรแย่งอ่าน หรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่ผู้อื่นก าลังอ่าน  
 ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การคัดลายมือตัวบรรจง                
เต็มบรรทัดตามรูปแบบ การเขียนตัวอักษรไทย การเขียนบันทึกประจ าวัน การเขียนบรรยาย เกี่ยวกับลักษณะ
ของคนสัตว์ สิ่งของ สถานที่ การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากค า ภาพและหัวข้อที่
ก าหนด  มารยาทในการเขียน เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ ใช้ภาพเขียน
เหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล ไม่เขียนล้อเลียนผู้อ่ืนให้เสียหาย  
 ฝึกการฟัง การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน รายการส าหรับเด็ก                
ข่าว และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน เพลง การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแนะน าตัวเอง การแนะน า
สถานที่โรงเรียนและในชุมชน การแนะน า เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ การรักษาความสะอาด
ของร่างกาย การเล่าประสบการณ์ ในชีวิตประจ าวัน การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดขอร้อง การพูดทักทาย                          
การกล่าวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดซักถาม มารยาทในการฟัง ตั้งใจฟัง มองตาผู้พูด              
ไม่รบกวนผู้ อ่ืนขณะที่ฟัง ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่ม ไปรับประทานในขณะที่ฟัง ไม่แสดงกิริยาที่ไม่
เหมาะสม ไม่โห่ ฮา หรือหาว ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง มารยาทในการดู ตั้งใจ
ดู ไม่ส่งเสียงดัง หรือแสดงอาการ รบกวนสมาธิของผู้อ่ืน มารยาทในการพูด ใช้ถ้อยค าและกิริยาที่สุภาพ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้น้ าเสียวนุ่มนวล ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนก าลังพูดล้อเลียนให้ผู้อ่ืนได้รับความ
อับอายหรือเสียหาย  
 ฝึกทักษะการสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไม่ตรง
ตามมาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่ประวิสรรชนีย์ และค าที่
ไม่ประวิสรรชนีย์ และค าที่มี ฤ ฤา ค าที่ใช้ บัน บรร ค าที่ใช้ ร หัน ค าที่มีตัวการันต์ ความหมายของค า                 
ชนิดของค า ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา การใช้พจนานุกรม การแต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร ประโยคบอก
เล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม ประโยคขอร้อง ประโยคค าสั่ง ค าคล้องจอง ค าขวัญ ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาถ่ิน  



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 41 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 ฝึกอ่านวรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก วรรณกรรม และวรรณคดีในบทเรียน 
และตามความสนใจ บทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่า บทอาขยานตามที่ก าหนด บทร้อยกรองตาม
ความสนใจ  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ อภิปราย 
เปรียบเทียบ เพื่อให้ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีมารยาท มีนิสัยรักการ
อ่าน ชื่นชม และเห็นคุณค่าของภาษา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่เป็นเอกลักษณ ์และวัฒนธรรมประจ าชาติ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5,  ป.3/6,  ป.3/7,  ป.3/8,  ป.3/9 
ท 2.2    ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5,  ป.3/6 
ท 3.1    ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5,  ป.3/6 
ท 4.1    ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5,  ป.3/6 
ท 5.1    ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4  
รวม 31 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 
ท 14101  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
เวลาเรียน 160 ชัว่โมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 4.0 หน่วยกิต 
 

 มีความสามารถในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง ค าที่มี ร ล ว เป็นพยัญชนะต้น ตัวควบกล้ า  
อักษรน า ค าประสม อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน ต านาน สุภาษิต อ่านจับใจความเรื่องสั้น เรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่าน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ  
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน คัดลายมือตัวเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนอักษรไทย เขียนค าขวัญ ค าแนะน า แผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดไปพัฒนาตนเอง เขียน
ย่อความจากนิทาน ความเรียง ประกาศ ค าสอน เขียนจดหมายถึงเพ่ือน บิดา มารดา เขียนบันทึกความรู้หรือ
เรื่องราวจากจินตนาการ จ าแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากการฟัง การดู การตั้งค าถามตอบค าถามจากการฟัง 
การดูจากสิ่งต่าง ๆ เช่น เรื่องเล่า บทความสั้น ๆ ข่าว เหตุการณ์ประจ าวัน โฆษณา หรือเรื่องราวจากบทเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระอ่ืน ๆ สามารถสะกดค า และบอกความหมายจากค าแม่ ก กา  
มาตราตัวสะกด การผันอักษร ค า ชนิดของค า การใช้พจนานุกรม ประโยค บทร้อยกรอง ส านวน สุภาษิต ค า
พังเพย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น การอธิบายระบุข้อคิดจากการอ่านนิทานพ้ืนบ้าน นิทานคติธรรม เพลง
พ้ืนบ้าน ท่องจ าบทอาขยาน บทร้อยกรองตามท่ีก าหนดและความสนใจ 
 ใช้ทักษะกระบวนการอ่าน คิด เขียน ฟัง ดู และพูด เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร
น าความรู้จากทักษะ ด้านภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าด้านภาษาไทย รักและหวงแหนภาษาไทย  
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1     ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7,  ป.4/8 
ท 2.1     ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7,  ป.4/8 
ท 3.1     ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6 
ท 4.1     ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7  
ท 5.1     ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4  
รวม 33 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 
ท 15101  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 4.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายของบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า ค าที่มีอักษรน า ค าที่มี
ตัวการันต์ อักษรย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา ข้ อความที่มี
ความหมายโดยนัย การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง  ๆ วรรณคดี ใน
บทเรียน  บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน การอ่านงานเขียน
เชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม การใช้พจนานุกรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ การอ่านฉลากยา คู่มือ
และเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ข่าวสารทางราชการ การอ่านหนังสือตามความสนใจ หนังสือที่
นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสือที่ ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน มารยาทในการอ่าน 
 ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย การเขียนสื่อสาร การเขียนค าขวัญ ค าอวยพร ค าแนะน า และค าอธิบายแสดงขั้นตอน การน า
แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ ย่อความจาก
นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ  ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย  
การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การกรอกแบบรายการ  
ใบฝากเงิน ธนาณัติ แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน  
 ฝึกจับใจความจากการฟัง การพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เรื่องเล่า 
บทความ ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง
และดูในชีวิตประจ าวัน การรายงาน การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูดล าดับเหตุการณ์ มารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด 
 ฝึกการใช้ค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน ประโยคและส่วนประกอบของประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาถิ่น ค าราชาศัพท์ ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ กาพย์ยานี 11  ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
 ฝึกอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม นิทานพ้ืนบ้าน นิทานคติธรรม เพลงพ้ืนบ้าน วรรณคดีและ
วรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า บทอาขยานตามที่ก าหนด 
บทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถ
แก้ปัญหา พัฒนากระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์ จับใจความและเขียนสื่อความส าคัญและเขียนสื่อความ 
วิจารณ์ ศึกษาค้นคว้า ท าโครงงาน เลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชื่นชมและเห็นคุณค่าของภาษา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่เป็น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจ าชาติ มีมารยาทที่ดี และมีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาสื่อสารอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5,  ป.5/6,  ป.5/7,  ป.5/8 
ท 2.1    ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5,  ป.5/6,  ป.5/7,  ป.5/8,  ป.5/9 
ท 3.1    ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5 
ท 4.1    ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5,  ป.5/6,  ป.5/7    
ท 5.1    ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4    
รวม 33 ตัวช้ีวัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 
ท 16101  ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 4.0 หน่วยกิต 
 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง และอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง                     
เข้าใจความหมายของค า  ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร  เข้าใจเกี่ยวกับชนิด  หน้าที่ของค าในประโยค  
ลักษณะของประโยคใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวมและเข้าใจความหมายของค า
ภาษาต่างประเทศ  แต่งบทร้อยกรอง  เปรียบเทียบส านวน  ค าพังเพยและสุภาษิต  อ่านเรื่องสั้นอย่าง
หลากหลาย  อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  น าความรู้  ความคิด
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้  เข้าใจความหมายของ
ข้อมูลจากแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟ  พูดแสดงความรู้ความเข้า  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง 
และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ล าดับเหตุการณ์จากเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า      
พูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้อ่ืนน่าเชื่อถือ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนค า
ขวัญ  ค าอวยพร  ประกาศ  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด  เขียนเรียงความ  เขียนย่อความ  
เขียนจดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการ  เขียนเรื่องรามจินตนาการ  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน                   
การฟัง  การดู และการพูด  มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่ อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้าน  ร้อง
เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น 
 โดยใช้หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองและค าประพันธ์ตามลักษณะของค าประพันธ์
เป็นท านองเสนาะ  อ่านจับใจความ  ตีความ  แปลความ  วิเคราะห์ความ  อธิบายและสรุปความ  ทักษะการ
คัดลายมือ  การเขียนโดยใช้หลักการเขียนสื่อสาร  การเขียนเรื่องตามจิตนาการ  เขียนจดหมายและกรอกแบบ
รายการ  ทักษะการฟัง  การพูดแสดงความรู้  ความเข้าใจ  ความคิดเห็น  การพูดวิเคราะห์เรื่องจาการฟัง      
การดูสื่อโฆษณา  พูดรายงานและพูดโน้มน้าว 
 สามารถเลือกใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลสามารถน าความรู้และข้อคิดไปใช้ในตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7,  ป.6/8,  ป.6/9 
ท 2.1    ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7,  ป.6/8,  ป.6/9 
ท 3.1    ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6 
ท 4.1    ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6 
ท 5.1    ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4 
รวม 34 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 21101  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะ การอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง การจับใจความส าคัญ การแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์คุณค่างานเขียน  มารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียน
จดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระ  การเขียนเพ่ือการสื่อสาร การเขียนบรรยายประสบการณ์  การเขียน
เรียงความ การเขียนย่อความ  การพูดสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังและการดู การเล่าเรื่องย่อจากเรื่อง      
ที่ฟังและดู การประเมินคุณค่าของสื่อโน้มน้าวใจ ลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสร้างค าในภาษาไทย   
การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  การอ่านสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม การอธิบาย
คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง ทักษะการจับใจความส าคัญ ทักษะการแสดง
ความคิดเห็น  ทักษะการคิดวิเคราะห์แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ทักษะการวิเคราะห์คุณค่างานเขียน   
ทักษะการเขียนเพื่อสื่อสาร ทักษะการเขียนบรรยายประสบการณ์  ทักษะการเขียนเรียงความ ทักษะการเขียน
ย่อความ ทักษะการพูด การฟัง การดู ทักษะการพูดเล่าเรื่องย่อทักษะการประเมินค่าทักษะการอธิบาย  ทักษะ
การสร้างค า  ทักษะการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ทักษะการอธิบายวรรณคดีและวรรณกรรม  
ทักษะการเขียนสื่อสาร  ทักษะการเขียนบรรยายประสบการณ์ ทักษะการเขียนเรียงความ  ทักษะการเขียน      
ย่อความทักษะการพูด การฟัง การดู ทักษะการพูดเล่าเรื่องย่อ     
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม          
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการฟัง และการดู มุ่งมั่นใน
การท างาน เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย รักความเป็นไทยและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ   
ของชาติ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/8,  ม.1/9 
ท 2.1    ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/7 
ท 3.1    ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/4 
ท 4.1    ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3 
ท 5.1    ม.1/1,  ม.1/3 
รวม 19 ตัวช้ีวัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 47 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 21102  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะ การวิเคราะห์ค าเปรียบเทียบและค าความหมายของค าตามบริบทต่าง ๆ การตีความ
ค ายากในเอกสารวิชาการตามบริบท การวิเคราะห์งานเขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ การอ่านคู่มือแนะน า
วิธีการใช้งานของเครื่องใช้ต่าง ๆ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนเพ่ือการสื่อสาร การเขียน      
ย่อความ การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มารยาทในการเขียน   
การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดรายงานเรื่อง
หรือประเด็นจากการฟัง ดู และสนทนา มารยาทในการฟัง การดู  และการพูด การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน การแต่งร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 การใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต   
การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม การสรุปความรู้และข้อคิดจากการ อ่าน การท่องจ าบทอาขยานและ    
บทร้อยกรอง      
 โดยใช้ทักษะกระบวนการวิเคราะห์ค าเปรียบเทียบและค าความหมายของค าตามบริบทต่าง ๆ ทักษะ
การแสดงความคิดเห็น ทักษะการวิเคราะห์งานเขียน ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียนสื่อสาร ทักษะการเขียน
แสดงความคิดเห็น  ทักษะการเขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระ  ทักษะการเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าและโครงงาน  ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู  ทักษะการ
พูดรายงานหรือประเด็นจากการฟัง ดู และสนทนา ทักษะการวิเคราะห์ความแตกต่างขอภาษาพูดและภาษา
เขียน  ทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภท กาพย์ยานี 11ทักษะการใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพย  และสุภาษิต  
ทักษะการวิเคราะห์วรรณคดี และวรรณกรรม ทักษะการสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ทักษะการท่องจ า
บทอาขยานและบทร้อยกรอง  ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการเขียน มีมารยาทในการฟัง  การดู และ การพูด เห็นคุณค่า
ของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย มีความภูมิใจและธ ารงรักษาภาษาไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6,  ม.1/7  
ท 2.1    ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/6,  ม.1/5,  ม.1/8,  ม.1/9 
ท 3.1    ม.1/3,  ม.1/5,  ม.1/6 
ท 4.1    ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6 
รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 22101  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองการอ่านจับใจความส าคัญสรุปความ 
และอธิบายจากเรื่องที่อ่าน การแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งการวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน   การอ่านประเมินค่า และแนวคิด  มารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด  การเขียนบรรยายและพรรณนาการเขียนย่อความ  มารยาทในการเขียนการพูดสรุปใจความ
ส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู  การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  มารยาทในการฟัง การดู  และการพูด       
การสร้างค าในภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง การใช้ค าราชาศัพท์การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  
การท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม 
 โดยมีทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ทักษะจับใจความส าคัญ  สรุปความ และอธิบาย  
ทักษะการแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง  ทักษะการคิดวิเคราะห์จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทักษะการ
อ่านประเมินค่า ทักษะการคัดลายมือ ทักษะการเขียน ทักษะการพูดสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังและ          
ดูทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู ทักษะการสร้างค าในภาษาไทย ทักษะการแต่งบทร้อยกรอง  
ทักษะการเขียนค าราชาศัพท์ ทักษะการสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ทักษะการท่องจ า บทอาขยาน     
และบทร้อยกรอง และทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ วรรณคดี วรรณกรรม    

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม             
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการฟัง และการดู   
มุ่งมั่นในการท างาน  เห็นคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมไทย รักความเป็นไทย และ รักษาภาษาไทย       
ไว้เป็นสมบัติของชาติ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/7  
ท 1.1    ม.2/8,  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/4,  ม.2/8 
ท 3.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/6 
ท 4.1    ม.2/1,  ม.2/3,  ม.2/4 
ท 5.1    ม.2/4,  ม.2/5 
รวม 18 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 22102  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การอ่านจับใจความส าคัญ สรุปความและ
อธิบายการเขียนผังความคิดจากเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์ข้อสังเกต การชวนเชื่อ การโน้มน้าว  ของงานเขียน 
การเขียนเรียงความ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า การเขียนจดหมายกิจธุระ หลักการเขียนวิ เคราะห์
วิจารณ์  และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งพูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์การพูดรายงาน
หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวม  และประโยคซ้อน การรวม
รวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย การอ่านสรุปความวรรณคดีวรรณกรรม 
การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า  ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีวรรณกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น การอ่านบทร้อยกรองและ              
การท่องจ าบทอาขยาน 
 โดยใช้ทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ทักษะการจับใจความสรุปความและอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องที่ฟังและดู ทักษะการพูดใน
โอกาสต่าง ๆ ทักษะการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ทักษะการรวบรวมและอธิบายความหมายของ           
ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ทักษะการวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี  
วรรณกรรม และทักษะการวิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการฟัง และการดูเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/6   
ท 2.1    ม.2/3,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7 
ท 3.1    ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 
ท 4.1    ม.2/2,  ม.2/5  
ท 5.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/5 
รวม 17 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 23101  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา และ ฝึกทักษะ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง การอ่านเรื่อง
ต่างๆ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  บันทึก ย่อความ  และรายงานการวิเคราะห์วิ จารณ์ และประเมิน
เรื่องอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น การวิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง    
กับเรื่องที่อ่าน  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา 
การเขียนย่อความ การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนรายงานการศึกษาจากค้นคว้าและโครงงาน การพูด
แสดงความคิดเห็นและประเมินจากการฟังและดู  การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดจ าแนก
และใช้ค าภาษาต่างประเทศ  ค าทับศัพท์และค าศัพท์บัญญัติการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ      
การอ่านสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น การท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ
บทร้อยกรอง  มารยาทในการอ่าน  การพูด  การฟัง  การดู และการเขียน  
 โดยใช้ทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ทักษะการอ่าน การเขียนกรอบแนวคิด              
ผังความคิด  บันทึก ย่อความ  และรายงาน ทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินเรื่องที่อ่าน  ทักษะการเขียน
ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  ทักษะการเขียนข้อความตามระดับภาษาทักษะการเขียนย่อความ ทักษะการ
เขียนจดหมายกิจธุระ  ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินจากการฟังและดู ทักษะการวิเคราะห์และ
วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  ทักษะการจ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ทักษะการพูดและ   
เขียนค าทับศัพท์  และ  ค าศัพท์บัญญัติ ทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภท โคลงสี่สุภาพ ทักษะการสรุป
เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม ทักษะการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า และโครงงาน  ทักษะการอ่านท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน และบทร้อยกรอง 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู  การพูด 
และการเขียน เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/10 
ท 2.1    ม.3/1,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6,  ม.3/9,  ม.3/10 
ท 3.1    ม.3/1,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 
ท 4.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
ท 5.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
รวม 25 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 23102  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา และ ฝึกทักษะ  ข้อแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรง  และค าที่มีความหมายโดยนัย     
การอ่านจับใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่านการประเมินความถูกต้อง        
ของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความส าคัญ และความ    
เป็นไปได้ของเรื่องการอ่านตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียน การเขียนย่อความ  การเขียน
อธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง  การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือ
โต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน การเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และการพูดรายงาน   
เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนาการพูดในโอกาสต่าง ๆได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  การพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน  การวิเคราะห์       
ระดับภาษา การอธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดี และวรรณกรรม ที่อ่าน  การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริงการท่องจ า 
และบอกคุณค่าบทอาขยาน บทร้อยกรองที่มีคุณค่าและน าไปใช้อ้างอิง 
 โดยมีทักษะการวิเคราะห์ข้อแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและค าที่มีความหมายโดยนัยทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญ ทักษะการประเมินความถูกต้องของข้อมูล  ทักษะการวิจารณ์จากเรื่องที่อ่าน  
ทักษะการอ่านตีความและประเมินคุณค่าจากงานเขียน  ทักษะการเขียนย่อความ ทักษะการเขียนอธิบายชี้แจง
แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง ทักษะการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์  ทักษะการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานทักษะ
การพูดรายงานจากเรื่องที่ฟังและดู  ทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ทักษะการพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล  ทักษะ
การคิดวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน  ทักษะการวิเคราะห์ระดับภาษาทักษะการอธิบายความหมาย
ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ ทักษะการวิเคราะห์และประเมินค่า ทักษะการสรุปความรู้และข้อคิด         
จากการอ่าน ทักษะการท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรอง  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีนิสัยรักการอ่าน     
การเขียน  มีมารยาทในการอ่านการฟัง การดู  การพูด และการเขียน เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.3/1,  ม.3/6,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10 
ท 2.1    ม.3/2,  ม.3/5,  ม.3/7,  ม.3/8 
ท 3.1    ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/6  
ท 4.1    ม.3/5,  ม.3/6 
ท 5.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
รวม 19 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 31101  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทความเรียง ค าบรรยาย การอ่านร้อยกรองประเภท
กาพย์ กลอน โคลง การอ่านตีความ แปลความ ขยายความ จากบทอ่าน การอ่านเรื่องสั้น การวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดีในบทเรียน  มารยาทในการอ่าน การเขียนย่อความ การเขียนรายงาน มารยาทในการเขียน การสรุป
และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิดและการใช้ภาษาจากเรื่องที่ฟังและดู  มารยาทใน
การฟังการดูและการพูด ธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษาและลักษณะของภาษา การใช้ค าและกลุ่มค าสร้าง
ประโยค การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมเบื้องต้น การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมด้านวรรณศิลป์ด้านสังคมและวัฒนธรรม ท่องจ าบทอาขยายและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  

โดยใช้ทักษะความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน  กระบวนการเขียน  การฟังการดูและการพูด  การ
คิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการภาษาและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะ
ภาษาไทยครบทุกด้าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู การพูด รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  และสามารถ
น าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/2,  ม.4 - 6/3,  ม.4 - 6/9    
ท 2.1    ม.4 - 6/3,  ม.4 - 6/6,  ม.4 - 6/8   
ท 3.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/2,  ม.4 - 6/6   
ท 4.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/2  
ท 5.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/3,  ม.4 - 6/6 
รวม 15 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 31102  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทบทความ การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท
โคลง การวิเคราะห์และวิจารณ์นวนิยาย การอ่านงานเขียนประเภทบทความและสารคดี มารยาทในการอ่าน 
การเขียนเชิญชวน เขียนประกาศ เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนกรอกแบบรายการ การเขียนบันทึก
การศึกษาค้นคว้า การฟังการดูอย่างมีวิจารณญาณ ระดับภาษาและค าราชาศัพท์ การแต่งบทร้อยกรอง       
การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคด ีการพิจารณารูปแบบวรรณคดีและวรรณกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม การท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง 
           โดยใช้ทักษะ ความสามารถในการคิดและการสื่อสาร การอ่าน การเขียนประเภทต่าง ๆ การฟัง การดู
และการพูด  การวิเคราะห์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การแต่งบทร้อยกรอง  ประเมินค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้และเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทย มีทักษะในการคิดและสื่อสาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟังและการดูและการพูด  เห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และรักษาภาษาไทยไว้ให้เป็นสมบัติ
ของชาติ   
  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/5,  ม.4 - 6/7, ม.4 – 6/9    
ท 2.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/7    
ท 3.1    ม.4 - 6/4   
ท 4.1    ม.4 - 6/3,  ม.4 - 6/4   
ท 5.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/3,  ม.4 - 6/6 
รวม 12 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 32101  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทบทความ บทเพลงและบทร้อยกรองประเภทโคลง  
ร่าย การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านวรรณกรรมในบทเรียน การอ่านบันเทิงคดีและสารคดี การอ่านเรื่องต่าง ๆ 
การเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึกย่อความและรายงาน การเขียนอธิบาย บรรยายพรรณนาและ
รายงานการประชุม การเขียนสารคดี การแสดงความคิดเห็นจากการฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิดการใช้
ภาษาจากเรื่องที่ฟังและดู การสร้างค าในภาษาไทย การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมเบื้องต้น    
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม การท่องจ า
บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การฟังการดูและการพูด ทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์  
ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยให้ฝึกฝนทักษะใน
รูปแบบที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษาที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยครบทุกด้าน และ
เรียนรู้คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน 
การฟังและการดูและการพูด มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยในฐานะเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/3,  ม. 4 – 6/6,  ม. 4 – 6/7 
ท 2.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/4   
ท 3.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/2 
ท 4.1    ม. 4 – 6/6  
ท 5.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/3    
รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 32102  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทนวนิยาย การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท
ลิลิต การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านวรรณคดีในบทเรียน การอ่านจับใจความส าคัญจากวรรณคดีในบทเรียน  
การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านบทกวีร่วมสมัย การเขียนเรียงความ การเขียนสารคดี การประเมินงานเขียน 
การประเมินเรื่องที่ฟังและดู การฟังการดูอย่างมีวิจารณญาณ การแต่งค าประพันธ์ประเภทร่าย การวิเคราะห์
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรม 
  โดยใช้ทักษะความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน การเขียน การฟังการดูและการพูด การคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทใน
การอ่าน การเขียน การฟังและการดูและการพูด ใช้ภาษาไทยการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สามารถน าภาษาไทยรวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ในชีวิตจริงได้ถูกต้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ   
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/3,  ม. 4 – 6/8 
ท 2.1    ม. 4 – 6/2,  ม. 4 – 6/4,  ม. 4 – 6/5   
ท 3.1    ม. 4 – 6/3,  ม. 4 – 6/4     
ท 4.1    ม. 4 – 6/4,  ม. 4 – 6/5   
ท 5.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/2,  ม. 4 – 6/5 
รวม 13 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 33101  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทบทความ และบทร้อยกรองประเภท โคลง  ร่าย      
การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านจากวรรณคดีในบทเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์  การแสดงความคิดเห็นจาก
ข่าวสาร จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน วิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การอ่านงานเขียนประเภทค าสอนและพระบรมราโชวาท การเขียนแสดง
ทรรศนะ เขียนโต้แย้ง เขียนโน้มน้าวใจ การแสดงความคิดเห็นจากการฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิดการใช้
ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู การแต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์  การวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีวรรณกรรม การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี การอ่านการท่องจ าและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

โดยใช้ทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน การเขียน การฟังการดูและการพูด การคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด การประเมินค่า และการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทใน
การอ่าน การเขียน การฟังและการดูและการพูด ใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/5,  ม. 4 – 6/6,  ม. 4 – 6/7 
ท 2.1    ม. 4 – 6/1,   
ท 3.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/2   
ท 4.1    ม. 4 – 6/4    
ท 5.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/3,  ม. 4 – 6/6 
รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาพื้นฐาน 
ท 33102  ภาษาไทย      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกการอ่านร้อยแก้วประเภทนวนิยาย การอ่านร้อยกรองประเภทฉันท์ การวิเคราะห์วิจารณ์
เรื่องที่อ่านวรรณคดีในบทเรียน การอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน        
การสังเคราะห์เรื่องที่อ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี การพิจารณาและ
ประเมินคุณค่าของงานเขียนประเภทต่าง ๆ การพูดในโอกาสต่าง ๆ การวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้นวิเคราะห์  และ
ประเมินคุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรม การสังเคราะห์ ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมการท่องจ า       
บอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรอง 

โดยใช้ทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน การเขียน การฟังการดูและการพูด การคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด การประเมินค่า และการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ใช้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสืบค้นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
ดีงามไปใช้พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองได้  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/3,  ม. 4 – 6/4 
ท 2.1    ม. 4 – 6/4,  ม. 4 – 6/5 
ท 3.1    ม. 4 – 6/3 
ท 4.1    ม. 4 – 6/7 
ท 5.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/3   ม. 4 – 6/4,  ม. 4 – 6/6         
รวม 11 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 31201  การเขียน 1      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบาย ความหมายและความส าคัญ ประเภทของงานเขียนและองค์ประกอบในงานเขียน 
ความหมายและบทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวัน โดยเขียนหรือพูดอธิบาย 
 ฝึกทักษะการเขียนเพ่ือกิจเฉพาะ การเขียนประกาศ การเขียนจดหมาย การเขียนโฆษณา การเขียน
อวยพร การเขียนเพ่ือการศึกษา การเขียนบันทึกความรู้ การเขียนรายงาน การเขียนโครงการและการเขียน
เพ่ือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนที่สาธารณะ มีมารยาทในการเขียนสื่อสาร
โดยใช้กระบวนการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในหลักการเขียน น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีความประณีตในการใช้ภาษา 
เข้าใจการใช้ภาษาที่สละสลวย ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้แจ่มแจ้ง สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตส านึก
อนุรักษ์ภาษาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 
 

ผลการเรียนรู้  
1. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง 
2. เขียนสื่อสารในชีวิตประจ าวันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง     
    มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน 
3. เขียนเพ่ือการศึกษา เขียนบันทึกความรู้ เขียนรายงาน เขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บอกแนวทางการเขียนสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
5. เขียนสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระดับภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะอย่างมีมารยาท 
6. เขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะ โดยใช้ภาษาสุภาพสละสลวย 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 31202  ประวัติวรรณคดี 1     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า สรุปเนื้อหา ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะ และภูมิหลังของวรรณคดีสมัย
สุโขทัย วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง และวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย 
คุณค่าของวรรณคดี กวีและผลงานในสมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยาตอนปลาย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดี
สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา และเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย  

เพ่ือให้รู้คุณค่า มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาในภาษาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบทอดมา
แต่บรรพบุรุษ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขั้นต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
2. วิเคราะห์ จ าแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา 
3. วิเคราะห์เชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในอดีต 
4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 32201  การเขียน 2      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบายและวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการเขียน และอาชีพ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเขียน             
ชนิดของค า การเขียนสะกดค า การเขียนค าทับศัพท์และศัพท์ เฉพาะวิชาชีพ การใช้ค าตามความหมาย                       
การเลือกค าและประโยคในการเขียน กลวิธีการใช้ภาในการเขียน ระดับภาษา การเขียนแสดงความคิดเห็นและ
แสดงความรู้สึก การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนจดหมายในงานอาชีพ ความรู้
เกี่ยวโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับบทร้อยกรอง และบทร้อยกรองในงานอาชีพ 
 โดยใช้ทักษะด้านการเขียน ทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ
แสวงหาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและทักษะการสื่อสาร 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียน สามารถใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการใช้ภาษา สามารถน าทักษะการเขียนไปใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพในอนาคตได้ และเห็น
คุณค่า ความส าคัญของการเขียนที่มีปริทธิภาพ สามารถท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้           
อย่างชัดเจน ถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมอย่างแท้จริง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเขียนอาชีพได้ 
2. รู้จักอาชีพที่เก่ียวข้องกับการเขียนและชี้ความส าคัญของการเขียนในงานอาชีพได้ 
3. อธิบายหลักการสะกดค า การเขียนค าทับศัพท์ และการใช้ค าเหมาะสมตามความหมายได้ถูกต้อง 
4. รู้จักศัพท์เฉพาะวิชาชีพ สะกดค าและเขียนค าทับศัพท์ได้ถูกต้อง 
5. อธิบายความส าคัญของการเขียนในงาอาชีพได้ 
6. ใช้ค าถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เรียบเรียงถ้อยค าเป็นประโยค และใช้ส านวนไทยได้อย่างถูกต้อง 
7. บอกความส าคัญของการเขียนเพื่ออาชีพในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
8. เข้าใจองค์ประกอบรูปแบบของการเขียนเพ่ืออาชีพในโอกาสต่างๆและเขียนเพ่ืออาชีพในโอกาส   ต่าง ๆ ได้ 
9. อธิบายจุดปะสงค์ องค์ประกอบ ลักษณะภาษา และหลักในการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ 
10. เขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ 
11. บอกความส าคัญของการเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพได้ 
12. เข้าใจหลักการและรูปแบบของการเขียนบทร้อยกรอง และเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพได้ 
รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 32202  ประวัติวรรณคดี 2     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า สรุปเนื้อหา ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะ และภูมิหลังของวรรณคดีไทย
สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นยุคต่าง ๆ ตามพัฒนาการของวรรณคดีไทย          
ในสมัยสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย วรรณคดีในยุคฟ้ืนฟู  (สมัยธนบุรี – สมัยรัตนโกสินทร์        
รัชกาลที่ 1)วรรณคดีในยุคทองของวรรณคดี (รัชกาลที่ 2-3) วรรณคดีในยุคแรกรับตะวันตก(รัชกาลที่ 4–5) 
และวรรณคดีในยุคปรับเปลี่ยนสู่สยามสมัยใหม่ (รัชกาลที่ 6-7) คุณค่าของวรรณคดี กวีและผลงานส าคัญใน
สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์  

โดยการเขียนหรือพูดอธิบาย วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล และประเมินค่าข้อคิด       
จากวรรณคดีและวรรณกรรม  แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น เกิดความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย รู้คุณค่า มีความภาคภูมิใจ      
ในภูมิปัญญาของภาษาไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์  
2. วิเคราะห์ จ าแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 
3. วิเคราะห์ เชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต 
4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทยในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 33201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการใช้ภาษาที่สื่อสารในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของค าไทยชนิดต่างๆ กลุ่มค าและ
หน้าที่กลุ่มค า การใช้ค า ส านวน และสุภาษิต ความสัมพันธ์ของค าต่างๆ ที่ใช้อยู่ในประโยค ประโยครูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้สามารถเรียบเรียงข้อความในการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ รูปลักษณ์ของค าไทยชนิดต่างๆ กลุ่มค าและหน้าที่กลุ่มค า การใช้ค า  
ส านวน และภาษิต ความสัมพันธ์ของค าต่างๆ ที่ใช้อยู่ในประโยค ประโยค ภาษาพูด ภาษาเขียนในการสื่อสาร  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด การตัดสินใจแก้ปัญหา ใฝุเรียนรู้ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบส าคัญของการสื่อสารได้ 
2. อธิบายลักษณะของสาร  และจัดประเภทของการสื่อสารประเภทต่างๆได้ 
3. อธิบายอุปสรรคในการสื่อสารพร้อมยกตัวอย่างประกอบและบอกวิธีแก้ไขได้ 
4. อธิบายทักษะการรับสารและทักษะการส่งสารได้ 
5. จัดประเภทและเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการสื่อสารได้ 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 33202  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 ฝึกการอ่าน การฟังการดูและการพูด พูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
การมีวิจารณญาณและไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจเชื่อหรือปฏิบัติตาม การสรุปความจากการฟังและ
การด ูการมีวิจารณญาณ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ไตร่ตรอง วินิจฉัยและประเมินค่าสื่อที่ได้จากการอ่าน 
การฟังและดู 
 ฝึกทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดต่อที่ประชุมชน, การพูดอภิปราย, การพูดแสดงทรรศนะ
การพูดโน้มน้าว   

 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาอย่างเห็นคุณค่า ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการ
อ่านการเขียน มีมารยาทในการพูด   
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ 
   อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                      
2. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
3. ประเมินเรื่องท่ีฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
4. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีอ่าน  ฟังและดู    
5. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา ถูกต้องเหมาะสม 
6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน  ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ

จ านวนผล ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
 มาตรฐาน  ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
 มาตรฐาน  ค 1.3    ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 

 มาตรฐาน  ค 2.1    เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และ
น าไปใช้ 

 มาตรฐาน  ค 2.2    เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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รายวิชาพื้นฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
ค 11101  คณิตศาสตร์           จ านวน  200  ชั่วโมง 
ค 12101  คณิตศาสตร์             จ านวน  200  ชั่วโมง 
ค 13101  คณิตศาสตร์              จ านวน  200  ชั่วโมง 
ค 14101  คณิตศาสตร์             จ านวน  160  ชั่วโมง 
ค 15101  คณิตศาสตร์            จ านวน  160  ชั่วโมง 
ค 16101  คณิตศาสตร์           จ านวน  160  ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน   ระดับช้ันมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ค 21101   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)    1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
ค 21102   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)   1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
ค 22101   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)   1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
ค 22102   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)    1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
ค 23101   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)   1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
ค 23102   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)    1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
ค 31101   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)    1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ค 31102   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)    1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ค 32101   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)    1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ค 32102   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)   1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ค 33101   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)   1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ค 33102   คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)   1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 

 รายวิชาเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 3 
ค 21201   นักคิดคณิตศาสตร์ 1 (ภาคเรียนที ่1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ค 21202   นักคิดคณิตศาสตร์ 2 (ภาคเรียนที ่2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ค 22201   นักคิดคณิตศาสตร์ 3 (ภาคเรียนที ่1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ค 22202   นักคิดคณิตศาสตร์ 4 (ภาคเรียนที ่2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ค 23201   นักคิดคณิตศาสตร์ 5 (ภาคเรียนที ่1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ค 23202   นักคิดคณิตศาสตร์ 6 (ภาคเรียนที ่2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชาที่เปิดสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      รายวิชาพื้นฐาน 
ค 11101  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  การนับทีละ 1 และทีละ 10 การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทยแสดงจ านวน การแสดงจ านวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อยส่วนรวม 
(part - whole relationship) การบอกอันดับที่ หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้ เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงล าตับจ านวน 

การบวก การลบ จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์
ปัญหา การลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาค าตอบ 

แบบรูป  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 แบบรูปซ้ าของจ านวน รูป
เรขาคณิต และรูปอ่ืน ๆ 

ความยาว  การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่ หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็น
เมตร การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ ความ
ยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 

น้ าหนัก  การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย มาตรฐาน การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การ
เปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ น้ าหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัม เป็นขีด 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ ลักษณะของทรงลี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 

การน าเสนอข้อมูล การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค 1.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3,  ป.1/4,  ป.1/5  
ค 1.2  ป.1/1  
ค 2.1  ป.1/1,  ป.1/2  
ค 2.2  ป.1/1  
ค 3.1  ป.1/1  
รวม 10 ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      รายวิชาพื้นฐาน 
ค 12101  คณิตศาสตร์       ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 5.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
จ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  การนับทีละ 2 ทีละ 4 ทีละ 10 และทีละ 100 การอ่านและการเขียน

ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน จ านวนคู่ จ านวนคี่ หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
และ การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 

การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  การบวกและการลบ 
ความหมายของการคูณ ความหมายของ การหาร การหาผลคูณ การหาผลหาร และเศษ และความสัมพันธ์ของ
การคูณ และการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบ 

แบบรูป  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซ้ า 
เวลา  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาท)ี การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที 

การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
ความยาว  การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร การ

เปรียบเทียบความยาวโดยใช่ ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ที่
มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร 

น้ าหนัก  การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม การ
เปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ าหนักท่ีม ีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 

ปริมาตรและความจุ  การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วย ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดปริมาตร
และความจุเป็นช้อนซา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็น ช้อนซา ช้อนโต๊ะ 
ถ้วยตวง ลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ ความจุ ที่มีหน่วยเป็นช้อนซา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี และการเขียนรูปเรขาคณิตสอง
มิต ิโดยใช้แบบของรูป 

การน าเสนอข้อมูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค 1.1   ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6,  ป.2/7,  ป.2/8   
ค 2.1   ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6 
ค 2.2   ป.2/1  
ค 3.1   ป.2/1  
รวม  16 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      รายวิชาพื้นฐาน 
ค 13101  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 5.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
จ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0  การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ

ตัวหนังสือแสดงจ านวน หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและ การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การ
เปรียบเทียบและเรียงล าตับจ านวน 

เศษส่วน  เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวส่วน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 
การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ ไม่เกน 100,000 และ 0  การบวกและการลบ  

การคูณ การหารยาวและการหารสั้นการบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง โจทย์
ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบ 

การบวก การลบเศษส่วน  การบวกและการลบเศษส่วน การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ โจทย์
ปัญหาการลบเศษส่วน  
 แบบรูป  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 
 เงิน  การบอกจ านวนเงินและเขียนแสดง จ านวนเงิน แบบใช้จุด  การเปรียบเทียบจ านวนเงินและการ
แลกเงิน การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  

เวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) และ
การอ่าน การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชั่วโมงกับนาที การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรม ที่ระบุเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและ 
ระยะเวลา 
 ความยาว  การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและ มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร
การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็น เซนติเมตร การเปรียบเทียบ
ความยาวโดยใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 
 น้ าหนัก  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด การ
เปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ าหนัก 
 ปริมาตรและความจุ  การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตร และมิลลิลิตร การเลือกเครื่องตวงที่
เหมาะสม การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ โดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนซา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและ ความจุทีม่ิหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  รูปที่มแีกนสมมาตร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลและจ าแนกข้อมูล การอ่าน
และการเขียนแผนภูมิรูปภาพ การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว (one - way table) 

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีวินัย มีความใฝุ
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เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ค 1.1   ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5,  ป.3/6,  ป.3/7,  ป.3/8,  ป.3/9,  ป.3/10 ,  
          ป.3/11 
ค 1.2   ป.3/1  
ค 2.1   ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5,  ป.3/6,  ป.3/7,  ป.3/8,  ป.3/9,  ป.3/10,  
          ป.3/11,  ป.3/12,  ป.3/13    
ค 2.2   ป.3/1  
ค 3.1   ป.3/1,  ป.3/2     
รวม  28  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      รายวิชาพื้นฐาน 
ค 14101  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 4.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0  การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงจ านวน หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลข แสดง
จ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าตับจ านวน ค่าประมาณของจ านวนนับและการใช้ 
เครื่องหมาย ≈ 
 เศษส่วน  เศษส่วนแท ้เศษเกิน จ านวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคละและเศษเกิน เศษส่วนที่
เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ า และเศษส่วนที่เท่ากับจ านวนนับ การเปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วน และจ านวน
คละ 
 ทศนิยม  การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง ตามปริมาณที่ก าหนด หลัก ค่าประจ าหลัก 
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียน ตัวเลข แสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมที่เท่ากัน 
การเปรียบเทียบและเรียงล าตับทศนิยม 
 การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0  การประมาณผลลัพธ์
ของการบวก การลบ การคูณ การหาร การบวกและการลบ การคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน 
การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบ 
 การบวก การลบเศษส่วน  การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก
และ โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและ จ านวนคละ 
 การบวก การลบทศนิยม  การบวก การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยมไม่
เกิน 2 ขั้นตอน 
 แบบรูป  แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการคูณ การหารด้วยจ านวนเดียวกัน 
 เวลา  การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาท ีชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลา 
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
 การวัดและสร้างมุม  การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ การสร้างมุมเม่ือก าหนดขนาดของมุม 
 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ความยาวรอบรูปของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก พ้ืนที่ของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว รอบรูป และพ้ืนที่ของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 รูปเรขาคณิต  ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง และสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง มุม ส่วนประกอบของมุม การเรียกซื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม ชนิดและสมบัติ
ของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก การสร้างรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก 

การน าเสนอข้อมูล  การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ)  การอ่านตารางสอง
ทาง (two - way table) 

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
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เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7,  ป.4/8,  ป.4/9,  ป.4/10,  ป.4/11,   
         ป.4/12,  ป.4/13,  ป.4/14,  ป.4/15,  ป.4/16             
ค 2.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3     
ค 2.2  ป.4/1,  ป.4/2   
ค 3.1  ป.4/1     
รวม  22 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      รายวิชาพื้นฐาน 
ค 15101  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 4.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 ทศนิยม  ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม ค าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  
ที่เป็นจ านวนเต็ม ทศนิยม 1 ต าแหน่ง และ 2 ต าแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ≈ 
 จ านวนนับและ 0 การบวก การลบ การคูณ และการหาร  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ 
 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน  การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ
การบวก การลบของเศษส่วนและจ านวนคละ การคูณ การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษส่วน และจ านวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 
 การคูณ การหารทศนิยม  การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม การ
คูณทศนิยม การหารทศนยิม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 
 ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  การอ่านและการเขียนร้อยละหรือ เปอร์เซ็นต์ การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 ความยาว  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว โดยใช้ความรู้เรื่องการ
เปลี่ยนหน่วย และทศนิยม 
 น้ าหนัก  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก โดยใช้ ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม 
 ปริมาตรและความจุ  ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและ ความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตร ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและ รูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม 
ด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
 รูปเรขาคณิต  เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 
การสร้างเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอก ที่อยู่บนช้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal) 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ  ชนิดและสมบัติของรูปลี่เหลี่ยม การสร้างรูปลี่เหลี่ยม 
 รูปเรขาคณิตสามมิติ  ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม 
 การน าเสนอข้อมูล  การอ่านกราฟเส้น การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
ค 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ค 2.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ค 3.1  ป.5/1, ป.5/2 
รวม 19 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      รายวิชาพื้นฐาน 
ค 16101  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 4.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 เศษส่วน  การเปรียบเทียบและเรียงส าตับเศษส่วน และจ านวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
 อัตราส่วน  อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน และมาตราส่วน 
 จ านวนนับและ 1  ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน  การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ โดยใช้ความรู้
เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน และจ านวนคละ การแก้โจทย์ป็ญหาเศษส่วนและ 
จ านวนคละ 
 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การ
หารทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม (รวมการแลกเงินต่างประเทศ) 
 อัตราส่วนและร้อยละ  การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน และมาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 แบบรูป  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 ปริมาตรและความจุ  ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ  ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ชองรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ชองรูปหลายเหลี่ยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่
ของวงกลม 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ  ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยม ส่วนต่าง ๆ ของ
วงกลม การสร้างวงกลม 
 รูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด 
 การน าเสนอข้อมูล  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7,  ป.6/8,  ป.6/9,  ป.6/10,  ป.6/11,   
          ป.6/12 
ค 1.2  ป.6/1 
ค 2.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3 
ค 2.2  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4 
ค 3.1  ป.6/1 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 21101  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 จ านวนเต็ม การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม ความหมายของประโยค สมบัติของจ านวนเต็ม ค่าสัมบูรณ์
และจ านวนตรงกันข้าม การบวก การลบ การคูณและการหารจ านวนเต็ม 

การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม 
การบอกขนาดความยาวของเส้นตรง การสร้างส่วนของเส้นตรง การสร้างมุม การแบ่งมุม มุมตรงและมุมฉาก 
การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย 
 เลขยกก าลัง การหาค่าของเลขยกก าลัง การเขียนจ านวนให้อยู่ในรูปเลขยกก าลัง การบวก การลบ 
การคูณและการหารเลขยกก าลัง การใช้เลขยกก าลังเขียนแสดงจ านวนที่มีค่ามาก ๆ หรือค่าน้อย ๆ โดยเขียน
ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ A × 10n เมื่อ 1 ≤ A < 10 และ n เป็นจ านวนเต็ม 

เศษส่วนและทศนิยม ความหมายและลักษณะของเศษส่วน การเขียนทศนิยม และค่าประจ าหลักของ
ทศนิยม การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน การบวกและการลบ
เศษส่วน การคูณเศษส่วน การหารเศษส่วน การบวกและการลบทศนิยม การคูณทศนิยม และโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วน 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิต
สามมิต ิภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือการสร้างรูป
เรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุง่มั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ค 1.1   ม.1/1, ม.1/2   
ค 2.2   ม.1/1, ม.1/2 
รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 21102  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว           
การน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 
 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน สัดส่วน การน าความรู้เกี่ยวกับ
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา 

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร            
การน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

สถิติ(1) การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ        
แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม การการแปลความหมายข้อมูล การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ม.1/3   
ค 1.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3   
ค 3.1 ม.1/1  
รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 22101  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส และ
บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง รากที่สองและรากที่สามของ
จ านวนตรรกยะ การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ 
 ปริซึมและทรงกระบอก การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิว
ของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู้
เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา 

การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 

สมบัติของเลขยกก าลัง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลัง
ไปใช้ ในการแก้ปัญหา 

พหุนาม การบวก การลบ การคูณของพหุนามและการหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
        

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค 1.1   ม.2/1, ม.2/2 
ค 1.2   ม.2/1  
ค 2.1   ม.2/1, ม.2/2 
ค 2.2   ม.2/3, ม.2/5  
รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 22102  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 สถิติ(2) การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น - ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของ
ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม การน าความรู้เกี่ยวกับความ
เท่ากัน ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 เส้นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้ สมบัติ

การแจกแจง ก าลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของก าลังสอง 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค 1.2 ม.2/2 
ค 2.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4 
ค 3.1 ม.2/1  
รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 23101  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การ

น าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง 
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  

การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
       ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา 
       กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

สถิติ(3) ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้
ในชีวิตจริง 
       โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด  
ค 1.2    ม.3/1, ม.3/2     
ค 1.3    ม.3/1,  ม.3/2        
ค 2.2    ม.3/1 
ค 3.1    ม.3/1         
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 23102  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว

แปร  การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา 
      วงกลม  วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 

พีระมิด กรวย และทรงกลม การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน า
ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ความน่าจะเป็น เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ในชีวิตจริง 
       อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา  
45 องศา และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
       โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด  
ค 1.3    ม.3/3  
ค 2.1    ม.3/1,  ม.3/2    
ค 2.2    ม.3/2,  ม.3/3         
ค 3.2    ม.3/1     
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 83 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 31101  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชัว่โมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์  

ของเซต 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ) 
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ม.4/1   
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 31102  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกัน

ทั้งหมด การจัดหมู่กรณีสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด  
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ ์
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 32101  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
เลขยกก าลัง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม รากที่ n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวน

นับที่มากกว่า 1 เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได และ

ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล) 
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1   ม.5/1   
ค 1.2   ม.5/1  
รวม 2 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 32102  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
ล าดับและอนุกรม ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต  
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด 
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.2   ม.5/2  
ค 1.3   ม.5/1   
รวม 2 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 33101  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
สถิติ(1) ข้อมูล ต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลาง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม) ค่าการ

กระจาย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ                 
การแปลความหมายของค่าสถิติ  

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศาสตร์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค 3.1   ม.6/1 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาพื้นฐาน 
ค 33102  คณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
สถิติ(2) ข้อมูล ต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลาง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม)  ค่าการ

กระจาย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ               
การแปลความหมายของค่าสถิติ  

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 3.1   ม.6/1  
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาเพิ่มเติม 
ค 21201  นักคิดคณิตศาสตร์ 1     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
รอบรู้คณิตศาสตร์ 1 ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่างๆ 
เสริมสร้างพลังคิด 1 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การสื่อสารสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ และการคิดสร้างสรรค์ 
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
2. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆที่ก าหนดให้ได้ 
3. เขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให้ได้ 
4. เข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยค านึงถึง ความ

สมเหตุสมผล ของค าตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง 
5. ให้เหตุผลรับฟังและให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้งเพื่อน าไปสู่ การสรุปโดยมีข้อเท็จจริงทาง

คณิตศาสตร์รองรับ  
6. ใช้รูปภาษาและสัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และน าเสนอได้

อย่างถูกต้องชัดเจน 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาเพิ่มเติม 
ค 21202  นักคิดคณิตศาสตร์ 2     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
รอบรู้คณิตศาสตร์ 2 พาลินโดรม ล าดับฟีโบนักชี แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
เสริมสร้างพลังคิด 2 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การสื่อสารสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์    
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกลักษณะของพาลินโดรมได้ 
2. สร้างพาลินโดรมทางคณิตศาสตร์ได้ 
3. เมื่อก าหนดจ านวนในล าดับฟีโบนักชีให้สามารถหาจ านวนในล าดับถัดไปหรือก่อนหน้าได้ 
4. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายในการแก้ปัญหา 
5. เข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยค านึงถึง  ความ

สมเหตุสมผล ของค าตอบ  พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง 
6. ใช้รูปภาษาและสัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และน าเสนอได้

อย่างถูกต้องชัดเจน  
7. ขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิมหรือสร้างแนวคิดใหม่ เพ่ือปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาเพิ่มเติม 
ค 22201  นักคิดคณิตศาสตร์ 3     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
การแปรผัน การแปรตรง การแปรผกผัน การแปรผกผันเกี่ยวเนื่อง และการน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
เสริมสร้างพลังคิด 3 การออกแบบหรือสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต โดยการ

เลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนในการออกแบบหรือสร้างสรรค์ 
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่างๆที่แปรผันต่อกันได้ 
2. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนในการสร้างสรรค์หรืออกแบบงานศิลปะได้ 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาเพิ่มเติม 
ค 22202  นักคิดคณิตศาสตร์ 4     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
กรณฑ์ที่สอง การบวก และ ลบ ของจ านวนจริงที่อยู่ในรูป  เมื่อ a ≥ 0  การคูณของจ านวนจริงที่ 

โดยใช้สมบัติ  =  เมื่อ a ≥ 0 และ b ≥ 0 และการหารของจ านวนจริง โดยใช้สมบัติ 

  =  เมื่อ a ≥ 0 และ b ≥ 0 และการน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

เสริมสร้างพลังคิด 4 การออกแบบ และสร้างผลงานโดยการสานจากวัสดุเหลือใช้ 
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณ์ท่ีสองโดยใช้สมบัติของกรณฑ์ได้ 
2. ออกแบบและสรา้งผลงานโดยการสานจากวัสดุเหลือใชไ้ด้ 

รวม 2 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาเพิ่มเติม 
ค 23201  นักคิดคณิตศาสตร์ 5     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
เศษส่วนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วนพหุนาม การแก้สมการเศษส่วน

ของพหุนามและการแก้โจทย์ปัญหา 
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของพหุนามที่มีดีกรีไม่เกินหนึ่งได้ 
2. การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม 
3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนพหุนามได้ 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รายวิชาเพิ่มเติม 
ค 23202  นักคิดคณิตศาสตร์ 6     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
เสริมสร้างพลังคิด 5 ความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานคณิตศาสตร์  เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์  

การปฏิบัติการท าโครงงานคณิตศาสตร์  การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์  และการน าเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสมรรถนะส าคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝุ
เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมาย คุณค่า และประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ 
2. จัดท าเค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ 
3. ด าเนินการท าโครงงานคณิตศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงาน 
4. เขยีนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ 
5. เสนอผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 มาตรฐาน  ว 1.1   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหา
และผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 มาตรฐาน  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ 
ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐาน  ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร 
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 มาตรฐาน  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร

กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 มาตรฐาน  ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุลักษณะการ 
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐาน  ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟูารวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
 มาตรฐาน  ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 

ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

 มาตรฐาน  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน  ว 4.1 

 
เข้าใจแนวคิดหลักการของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 มาตรฐาน  ว 4.2 
 

เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
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รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 

 ว 11101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จ านวน  120  ชั่วโมง 
 ว 12101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จ านวน  120  ชั่วโมง 
 ว 13101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จ านวน  120  ชั่วโมง 
 ว 14101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จ านวน  120  ชั่วโมง 
 ว 15101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จ านวน  120  ชั่วโมง 
 ว 16101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จ านวน  120  ชั่วโมง 

 

รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ว 21101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 1)  2  หน่วยกิต จ านวน  80  ชั่วโมง 
ว 21102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 2)  2  หน่วยกิต จ านวน  80  ชั่วโมง 
ว 22101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 1)  2  หน่วยกิต จ านวน  80  ชั่วโมง 
ว 22102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 2)  2  หน่วยกิต จ านวน  80  ชั่วโมง 
ว 23101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 1)  2  หน่วยกิต จ านวน  80  ชั่วโมง 
ว 23102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 2)  2  หน่วยกิต จ านวน  80  ชั่วโมง 
ว 31101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 1)  1  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ว 31102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 2)  1  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ว 32101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 1)  1  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ว 32102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 2)  1  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ว 33101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 1)  1  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
ว 33102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรียนที่ 2)  1  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 

 รายวิชาเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ว 21209   สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 (ภาคเรียนที่ 1) 0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ว 21210   สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 (ภาคเรียนที ่2) 0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ว 22209   วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ว 22210   วิทยาศาสตร์กับความงาม 2 (ภาคเรียนที่ 2)  0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ว 23209   ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ว 23210   ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 2 (ภาคเรียนที่ 2)  0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ว 31201   ออกแบบเทคโนโลยี 1 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หนว่ยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ว 31202   วิทยาการค านวณ 1 (ภาคเรียนที ่2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ว 32201   ออกแบบเทคโนโลยี 2 (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ว 32202   วิทยาการค านวณ 2 (ภาคเรียนที ่2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ว 33201   เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ  (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
 

รายวิชาที่เปิดสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาพื้นฐาน 
ว 11101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
เวลาเรียน 120 ชัว่โมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ลักษณะและหน้าที่
ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืช ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและ ทิศทางการ
เคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟูาในเวลากลางวัน และกลางคืน การ
แก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การ
ใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.1   ป.1/1, ป.1/2 
ว 1.2   ป.1/1, ป.1/2 
ว 2.1   ป.1/1, ป.1/2 
ว 2.3   ป.1/1 
ว 3.1   ป.1/1, ป.1/2 
ว 3.2   ป.1/1 
ว 4.2   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
รวม 15 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาพื้นฐาน 
ว 12101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ความจ าเป็นของแสงและน้ าต่อการเจริญเติบโต
ของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุและการน าไปใช้ประโยชน์ สมบัติของวัสดุที่เกิด
จากการน าวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ท าวัตถุตามสมบัติของวัสดุ การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่
เหมาะสม ส่วนประกอบและการจ าแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จากดิน  การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา 
การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งาน
และดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
ว 1.3  ป.2/1 
ว 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ว 2.3  ป.2/1, ป.2/2 
ว 3.2  ป.2/1, ป.2/2  
ว 4.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
รวม 16 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาพื้นฐาน 
ว 13101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เวลาเรียน 120 ชัว่โมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยในการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์  วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งสามารถแยกออกจากกันและประกอบกันเป็นวัตถุ  ชิ้นใหม่ได้การ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส วัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ แรงแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีก
พลังงานหนึ่ง การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟูา แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟูา การใช้ ไฟฟูาอย่างประหยัด
และปลอดภัย การเกิดกลางวันกลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การก าหนดทิศ ความส าคัญของดวง
อาทิตย์ ส่วนประกอบของอากาศ ความส าคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การเกิดลม 
ประโยชน์และโทษของลม การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเบื้องต้น การเขียนโปรแกรม
แบบวนซ้ าโดยใช้บัตรค าสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้อินเทอร์เน็ตและข้อตกลงในการใช้งาน การ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การน าเสนอข้อมูล เทคโนโลยี  ในงานด้านต่าง ๆ ข้อดีและ
ข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ า วัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ว 2.1   ป.3/1, ป.3/2 
ว 2.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ว 2.3   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ว 3.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ว 3.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ว 4.2   ป.3/1, ป 3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
รวม 25 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาพื้นฐาน 
ว 14101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ การจ าแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ ไม่ใช่พืชและสัตว์ การจ าแนก
พืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่ม
นก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม หน้าที่ของ ราก ล าต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ด้าน
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟูาของวัสดุ การน าสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การวัดน้ าหนักของวัตถุ มวล
ของวัตถุที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การข้ึนและตกและรูปร่างดวง
จันทร์ และ องค์ประกอบของระบบสุริยะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียน 
โปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้ ค าค้น 
การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.2 ป.4/1  
ว 1.3   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
ว 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
ว 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ว 2.3   ป.4/1  
ว 3.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ว 4.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 103 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาพื้นฐาน 
ว 15101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสาร ในน้ า การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง 
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง ความแตกต่างของ
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว แบบรูปเส้นทางการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ กลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟูาในรอบปี ปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ได้ การใช้น้ าอย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์น้ า วัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลองเพ่ือแสดง วิธีแก้ปัญหา การออกแบบ 
และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการท างานแบบวนซ้ า การใช้ซอฟต์แวร์ ประมวลผลข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและการประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชี วิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ว 1.3  ป.5/1, ป.5/2 
ว 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
ว 2.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ว 2.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
ว 3.1  ป.5/1, ป.5/2 
ว 3.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
ว 4.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
รวม 32 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชาพื้นฐาน 
ว 16101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร การแยกสาร แรงไฟฟูา การต่อวงจรไฟฟูาอย่างง่าย การ
ต่อเซลล์ไฟฟูา การต่อหลอดไฟฟูาและการน าไปใช้ประโยชน์ การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน 
ลักษณะและสมบัติของหินและแร่ การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ การเกิดซากดึกด าบรรพ์และสภาพแวดล้อม 
ในอดีตของซากดึกด าบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 
ลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การเกิดและผลกระทบ 
ของปรากฏการณ์เรือนกระจก การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การออกแบบ การเขียน
โปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  
ว 2.1  ป.6/1 
ว 2.2  ป.6/1 
ว 2.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8 
ว 3.1  ป.6/1, ป.6/2 
ว 3.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
ว 4.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวม 30 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาพื้นฐาน 
ว 21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเก่ียวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และจ าแนกด้วยขนาด
อนุภาคของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้
ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  
การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบ
ภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่
และการออสโมซิส ศึกษาการด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การล าเลียงสารในพืช 
การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ า การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การ
เขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java และ c การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา การใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9,  ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12 

ม.1/13, ม.1/14, ม.1/15, ม.1/16, ม.1/17, ม.1/18 
ว 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 
ว. 4.2  ม.1/1, ม.1/2 
รวม 30 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 106 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาพื้นฐาน 
ว 21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาเก่ียวกับอุณหภูมิและการวัดผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนความ
ร้อน การดูดกลืนและการคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ 
ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ 
ความชื้นอากาศ ลม เมฆ และฝน พายุฟูาคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการ
ท างานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ า การออกแบบ
อัลกอริทึมเพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, 
python, java และ c การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา การใช้
สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไป ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 2.2  ม.1/1 
ว 2.3  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7 
ว 3.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7 
ว. 4.2  ม.1/3, ม.1/4 
รวม 17 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 107 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาพื้นฐาน 
ว 22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 2.0 หน่วยกติ 
 

ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบของสารละลาย  สภาพการละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อการสภาพ
ละลายได ้ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  
ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์ ต าแหน่งของวัตถุ  ระยะทาง  และการกระจัด  อัตราเร็วและความเร็ว แรงลัพธ์  
แรงเสียดทาน แรงและความดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลว โมเมนต์ของแรง แรงและสนามของแรง 
การออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบ 
และเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, 
python, java และ c องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือ
ประยุกต์ใช้งานหรือ แก้ปัญหาเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้าง
และแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มี จิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

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

ม.2/12, ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15, ม.2/16, ม.2/17 
ว 2.1 ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6   
ว 2.2    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11,  

ม.2/12, ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15   
ว 4.2    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  
รวม 39 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 108 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาพื้นฐาน 
ว 22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 

     ศึกษา วิเคราะห์งานและก าลัง  เครื่องกลอย่างง่าย  พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์  กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน วิธีการแยกสาร การน าความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ประโยชน์  โครงสร้างภายในโลก  
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ดิน ชั้นดนิและชั้นหน้าตัดดิน แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ า
ใต้ดิน ภัยธรรมชาติจากน้ าท่วม  แผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง  ภัยธรรมชาติจากหลุมยุบและแผ่นดิน
ทรุด  เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์  พลังงานทดแทน  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 2.1    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ว 2.3    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
ว 3.2    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 
ว 4.1    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
รวม 24 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 109 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รายวิชาพื้นฐาน 
ว 23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1             
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุ
ผสม การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน ปฏิกิริยาการเกิด
สนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยา
การเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมี ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม วิธีการปูองกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์ กระแสไฟฟูา และความต้านทาน และค านวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง  ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟูาและความต่างศักย์ไฟฟูา การวัดปริมาณทางไฟฟูา ความต่างศักย์ไฟฟูาและกระแสไฟฟูาใน
วงจรไฟฟูา การต่อวงจรไฟฟูาแบบอนุกรมและแบบขนาน การท างานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
ค านวณพลังงานไฟฟูา เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟูา วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟูาอย่างประหยัดและปลอดภัย คลื่นและ
ส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์  
ปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น การพัฒนางานอาชีพ วิธีการแก้ปัญหา การตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ การใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ว 2.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8 
ว 2.3   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11, ม.3/12 
ว 4.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
รวม 25 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 110 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รายวิชาพื้นฐาน 
ว 23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2             
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ กฎการสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง ภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสง  
การกระจายแสงของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และการท างานของ 
ทัศนอุปกรณ ์ความสว่างที่มีต่อดวงตา วัดความสว่างของแสง ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดจีโนไทป์และฟี
โนไทป์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส  โรคทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง การเกิดฤดู และการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย ์การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ พัฒนาแอปพลิเคชัน รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย กฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ว 1.3   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 
ว 2.3   ม.3/13, ม.3/14, ม.3/15, ม.3/16, ม.3/17, ม.3/18, ม.3/19, ม.3/20, ม.3/21                          
ว 3.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4  
ว 4.2   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4   
รวม 34 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 111 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รายวิชาพื้นฐาน 
ว 31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1             
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  การรักษาดุลยภาพของน้ าและสารในร่างกาย  
การรักษาดุลยภาพกรด เบสของเลือด การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน  
สารอินทรีย์ในพืช  ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตชองพืช  การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
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 

รวม  12  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 112 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รายวิชาพื้นฐาน 
ว 31102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2             
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาลักษณะทางพันธุ์กรรม ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ความหลากหลายทางพันธุกรรม การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ไบโอม การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.1 ม.4/1,  ม.4/2,   ม.4/3,  ม.4/4 
ว 1.3 ม.4/1,  ม.4/2,   ม.4/3,  ม.4/4,  ม.4/5,  ม.4/6 
รวม  10  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 113 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายวิชาพื้นฐาน 
ว 32101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

สังเกต อธิบาย ศึกษา วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล  สืบค้นข้อมูล  ทดลอง และน าเสนอเกี่ยวกับ
องค์ประกอบในอากาศ อะตอม ธาตุ การใช้ประโยชน์จากอากาศ  มลพิษทางอากาศ โมเลกุลของน้ า  สารใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ การละลายของสารในน้ า ไขมันและน้ ามัน คาร์โบไฮเดรต   โปรตีนวิตามินและเกลือแร่ 
บรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ และสารกัมมันตรังสี 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 2.1  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 
  ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16, ม.5/17, ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20 
  ม.5/21, ม.5/22, ม.5/23, ม.5/24, ม.5/25 
รวม  25  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 114 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายวิชาพื้นฐาน 
ว 32102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

สังเกต อธิบาย ศึกษา วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล สืบค้นข้อมูล  ทดลอง และน าเสนอ เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่แนวตรง  แรงและการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ  แรงโน้มถ่วงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ
รอบโลก  สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟูาผ่าน  แรงแม่เหล็กท่ีกระท ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟูาและ
เส้นลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟูาผ่าน  การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟูา แรงอ่อนและแรงเข้ม  เซลล์สุริยะ  พลังงาน
นิวเคลียร์  เทคโนโลยีด้านพลังงาน คลื่นกล พฤติกรรมของคลื่น ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง พฤติกรรม
ของเสียง การได้ยินเสียง ปรากฏการณ์อ่ืนๆของเสียง ประโยชน์ของเสียงในด้านต่างๆ แสงสี ส่วนประกอบของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา  หลักการท างานของอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา  และการสื่อสารโดยอาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา   

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 2.2  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 
ว 2.3  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 
 ม.5/11, ม.5/12 
รวม  22  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 115 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายวิชาพื้นฐาน 
ว 33101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการก าเนิดอนุภาคในเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซี่ สมบัติของดาวฤกษ์ 
ก าเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ก าเนิดระบบสุริยะ โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ เทคโนโลยี
อวกาศกับการส ารวจอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว 3.1   ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10 

รวม 10 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 116 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายวิชาพื้นฐาน 
ว 33102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาข้อมูลการแบ่งชั้นโครงสร้างของโลก  แนวคิดทฤษฎีทวีปเลื่อนและหลักฐานสนับสนุน  แนวคิด
ทฤษฎีการแผ่ขยายพ้ืนมหาสมุทรและหลักฐานสนับสนุน  การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  ธรณีสันฐานและ
โครงสร้างทางธรณีท่ีเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี  ภูเขาไฟระเบิด  แผ่นดินไหว  สึนามึ  ปัจจัยส าคัญท่ี
ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพ้ืนผิวโลก การหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของน้ าผิวหน้า
มหาสมุทร ปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ  ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว 3.2   ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10, ม.6/11, ม.6/12, 
        ม.6/13, ม.6/14 
รวม 14 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 117 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 21209 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ สร้างแรงบันดาลใจ ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ลักษณะส าคัญของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ การเริ่มต้นท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการตั้งค าถามและการสืบค้นข้อมูล การ
วางแผนและการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้ความ
หลากหลายและความส าคัญของสะเต็มศึกษา เน้นความส าคัญและประโยชน์ของการน าหลักการสะเต็มมาใช้
ในการท าโครงงานที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาในชีวิตประชีวิตประจ าวัน การค านวณความคุ้มทุนของโครงงาน
รวมถึงการเผยแพร่โครงงานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสร้างโปรแกรมอย่างง่าย ภายใต้สถานการณ์จ าลอง 
หรือสถานการณ์และเงื่อนไขที่ก าหนด โดยใช้ทักษะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่าน
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม โดยที่อาจจะน าทักษะของศิลปศึกษามาร่วมในการออกแบบ โดยที่แต่ละ
กระบวนการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นองค์ประกอบ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ตั้งค าถามจากสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ โดยมีประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ

ตรวจสอบหรือศึกษาได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
2. ออกแบบและวางแผนการส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดและควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ก าหนด

นิยามเชิงปฏิบัติการ เลือกวิธีการส ารวจตรวจสอบเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดย
ใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมรวมถึงจัดท าเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

3. วิเคราะห์และอธิบายผลการทดลองเชื่อมโยงกับสมมติฐาน และสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ใช้กระบวนการด้านสะเต็มศึกษาเป็นหลักในการวิเคราะห์และออกแบบโครงงาน 
5. ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ

แก้ปัญหา และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 118 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 21210 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 การระบุปัญหา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา แล้วตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์และเงื่อนไขที่มีอยู่ เมื่อได้วิธีการในการแก้ปัญหาแล้ว ก็น าวิธีการนั้นมาออกแบบโดย
ก าหนดรายละเอียดของการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานั้นสามารถท า ได้ในรูปแบบของวิธีการหรือ
สร้างออกมาเป็นชิ้นงาน จากนั้นลงมือสร้างตามที่ได้ออกแบบไว้การสร้างชิ้นงานต้องใช้ความรู้ในการเลือกวัสดุ
ที่เหมาะสมกับการสร้างชิ้นงาน และต้องมีทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานอย่างถูกต้อง
และใช้อย่างปลอดภัยเมื่อสร้างเสร็จก็มีการทดสอบการท างานว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากเกิด
ข้อบกพร่องก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ท างานได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งการท างานในบางครั้งอาจมีการย้อน
ขั้นตอนกลับไปมาเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ และมีแนวคิดในการวางแผนการทดลอง รวมถึงจัดท าเค้าโครงของ

โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
2. ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ

แก้ปัญหา  และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
3. ใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 6 ขั้นตอนในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมีการ 

บูรณาการความรู้แบบข้ามสาระการเรียนรู้ 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 119 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 22209 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามที่สมวัยและปัจจัยที่มีผลต่อความงาม การดู แล
ความงามและการเลือกใช้เครื่องส าอาง เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน การสกัดน้ ามันหอมระเหยจากพืช การ
ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบโปรแกรมวิเคราะห์ปริมาณน้ ามันหอมระเหย เทคโนโลยีเพ่ือความงามและสุขภาพ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีเกี่ยวข้องกับความงาม และแนวทางในการดูแลอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
2. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงาม 
3. การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสกัดน้ ามันหอมระเหย และการใช้ประโยชน์จาก

สมุนไพร 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 120 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 22210 วิทยาศาสตร์กับความงาม 2            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือความงามและสุขภาพ การออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือช่วยเหลือในการ
วิเคราะห์รูปร่าง ค้นคว้าและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ด้านความงามและสุขภาพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ รวบรวมข้อมูลจากการทัศนศึกษาเพ่ือน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการตระหนักถึงความส าคัญของอาชีพที่เก่ียวข้อง น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูลและส ารวจตรวจสอบภูมิปัญญาไทยที่เก่ียวกับความงาม 
2. น าความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
3. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความงามอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
4. การตระหนักถึงความส าคัญของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรในเรื่องความงามและสุขภาพ 
5. การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีวิจารณญาณ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 121 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 23209 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบที่ก าหนดให้  ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ์ของ
เล่นที่ใช้เครื่องกลอย่างง่ายหรือหลักการทางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และอธิบายการท างานของของ
เล่น ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ตั้งค าถามเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกตได้จากการเล่นของเล่น 
2. สังเกตและอธิบายหลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่

ประกอบขึ้นในของเล่น 
3. ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่

ประกอบขึ้นในของเล่นที่ก าหนด 
4. .ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้เครื่องกลอย่างง่าย และไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 122 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 23210 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 2            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Makecode โดยให้แสดงผลผ่านบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือการเรียนรู้ รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์การสร้างเกมส์ออนไลน์ การจัดประเภทของเกม 
ศึกษาค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ และวิพากษ์เกมออนไลน์ที่จัดเป็น E–Sport รวมถึงมีวิจารณญาณในการ
เลือกเล่นเกมออนไลน์ให้เหมาะสม ตระหนักและเห็นความส าคัญของอาชีพที่เกี่ยวข้อง 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจวิวัฒนาการของเกมจากการเล่นบนวัสดุสู่การสร้างเกมแบบดิจิตอล 
2. การใช้ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบเกมอย่างง่ายผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือการเรียนรู้ 
3. การใช้วิจารณญาณในการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
4. ตระหนักถึงอาชีพนัก Cast Game หรืออาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 123 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 31201 ออกแบบและเทคโนโลยี 1            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก้ปัญหาที่ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย โดยค านึงถึง
ทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอผลงาน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 4.1  ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5          
รวม 5 ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 124 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 31202 วิทยาการค านวณ 1              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

  ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้ 
แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล  
เข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล  
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ การก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี  
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 4.2   ม.4/1 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 32201 ออกแบบและเทคโนโลยี 2            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

  ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่ค านึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ และความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือท าความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และรอบด้าน เพ่ือ
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงความต้องการ พัฒนาโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ตนเองสนใจโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสร้างประโยชน์จากผลงาน และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเอง และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 4.1   ม.5/1  
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 32202 วิทยาการค านวณ 2               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

  ศึกษาข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
แก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
  โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 
เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรม
โครงงานเพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอา
แนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 4.2   ม.5/1 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 33201 เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้าง
ชิ้นงานและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ค านึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
         โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 4.2   ม.6/1 
รวม 1 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 128 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน  ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม 
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 มาตรฐาน  ส  1.2 เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี 2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข 

 มาตรฐาน  ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ หลักการ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

 มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจ 
และธ ารงความเป็นไทย                

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 5.1     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน  

ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์  ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด                      
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ                               
ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
ส 11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 11102  ประวัติศาสตร์                จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 12101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 12102  ประวัติศาสตร์                จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 13101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 13102  ประวัติศาสตร์                 จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 14102  ประวัติศาสตร์                 จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 15102  ประวัติศาสตร์                จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง) จ านวน    40   ชั่วโมง 
ส 16102  ประวัติศาสตร์                จ านวน    40   ชั่วโมง 

 
รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 3 
ส 21101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 21102  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 21103  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
ส 21104  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หนว่ยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 22101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 22102  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 22103  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.5  หนว่ยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
ส 22104  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 23101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 23102  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 23103  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.5  หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
ส 23104  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 

 

รายวิชาที่เปิดสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 4 - ม. 6 
ส 31101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 31102  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 31103  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
ส 31104  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 32101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 32102  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 32103  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
ส 32104  ประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ส 33101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 33102  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
    (หน้าที่พลเมือง) (ภาคเรียนที่ 2) 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต้น ของศาสนา 
ประโยชน์ ประวัติศาสดาของศาสนา สรุปใจความส าคัญของคัมภีร์ ความคิดหลักของศาสนา สรุปหลัก
จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ การใช้ภาษาเก่ียวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันส าคัญ คุณลักษณะของ
การเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ ความเสียสละ การ
เคารพสิทธิและหน้าที่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว กฎ 
กติกา  ความหมาย ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ ทรัพยากรธรรมชาติ การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผลเสียการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม การสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และทางสังคม โดยใช้กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่มและกระบวนการ
แก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้  รักความเป็นไทย               
มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3,  ป.1/4     
ส 1.2   ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3 
ส 2.1   ป.1/1,  ป.1/2        
ส 2.2   ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3 
ส 3.1   ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3     
ส 3.2   ป.1/1  
ส 5.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
ส 5.2   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 , ป.1/4      
รวม 23 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 11102  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน   เดือน  ปี  ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและ
จันทรคติ ค าที่แสดงช่วงเวลาเพ่ือใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอน
ค่ า และเรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การ
เชื่อมโยง เพ่ือให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันและใช้ค าแสดงช่วงเวลาเรียงล าดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได ้     

  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสิ่งของเครื่องใช้หรือการด าเนินชีวิตของตนเองในสมัย
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปูุย่า ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญของครอบครัว
ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การ
แยกแยะ การยกตัวอย่าง และการบอกเล่า เพ่ือให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความส าคัญของ
อดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งรู้จักสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน   

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1   ป.1/1,  ป.1/2,   ป.1/3          
ส 4.2   ป.1/1,  ป.1/2    
ส 4.3   ป.1/1,  ป.1/2,   ป.1/3 
รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 12101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 สังเกต ศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบเบื้องต้น    
ของศาสนา ประวัติศาสนา ศาสดาของศาสนา คัมภีร์ และการใช้ภาษาของศาสนา รวบรวมหลักจริยธรรม     
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน หลักปฏิบัติการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ศาสนพิธี     
และพิธีกรรมในวันส าคัญของศาสนา  การบริหารจิต การเจริญปัญญาเบื้ องต้น  ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของ  
            ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบของแผนผังแผนที่ ต าแหน่ง ระยะทิศทาง ทรัพยากรธรรมชาติ
รู้คุณค่าของธรรมชาติ การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางสังคม การเปรียบเทียบประชากรกับสิ่งแวดล้อม การฝึก
สังเกต  สิ่งต่างๆรอบตัว โดยใช้กระบวนการสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
แก้ปัญหา  
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติ ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม              
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7       
ส 1.2 ป.2/1, ป.2/2  
ส 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4          
ส 2.2  ป.2/1, ป.2/2  
ส 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4         
ส 3.2  ป.2/1, ป.2/2  
ส 5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3      
ส 5.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 ,ป.2/4 
รวม 28 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 12102  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีต         
และปัจจุบัน รวมทั้ง การใช้ค าที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ 
เดือนก่อน  เดือนหน้า ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การ
สอบถาม เชื่อมโยง เรียงล าดับ  การเล่าเรื่อง   
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพถ่าย สูติบัตร    
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้  มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ  และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน ทางด้านการประกอบ
อาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน  เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ที่สืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา  
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ การท าความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย 
ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต การอ่าน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์  การใช้เหตุผล        
การอธิบาย และการน าเสนอ เพ่ือให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระท าความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้าง 
ประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย              
ภูมิปัญญาไทย และธ ารงความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1   ป 2/1, ป 2/2  
ส 4.2   ป 2/1, ป 2/2    
ส 4.3   ป 2/1, ป 2/2  
รวม 6 ตัวช้ีวัด                 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 13101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาประวัติความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ บอกความหมายความส าคัญ
ของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และบอกชื่อ สาวก ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน  
และศาสนบุคคลของศาสนาอ่ืน ๆ บอกความส าคัญและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือบอกประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว 
            ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจในชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออก
เสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง จ าแนกความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการ
ในการด ารงชีวิต วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง และอธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดมีผลต่อการผลิตและ
บริโภคสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน บอกความส าคัญของภาษีและบทบาทของ
ประชาชนในการเสียภาษี อธิบายเหตุผลและการแข่งขันทางการค้าที่มีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง 
 ศึกษาการใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เขียนแผนผังง่าย ๆ เพื่อแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน บอก
ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน เปรียบเทียบการเป ลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในชุมชนของอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายการพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการสนอง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ อธิบายเกี่ยวกับมลพิษการก่อให้เกิดมลพิษ โดยมนุษย์  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
ส 1.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 2.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ส 2.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 3.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 3.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ส 5.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3   
ส 5.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
รวม 31 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 137 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 13102  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิ น ได้แก่  พุทธศักราช คริสต์ศักราช                     
วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช และใช้ศักราชในการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ
ครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์ส าคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การ
ค านวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพ่ือให้มีพ้ืนฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา 
สามารถเรียง ล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จ าเป็นใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
สันติสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน 
การเล่าเรื่อง เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละ
เพ่ือชาติ และธ ารงความเป็นไทย 
       

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1   ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3 
ส 4.2   ป 3/1, ป 3/2  
ส 4.3   ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3 
รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของศาสนา ศาสดา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความเคารพ
พระรัตนตรัยและปฏิบัติไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือ  
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ และอธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ โดยสังเขป    

วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย  อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
คนในท้องถิ่น เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวัน อธิบายอ านาจอธิปไตยและ
ความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและการบริการ บอกสิทธิพ้ืนฐานและรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และ
หน้าที่เบื้องต้นของเงิน 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพ การใช้แผนที่ ภาพถ่าย วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อธิบายการ
เปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมในจังหวัดและระบุลักษณะส าคัญ ต าแหน่ง ระยะทางของแหล่งทรัพยากร  
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต              

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติ ในการด าเนินชีวิต ทักษะในศตวรรษที่ 21 มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู้ 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
   

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
ส 1.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ส 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  
ส 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ส 3.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ส 3.2   ป.4/1, ป.4/2  
ส 5.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ส 5.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
รวม 30 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 14102  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์การ
แบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ 
รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ การส ารวจ การวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การจ าแนก การ
ตีความ เพ่ือฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ และภูมิปัญญา
ไทยในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ เพ่ือเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาไทย และบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักถึงความ
พากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกปูอง และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง ตกทอดเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1   ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3 
ส 4.2   ป 4/2, ป 4/2 
ส 4.3   ป 4/1, ป 4/2, ป 4/3 
รวม 8 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม และหลักในการพัฒนาชาติไทย หรือประวัติศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด อธิบายองค์ประกอบ
และความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมทาง
ศาสนา ศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันส าคัญทางศาสนา การปกปูองคุ้มครองตนเองหรือผู้อ่ืนจากการละเมิดสิทธิ
เด็ก โครงสร้าง  อ านาจ  หน้าที่ และความส าคัญ  ของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท หน้าที่และวิธีการเข้า
ด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์  และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของชุมชน อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ หลักการส าคัญ
และประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการ
ด าเนินชีวิต และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์     

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7   
ส 1.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ส 2.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 3.1   ป.5/1, ป.5/2 , ป.5/3    
ส 3.2   ป.5/1, ป.5/2  
ส 5.1   ป.5/1, ป.5/2  
ส 5.2   ป.5/1, ป.5/2 , ป.5/3   
รวม 27 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 15102  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย  ด้วยการตั้ งประเด็นค าถาม                
ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น รู้จักแหล่งข้อมูล
หลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่าย ๆ เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข้อมูลจาก
หลักฐานต่าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อมูลได้  ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง การนับ
ถือศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหาร และการแต่งกาย ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่างชาติ ทั้งตะวันตกและตะวันออก                
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี   
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 4.2  ป.5/1, ป.5/2 
ส 4.3  ป.5/1, ป.5/2, ป 5/3, ป.5/4 
รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายสนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็นรวบรวมข้อมูลสืบค้นข้อมูล
ความส าคัญหลักธรรมพระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3 ประวัติศาสดา ข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง ศาสนพิธี สถานที่ในศาสนสถาน ศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการเข้าร่วม
ในศาสนพิธี พิธีกรรม กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญาวันส าคัญทางศาสนา   

การกระท าที่แสดงถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย สิทธิเด็กที่พึงได้รับการ
คุ้มครองตามสิทธิมนุษยชนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
สัญลักษณ์เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นอ านาจอธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   

การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมรายได้เงินออม จากการลงทุน สิทธิและ
การคุ้มครองผู้บริโภค เศรษฐกิจพอเพียงระบบสหกรณ์ การบริหาร ด้านการผลิต  และการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ
บทบาทการใช้เงินและการบริการด้านการเงินต่างประเทศ การจัดเก็บภาษีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ   
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9       
ส 1.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
ส 2.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5         
ส 2.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ส 3.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3    
ส 3.2   ป.6/1, ป.6/2  
ส 5.1   ป.6/1, ป.6/2    
ส 5.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
รวม 31 ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 16102  ประวัติศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิธีการทางประวัติ ศาสตร์อย่างง่าย ๆ และใช้วิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์ส าคัญตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ได้แก่         
การตั้ งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การส ารวจแหล่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง  การรวบรวมข้อมูล 
จากหลักฐานที่หลากหลาย การจัดท าโครงงานและการจัดนิทรรศการ เพ่ือฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญ
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป เชื่อมโยง และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเป็นมา และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป เพ่ือให้เข้าใจ
พัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
โดยสังเขป ผลงานของบุคคลส าคัญ เพ่ือให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ตระหนักถึงความ
พากเพียรพยายามของ บรรพบุรุษที่ได้ปกปูอง และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1   ป 6/1, ป 6/2 
ส 4.2   ป 6/1, ป 6/2 
ส 4.3   ป 6/1, ป 6/2, ป 6/3, ป 6/4 
รวม 8 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาพื้นฐาน 
ส 21101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1  
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ต่อสังคมไทย  ในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง  
ชาดก พระรัตนตรัย หลักธรรมค าสอน พุทธศาสนสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญภาวนา หน้าที่ชาวพุทธ  
มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติหรือ
ประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ 

ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพและสังคมประเทศไทยและทวีปเอเชียออสเตรเลีย  
โอเชียเนีย เส้นแบ่งเขตเวลาของประเทศไทยกับทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ความแตกต่างของเวลา  
ภัยธรรมชาติ และการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ความร่วมมือระหว่างประเทศ อิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ท าเลที่ตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพ และสังคมที่มีต่อการเคลื่อนไหวของ
เทคโนโลยี สินค้าและประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย  

เพ่ือให้รักการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รู้จักตน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในความเป็น
ไทย รักชาติ รักท้องถิ่น และยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลัก ในการด าเนิน
ชีวิต ยึดมั่นในการท าความดี และด ารงชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม. 1/3, ม. 1/4, ม. 1/5  
ส 5.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส 5.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3,  ม.2/4 
รวม 12 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาพื้นฐาน 
ส 21102  ประวัติศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1  
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ความส าคัญและการแบ่งช่วงเวลาประวัติศาสตร์ไทย การใช้ศักราชที่ปรากฏในเอกสาร รวมทั้ง
ความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ความหมาย และความส าคัญหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาการด้านต่างๆของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีต่ออารยะธรรมในดินแดนไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
อาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ โดยใช้ขบวนการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห ์

เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจและน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองและเห็นคุณค่า เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ม.1/1, ม. 1/2, ม.1/3  
ส 4.2  ม.1/1, ม. 1/2 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาพื้นฐาน 
ส 21103  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2  
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์การฝึกทักษะการเรียนรู้และด าเนินชีวิตโดยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางศาสนา  สวดมนต์  แผ่เมตตาบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยปัญญา ความส าคัญ ของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักของสังคมไทย พุทธประวัติ พุทธสาวกพุทธสาวิกา  
ชาวพุทธตัวอย่าง ชาดก พระรัตนตรัย หลักธรรมค าสอน พุทธศาสนสุภาษิต หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ  
ศาสนพิธี และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืน หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ   

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและ
ธนาคารกลาง การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนด
อุปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการ  
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
กระบวนการกลุ่ม  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
การบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ม.1/6,  ม.1/7,   ม.1/8,   ม.1/9,   ม.1/10,   ม.1/11 
ส 1.2    ม.1/1,  ม.1/2,   ม.1/3,   ม.1/4,   ม.1/5 
ส 2.1    ม.1/1,  ม.1/2,   ม.1/3,   ม.1/4 
ส 2.2    ม.1/1,  ม.1/2,   ม.1/3   
ส 3.1 ม.1/1,  ม.1/2,   ม.1/3 
ส 3.2 ม.1/1,  ม.1/2, ม.1/3,   ม.1/4 
รวม 25 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาพื้นฐาน 
ส 21104  ประวัติศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2  
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย วิเคราะห์พัฒนาการ อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออก ที่มีผลต่อคนไทยในยุคก่อนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นสมัย
สุโขทัย และสังคมไทยปัจจุบัน ศึกษาผลงานของบุคคลส าคัญ ที่มีผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการคิดรวบยอด กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและจัดระบบข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 

เพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุ รักประเทศชาติ รักท้องถิ่น ตระหนักถึงความส าคัญของเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ รู้เท่าทันสถานการณ์ ภูมิใจในความเป็นไทย ส านึกความเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ รู้จักตนเอง 
ศรัทธาและเทิดทูนในบุคคลส าคัญของไทย 
  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.3   ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
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| 148 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาพื้นฐาน 
ส 22101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1  
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

อธิบายการเผยแพร่พุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน วิเคราะห์ความส าคัญ     
ของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 
พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก       
เรื่องเล่า และ ศาสนิกชนตัวอย่าง  

ศึกษาวิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ของทวีปยุโรปและแอฟริกา รวมทั้งการอนุรักษ์ ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมต่อประเทศไทย โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล ทักษะการใช้อุปกรณ์ทางดา้นภูมิศาสตร์  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ของทวีปยุโรปและแอฟริกา รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา อย่างยั่งยืน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ม.2/1,  ม.2/2,   ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6  
ส 1.2   ม.2/1,  ม.2/2,   ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 
ส 5.1   ม.2/1,  ม.2/2,     
ส 5.2   ม.2/1,  ม.2/2,   ม.2/3,  ม. 2/4 
รวม 17 ตัวช้ีวัด 
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| 149 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาพื้นฐาน 
ส 22102  ประวัติศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1  
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลจากเอกสารและ
ตีความจากหลักฐานในสมัยอยุธยาและธนบุรี  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี พัฒนาการ            
ทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของไทยสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรี  ภูมิภาคเอเชีย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี ผลงานของบุคคลส าคัญของไทย และต่างชาติต่างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทย 
แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  การคิดวิเคราะห์และการอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ข้อมูล
จากเอกสารและการตีความจากหลักฐานในสมัยอยุธยาและธนบุรี การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี   
พัฒนากากรทางสังคม เศรษฐกิจของไทยสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรี  ภูมิภาคเอเชีย  วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
และธนบุรี  ผลงานของบุคคลส าคัญของไทย และต่างชาติต่างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทย แหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1   ม.2/1,  ม.2/2,  ม. 2/3 
ส 4.2   ม.2/1,  ม.2/2 
รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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| 150 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาพื้นฐาน 
ส 22103  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2  
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

อธิบายการ โครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฏก หรือคัมภีร์ของศาสนา  ที่ตนนับถือ
ธรรมคุณและข้อธรรมในกรอบของอริสัจ 4 หรือหลักธรรมที่ก าหนดหรือเห็นคุณค่าและน า ไปพัฒนาแก้ไข
ปัญหาชุมชนและสังคม การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และด าเนินชีวิตโดยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิด
แบบปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางศาสนา สวดมนต์ แผ่เมตตา
บริหารจิตและเจริญปัญญา ด้วยปัญญาอานาปานสติ... 

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญของการลงทุน การออม หลักการผลิตสินค้าและบริการ 
การตลาด หลักการเปูาหมายเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่างๆ ความหมาย ความส าคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา หลักการและผลกระทบของการ
พ่ึงพาอาศัยกัน ทีเ่กดิจากการแขง่ขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งกระจายทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ เกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท  
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย สถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ขบวนการในการตรากฎหมาย และการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศการเมืองการ
ปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ กระบวนการที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
ประเทศชาติ ในสถานภาพ บทบาท สิทธิ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1    ม.2/7,  ม.2/8   ม.2/9,  ม.2/10,  ม.2/11 
ส 2.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 
ส 2.2    ม.2/1,  ม.2/2 
ส 3.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 
ส 3.2    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 
รวม 21 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาพื้นฐาน 
ส 22104  ประวัติศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2  
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลจากเอกสาร   
และตีความจากหลักฐานในสมัยอยุธยาและธนบุรี การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี พัฒนาการทาง
การเมืองสังคมและเศรษฐกิจของไทยสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรี ภูมิภาคเอเชีย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี ผลงานของบุคคลส าคัญของไทย และต่างชาติต่างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทย แหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์และการอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทาประวัติศาสตร์ ข้อมูล
จากเอกสารและการตีความจากหลักฐานในสมัยอยุธยาและธนบุรี การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี   
พัฒนากากรทางสังคม เศรษฐกิจของไทยสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรี ภูมิภาคเอเชีย วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
และธนบุรี  ผลงานของบุคคลส าคัญของไทย และต่างชาติต่างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชาติไทย แหล่งอารยธรรม
โบราณ ในภูมิภาคเอเชีย 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.2   ม.2/1,  ม.2/2 
ส 4.3   ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 
รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        รายวิชาพื้นฐาน 
ส 23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา และสาวก การเผยแพร่พระพุทธศาสนา      
เข้าสู่ประเทศต่าง ๆ พุทธประวัติ หลักธรรม ที่ส าคัญ ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ  
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง วิถีไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การท า
ความดีของสาวก ชาดก บุคคลส าคัญและผลงานที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติ โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะ
กลุ่ม และการมีส่วนร่วม 
 ใช้เครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และ ทวีปอเมริกาใต้  โดยใช้
กระบวนการฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่และเทคโนโลยีการผลิตแผนที่ ลักษณะทางกายภาพ   
สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ วิเคราะห์การก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่
อันเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5, ม.3/6             
ส 1.2  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,     
ส 5.1  ม.3/1,  ม.3/2  
ส 5.2  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4      
รวม 17 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 23102 ประวัติศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ และน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ การปฎิรูปการปกครองในสมัย
รัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัย พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่มีผลต่อมนุษยชาติ ใน
ยุคปัจจุบัน  สาเหตุและผลของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ตลอดจนปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลกตะวันตกถึงสมัยกลาง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
ศตวรรษที่ 20 และความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล การคิด
วิเคราะห์ และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างมีเหตุ ผลตามแนวคิดที่
หลากหลาย สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
ตลอดจนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการใช้หลักฐานและการตีความที่แตกต่างจากอดีตที่มีผลต่อการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  
          

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส 4.1  ม.3/1,  ม. 3/2  
ส 4.2  ม.3/1,  ม. 3/2 
รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ หลักธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ท างานและมีครอบครัว การบริหารจิต เจริญปัญญาแบบโยนิโสมนสิการ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธ
ศาสนสุภาษิต พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง  
          ศึกษาระบบการเมืองการปกครองแบบต่างๆที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข โดยเน้นในด้านสิทธิมนุษยชนและวิถีประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ตนเอง และครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ วิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดจากความขัดแย้ง ตลอดจนในการลดความ
ขัดแย้งในการสมานฉันท์ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมไทยและเลือกรับ วัฒนธรรมที่เหมาะสม
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและในสังคมโลก 
          ศึกษาเทคโนโลยีที่มีผลต่อการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการวิชาการ กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความส าคัญของการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ โดยใช้
กระบวนการฝึกทักษะการด าเนินชีวิตของสังคม 
           เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญในการผลิต บริโภคสินค้าและบริการ มีคุณธรรม   
เลือกใช้ทรัพยากรเพ่ือผลิตผลที่มีคุณภาพ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตลอดจนเข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เกื้อกูลกันระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
สามารถน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในระดับบุคคลในสังคม 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ม.3/7,  ม.3/8 , ม.3/9,  ม.3/10 
ส 1.2   ม.3/6,  ม.3/7 
ส 2.1   ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5 
ส 2.2   ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
ส 3.1   ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3 
ส 3.2   ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4, ม.3/5,  ม.3/6 
รวม 24 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    รายวิชาพื้นฐาน 
ส 23104 ประวัติศาสตร์         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

           ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการ ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านการเมือง
การปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  พัฒนาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง
ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมและอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยและบทบาทของไทยในยุคประชาธิปไตย โดย
ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการท างานแบบสืบค้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ และกระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
          เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ภูมิใจในความเป็นไทย 
ตระหนักถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ในอดีตน ามาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างใน
การด าเนินชีวิต 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.2   ม.3/1,  ม.3/2 
ส 4.3   ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาพื้นฐาน 
ส 31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

             ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญา     
ที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง 
วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนา ข้อคิดและ
แบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก  
  วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 
4 พุทธศาสนสุภาษิต การสังคายนาพระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธี หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญและเทศกาลส าคัญ
ในพระพุทธศาสนา การเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม การสวดมนต์
แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ
และโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอ่ืนและหลักค าสอนพื้นฐาน 
  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
ส 1.1 ม.4-6/1,  ม.4-6/2,   ม.4-6/4,  ม.4-6/5,  ม.4-6/12,  ม.4-6/13,  ม. 4-6/14,  ม. 4-6/15 

ม.4-6/17, ม.4-6/19,  ม.4-6/20 
ส 1.2 ม.4-6/1,   ม.4-6/2,    ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5 
 

รวม 16 ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 157 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    รายวิชาพื้นฐาน 
ส 31102 ประวัติศาสตร์                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1                                 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)     จ านวน  0.5   หน่วยกิต 
 

            ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ตัวอย่างการใช้เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล  ทั้งนี้เพ่ือให้มีความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของสังคม ที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือมีผลกระทบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาและพ้ืนที่ที่
แตกต่างกัน แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อ
สังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาและพัฒนาการของอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆสาเหตุและผลของ
การปฏิรูป การปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส การเลิกระบบไพร่ การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองต่างๆ 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บทบาทของสตรีไทย การพัฒนาประชาธิปไตย           
ในสังคมไทย ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาชาติไทยในด้านต่าง ๆ                      

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ความคิดความเชื่อ และความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย วิถีชีวิตของคนไทย
สมัยต่าง ๆ การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 
            ความมุ่งมั่นและความพยายามของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยในการปกปูองเอกราชและ
วัฒนธรรมของชาติ ตระหนักในคุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
เข้าใจเอกลักษณ์ทางสังคมไทยที่เป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีความรักและภาคภูมิใจ 
และมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1  ม.4-6/1,   ม.4-6/2 
ส 4.2  ม.4-6/1,   ม.4-6/2,   ม.4-6/3,   ม.4-6/4  
ส 4.3  ม.4-6/1,   ม.4-6/2,   ม.4-6/3,   ม.4-6/4,   ม.4-ม.6/5 
รวม 11 ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 158 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    รายวิชาพื้นฐาน 
ส 31103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)             จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

       ศึกษาสังคมไทย ปัญหา การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของสังคม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เห็นความส าคัญของการอยู่ร่วมกัน และการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตน
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ศึกษาวิเคราะห์ถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
ของสังคมอ่ืน เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และเลือกรับภูมิปัญญาจากสังคมอ่ืนมาใช้อย่างเหมาะสมและมี
วิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรม ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในเรื่องรัฐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง และระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  กฎหมายกับชีวิตประจ าวัน หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมาย วิเคราะห์หลักการที่ส าคัญในมาตราต่างๆ ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สิทธิ 
เสรีภาพและหน้าที่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมของประเทศและสังคมโลก  

เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ตามศักยภาพและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็น
กัลยาณมิตร เป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน มีเหตุผลและกล้าแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน       
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 2.1   ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5 
ส 2.2   ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4 
รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     รายวิชาพื้นฐาน 
ส 31104 ประวัติศาสตร์                              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2                                 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

           ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง การ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ตัวอย่างการใช้เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในเอกสาร ทาง
ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบใน
การสืบค้นเรื่องราวที่ตนสนใจ เข้าใจประโยชน์และคุณค่าของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่มี
ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย จัดท าผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางประวัติศาสตร์  

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผล ต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ความคิดความเชื่อ และความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย วิถีชีวิตของคนไทย
สมัยต่างๆ การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 

ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัย การน าเสนอผลงานประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจ
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย เข้าใจ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยทางด้านต่างๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เห็น
แบบอย่างในการพัฒนาตน เห็นความมุ่งมั่นและความพยายามของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยในการ
ปกปูองเอกราชและวัฒนธรรมของชาติ  

ตระหนักในคุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เข้าใจ
เอกลักษณ์ทางสังคมไทยที่เป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรักแลภาคภูมิใจ              
และมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1   ม.4-6/1,   ม.4-6/2 
ส 4.2   ม.4-6/1,   ม.4-6/2,  ม. 4-6/3,   ม.4-6/4  
ส 4.3   ม.4-6/1,   ม.4-6/2,  ม. 4-6/3,   ม.4-6/4 , ม.4-6/5 
รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       รายวิชาพื้นฐาน 
ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1                                
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาองค์ประกอบทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในภูมิภาคต่าง  ๆ ของประเทศไทย 
เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทรัพยากร ประชากร การประกอบอาชีพ และสามารถด ารง
ชีพอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้จักวิธีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เลือกใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมแก่ตนเองและส่งผลถึงการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

โดยเรียนรู้โดยกระบวนการคิดน าไปสู่กระบวนการสืบค้นหลังจ าศึกษาภาคทฤษฏีจากในห้องเรียน        
มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร์ และเขียนเป็น
รายงานการค้นคว้า และน าเข้าสู่กระบวนการท างานกลุ่ม พร้อมทั้งน าข้อมูลที่ได้รับมาอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน ท าให้นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ เพ่ือปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือ
น าวิชาความรู้และข้อมูลนั้น ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รู้จักทางเลือกที่เหมาะสมกับชีวิตของตนเองได้
อย่างเหมาะสม ท าให้นักเรียน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 5.1   ม.4-6/2,  ม.4-6/4 
ส 5.2   ม.4-6/1,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5 
รวม 6 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     รายวิชาพื้นฐาน 
ส 32102 ประวัติศาสตร์                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1                                 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)               จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ 
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการ ทางประวัติศาสตร์           
ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกริส – ยูเฟรทีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรม     
กรีก โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง      
ของโลก เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคม
ของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา  และเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้ง
ของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์ส าคัญ   ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ด้านใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1   ม.4-6/1,  ม.4-6/2 
ส 4.2   ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3 ,  ม.4-6/4 
รวม 6 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     รายวิชาพื้นฐาน 
ส 32103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2                                
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)              จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

            ศึกษาและอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาทของรัฐ   
ในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพ่ือการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  ความส าคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง              
ในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน ศึกษาความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศ
ไทย   ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ บอกแนวทางใน
การแก้ปัญหาโดยใช้นโยบายการเงิน การคลัง ศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้
กระบวนการอภิปรายเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ  ที่น าไปสู่การ
พ่ึงพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข รู้จัก
ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 3.1 ม.4-6/1,  ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3  , ม.4-6/4 
ส 3.2 ม.4-6/1,  ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3 
รวม 7 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 163 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     รายวิชาพื้นฐาน 
ส 32104 ประวัติศาสตร์                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2                                 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ช่ัวโมง/สัปดาห์)     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

           ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์              
ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกริส – ยูเฟรทีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรม         
กรีก โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศ
ในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติ    
ในโลก สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์        
ในด้านใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 4.1 ม.4-6/1,   ม.4-6/2 
ส 4.2 ม.4-6/1,   ม.4-6/2,  ม. 4-6/3,  ม. 4-6/4  
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    รายวิชาพื้นฐาน 
ส 33101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1                                
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

            ศึกษาพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหาตามแนวพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือวิเคราะห์หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ฝึกตนไม่ให้ประมาท ปฏิบัติตามแนวคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตของพุทธสาวก                    
พุทธสาวิกา ชาดก พุทธศาสนิกชนตัวอย่างและ เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการศึกษา        
ที่สมบูรณ์ มุ่งเน้นประโยชน์และสันติภาพแก่บุคคลในสังคมไทย  และสังคมโลกตลอดจนเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ศึกษากฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก  
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ เสนอแนวทางพัฒนาทางการเมืองการปกครองเพ่ือน าไปสู่ความ
เข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ วิเคราะห์ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงไว้
ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มี
ผลต่อสังคมไทย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่ อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ม.4-6/9,   ม.4-6/10,   ม.4-6/11,   ม.4-6/12,   ม.4-6/13,   ม.4-6/14,    ม.4-6/15 
ส 2.1   ม.4-6/1,  ม.4-6/4 
ส 2.2   ม.4-6/2,   ม.4-6/3 
ส 3.1   ม.4-6/2,  ม.4-6/4,  ม.4-6/3 
ส 3.2   ม.4-6/2 
รวม 15 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   รายวิชาพื้นฐาน 
ส 33102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2                                
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ช่ัวโมง/สัปดาห์)                          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
          ศึกษาข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับการกระท าความดี ความชั่ว และวิเคราะห์สถานการณ์  ที่ต้อง
เผชิญและตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักจริยธรรม  ก าหนดเปูาหมาย  
บทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม  
จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนในศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนา ชักชวน ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคลอ่ืนเห็น
ความส าคัญของการท าความดีต่อกัน  เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี  และพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่
ตนนับถือ 
         ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือ                     
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศและทวีปต่าง ๆ ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ในโลกว่าเป็นผลมาจากการ
กระท าของมนุษย์และธรรมชาติ 
         วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ ประเทศไทยและ
ของโลก การแก้ไขปัญหา และการเสนอแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหาข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ตระหนักใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และร่วมหาแนวทางในการปูองกันแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรและสิ่งของประเทศ ของโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ม.4-6/1,   ม.4-6/16,   ม.4-6/18,   ม.4-6/19,   ม.4-6/20,  ม.4-6/21,   ม.4-6/22 
ส 1.2   ม.4-6/1,   ม.4-6/2,   ม.4-6/4,   ม.4-6/5 
ส 5.1   ม.4-6/1,  ม.4-6/2,   ม.4-6/3,   ม.4-6/4 
ส 5.2   ม.4-6/1,  ม.4-6/5 
รวม 17 ตัวช้ีวัด 
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สาระท่ี  1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 มาตรฐาน  พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 

 มาตรฐาน  พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

สาระท่ี  3  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
 มาตรฐาน  พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
 มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่าง

สม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี  4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
 มาตรฐาน  พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การปูองกันโรค

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระท่ี  5  ความปลอดภัยในชีวิต 
 มาตรฐาน  พ 5.1    ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา 

สารเสพติด และความรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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รายวิชาพื้นฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
พ 11101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จ านวน  40  ชั่วโมง 
พ 12101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จ านวน  40  ชั่วโมง 
พ 13101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จ านวน  40  ชั่วโมง 
พ 14101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จ านวน  80  ชั่วโมง 
พ 15101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จ านวน  80  ชั่วโมง 
พ 16101  สุขศึกษาและพลศึกษา          จ านวน  80  ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน   ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
พ 21101   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)   1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
พ 21102   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
พ 22101   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
พ 22102   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
พ 23101   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)   1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
พ 23102   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)  1.0  หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
พ 31101   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
พ 31102   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)  0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
พ 32101   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
พ 32102   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)  0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
พ 33101   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
พ 33102   สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคเรียนที่ 2)  0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 

 รายวิชาเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
พ 21203   ความถนัดด้านกีฬา 1 (ภาคเรียนที่ 1)  1.0  หนว่ยกิต จ านวน   40  ชั่วโมง 
พ 21204   ความถนัดด้านกีฬา 2 (ภาคเรียนที่ 2)  1.0  หน่วยกิต จ านวน   40  ชั่วโมง 
พ 22203   ความถนัดด้านกีฬา 3 (ภาคเรียนที่ 1)  1.0  หน่วยกิต จ านวน   40  ชั่วโมง 
พ 22204   ความถนัดด้านกีฬา 4 (ภาคเรียนที่ 2)  1.0  หน่วยกิต จ านวน   40  ชั่วโมง 
พ 23203   ความถนัดด้านกีฬา 5 (ภาคเรียนที่ 1)  1.0  หน่วยกิต จ านวน   40  ชั่วโมง 
พ 23204   ความถนัดด้านกีฬา 6 (ภาคเรียนที่ 2)  1.0  หน่วยกิต จ านวน   40  ชั่วโมง 
พ 31201   กรีฑา (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หน่วยกิต จ านวน   20  ชั่วโมง 
พ 31202   แบดมินตัน (ภาคเรยีนที่ 2)    0.5  หน่วยกิต จ านวน   20  ชั่วโมง 
พ 31203   วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 (ภาคเรียนที่ 1)  1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
พ 31205   วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 (ภาคเรียนที่ 2)  1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
พ 31204   ความถนัดด้านกีฬา 1 (ภาคเรียนที่ 1)  2.5  หน่วยกิต จ านวน  100 ชั่วโมง 
พ 31206   ความถนัดด้านกีฬา 2 (ภาคเรียนที่ 2)  2.5  หน่วยกิต จ านวน  100 ชั่วโมง 
พ 32201   กิจกรรมเข้าจังหวะ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน   20  ชั่วโมง 

รายวิชาที่เปิดสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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พ 32202   ซอฟบอล (ภาคเรียนที่ 2)    0.5  หน่วยกิต จ านวน   20  ชั่วโมง 
พ 32203   วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 (ภาคเรียนที่ 1)  1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
พ 32205   วิทยาศาสตร์การกีฬา 4 (ภาคเรียนที่ 2)  1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
พ 32204   ความถนัดด้านกีฬา 3 (ภาคเรียนที่ 1)  2.5  หน่วยกิต จ านวน  100 ชั่วโมง 
พ 32206   ความถนัดด้านกีฬา 4 (ภาคเรียนที่ 2)  2.5  หน่วยกิต จ านวน  100 ชั่วโมง 
พ 33203   วิทยาศาสตร์การกีฬา 5 (ภาคเรียนที่ 1)  1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
พ 33205   วิทยาศาสตร์การกีฬา 6 (ภาคเรียนที่ 2)  1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
พ 33204   ความถนัดด้านกีฬา 5 (ภาคเรียนที่ 1)  2.0  หน่วยกิต จ านวน   80  ชั่วโมง 
พ 33206   ความถนัดด้านกีฬา 6 (ภาคเรียนที่ 2)  2.0  หน่วยกิต จ านวน   80  ชั่วโมง 
I 30201   การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ 1 (ภาคเรียนที ่1) 1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
I 30202   การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ 2 (ภาคเรียนที ่2) 1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
I 30203   การสื่อสารและการน าเสนอ 1 (ภาคเรียนที่ 1)  1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
I 30204   การสื่อสารและการน าเสนอ 2 (ภาคเรียนที่ 2)  1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
I 30205   การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 1 (ภาคเรียนที ่1) 1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
I 30206   การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 2 (ภาคเรียนที ่2) 1.5  หน่วยกิต จ านวน   60  ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รายวิชาพื้นฐาน 
พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาธรรมชาติและการเจริญเติบโต การพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อิทธิพลครอบครัวและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพชีวิต จุดดี จุดด้อย ความสนใจ ความสามารถของตนเอง ความแตกต่างการปฏิบัติ
ตนให้เหมาะกับเพศวัยของตนเอง การเลือกรับประทานอาหาร ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ การดูแล การปูองกันรักษา
ความสะอาดของร่างกาย และอวัยวะภายนอก ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ พฤติกรรมสุขภาพความ
เป็นอยู่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมน าไปสู่  ความเสี่ยง ดูแลปูองกันรักษาการบาดเจ็บ การเจ็บปุวยทางร่างกาย                    
จิตใจ ปัญหาทางอารมณ์ การผ่อนคลายความเครียด การพักผ่อน นันทนาการ การพัฒนาสมรรถภาพ การมี
บุคลิกที่ด ี

เห็นความส าคัญของการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี การเคลื่อนไหวท่าพ้ืนฐานที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติ 
การเล่นเกม การเล่นพ้ืนเมือง กีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างสนุกสนาน ปลอดภัย 
เคารพกฎ กติกา ระเบียบวินัย การเคารพสิทธิในการเล่น ให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมจนส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มีทักษะการสร้างสุขนิสัยที่ดีในการด ารงชีวิต มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพจิตดี 
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและครอบครัว  เพ่ือส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสุขภาพการ
เคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่างๆ กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม กีฬาไทยพ้ืนบ้าน กีฬาสากล การพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย การพักผ่อน นันทนาการ การผ่อนคลายความเครียด หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ 
การใช้ยา สารเสพติด มลพิษ และการละเมิดทางเพศ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ป.1/1, ป.1/2 
พ 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
พ 3.1 ป.1/1, ป.1/2 
พ 3.2 ป.1/1, ป.1/2 
พ 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
พ 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวม 15 ตัวช้ีวัด 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รายวิชาพื้นฐาน 
พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 

ศึกษาลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย  การดูแล
รักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
ความส าคัญของเพ่ือน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองและความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง             

และเพศชาย ลักษณะของการมี สุขภาพดี อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ระบุของใช้และของเล่น                

ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ ลักษณะอาการและวิธีปูองกันการเจ็บปุวยที่เกิดจากโรคต่างๆ การบาดเจ็บจากการถูก
ของมีคมแมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปุวยและบาดเจ็บ สาเหตุและวิธีปูองกันอุบัติเหตุทางน้ า
และทางบก ยาสามัญประจ าบ้านและการใช้ยาที่เหมาะสม  โทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัว                         

และวิธีปูองกัน วิธีปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และปูายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่  ที่เป็นอันตราย สาเหตุและ
อันตรายที่จะได้รับจากการเกิดอัคคีภัย การปูองกันอัคคีภัยและการหนีไฟ 

 ศึกษาลักษณะและวิธีของการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่
กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ ประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นเกม การปฏิบัติตนตาม
กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม 

 โดยใช้การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การฝึกและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ อธิบายและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน            
มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ าใจนักกีฬา ค่านิยมที่เหมาะสมและเจตคติที่ดีต่อการรักษาสุขภาพอนามัย                
การออกก าลังกาย การเล่นเกม 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
พ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
พ 3.1 ป.2/1, ป.2/2 
พ 3.2 ป.2/1, ป.2/2 
พ 4.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
พ 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5  
รวม 21 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 172 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รายวิชาพื้นฐาน 
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เปรียบเทียบ
การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ความส าคัญของ
ครอบครัว ความแตกต่างของแต่ละครอบครัว วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนพฤติกรรม              

และวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การติดต่อและวิธีปูองกันการแพร่กระจาย                

ของโรค เลือกกินอาหารที่หลากหลายตามอาหารหลัก 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม การแปรงฟันให้สะอาด
อย่างถูกวิธี การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน 
โรงเรียนและการเดินทาง วิธีการขอความช่วยเหลือ  จากบุคคลและแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ 
วิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น 

 ศึกษาวิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบโดยมีการ
บังคับทิศทางการเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด เลือก
การออกก าลังกาย การละเล่นพ้ืนเมืองและการเล่นเกมที่เหมาะกับจุดเด่น จุดด้อยและข้อจ ากัดของตนเอง 
ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงของรายการออกก าลังกาย การเล่นเกม การละเล่นพื้นเมือง 

 โดยใช้การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การฝึกฝนและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ อธิบาย และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน                             
มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ าใจนักกีฬา ค่านิยมที่เหมาะสมและเจตคติที่ดีต่อการรักษาสุขภาพอนามัย                      
การออกก าลังกาย การเล่นเกม การละเล่นพื้นเมือง 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3     
พ 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3    
พ 3.1 ป.3/1, ป.3/2 
พ 3.2 ป.3/1, ป.3/2 
พ 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5   
พ 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
รวม 18 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รายวิชาพื้นฐาน 
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย (ในช่วงอายุ 9-12 ปี) 
ความส าคัญของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การดูแลรักษากล้ามเนื้อ
กระดูก และข้อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นเพ่ือนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
พฤติกรรมที่ เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย  วิธีการปฏิเสธการกระท าที่ เป็นอันตราย                          

และไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ผลพัฒนาการของตนเองในการออกก าลังกาย  เล่นเกม และเล่นกีฬา 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อสุขภาพ สภาวะ
อารมณ ์และความรู้สึก ผลที่มีต่อสุขภาพ ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความส าคัญของการใช้
ยา และหลักการใช้ยาอย่างถูกวิธี วิธีปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 

       ปฏิบั ติ  แสดงค า พูดหรือท่ าทาง  พฤติกรรมที่ เหมาะสมกับ เพศของตนตามวัฒนธรรมไทย                                 
วิธีการปฐมพยาบาล เมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อยและการบาดเจ็บจาก               

การเล่นกีฬา 

       ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่  แบบเคลื่อนที่ 
และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ กายบริหารมือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 
การเล่นกีฬาพ้ืนฐาน ตามกฎ กติกาการเล่น สมรรถภาพทางกาย 

       โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล                   
การแก้ปัญหาและการอภิปราย 

       เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถตัดสินใจ และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยม  ที่เหมาะสม 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
พ 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
พ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
พ 3.2 ป.4/1, ป.4/2 
พ 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
พ 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
รวม 19 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รายวิชาพื้นฐาน 
พ 15101  สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความส าคัญและการดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ 
การเจริญเติบโต และพัฒนาการ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแลตนเอง และการวางตัวที่เหมาะสม
กับเพศ  ตามวัฒนธรรมไทย อธิบายความส าคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย และระบุ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด และผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด                
และวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อพฤติกรรมสุขภาพ 

ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ และค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้สร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์             
สื่อโฆษณา ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล วิธีปฏิบัติตนเพ่ือปูองกันโรค                 
ที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน 

ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะ              
การเคลื่อนไหวตามแบบที่ก าหนด การรับแรง การใช้แรง และความสมดุล ออกก าลังกายอย่างมีรูปแบบ                 
และปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อืน่ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมกีฬา และมีน้ าใจนักกีฬา 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิดวิ เคราะห์       
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจและน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม   
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ป.5/1, ป.5/2    
พ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
พ 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 
พ 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
พ 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
พ 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
รวม 25 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รายวิชาพื้นฐาน 
พ 16101  สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญ ของระบบภายในร่างกาย การสร้างและรักษา สัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน 
เพศศึกษา หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรม
นันทนาการ การออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย สิ่งแวดล้อมกับ
สุขภาพ โรคติดต่อที่ส าคัญในประเทศไทย ภัยธรรมชาติและสารเสพติดให้โทษ 

โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น  สนทนา แลกเปลี่ยนความคิด                   
สังเกตภาพตามหัวข้อเรื่องที่ก าหนด เพ่ือวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้ อ่ืน วิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ืออธิบาย สาเหตุของปัญหา ผลที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์                   
จากนั้นจึงเขียนสรุปความรู้เป็นแผนภาพรูปแบบต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้จากประสบการณ์เดิม สามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้น             
จากปัญหาต่างๆ น าแนวทางแก้ไขปัญหาไปใช้หรือน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  ผู้เรียนเกิดจิตส านึกที่ดี              
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวด้วยการออกก าลังกายเป็นประจ า  รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และสามารถน าข้อมูลความรู้ไปเผยแพร่ให้บุคคลในครอบครัว และในชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ 1.1 ป.6/1, ป.6/2 
พ 2.1 ป.6/1, ป.6/2 
พ 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
พ 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
พ 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
พ 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
รวม 22 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 21101  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

อธิบายความส าคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของวัยรุ่น การดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ สามารถอธิบาย
ภาวะการเจริญเติบโตของตนเองตามเกณฑ์ พร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้               
เป็นอย่างด ีรวมถึงการปูองกันตนเองจากการร่วงละเมิดทางเพศ  

เพ่ิมพูนทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายพ้ืนฐาน และทักษะกลไก (ยืดหยุ่น) ที่จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้
กับกีฬา และการปูองกันตนเองจากอุบัติเหตุในการเล่นกีฬา เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย และการมี
สุขภาพดี 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้  ความเข้าใจ แนวทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและ                   
พลศึกษา และการส ารวจสอบสืบค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจ ขบวนการให้เกิดทักษะสามารถสื่อสาร                  
สิ่งที่ เรียนรู้ในการตัดสินใจได้  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้                         
อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อการรักษาสุขภาพ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโต และมุ่งเน้นแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เหมาะสมกับวัย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มีมารยาท และมีจิตสาธารณะต่อสังคมท่ีดี 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
พ 2.1 ม.1/1, ม.1/2 
พ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
พ 3.2 ม.1/1 
พ 4.1 ม.1/4  
รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 21102  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย และสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโภชนาการ
ที่มีต่อสุขภาพ สร้างและปรับปรุงสมรรถภาพตามผลการทดสอบ  รู้ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น                      
และการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างถูกวิธี รู้และเข้าใจโทษของยาเสพติดและลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด 
รวมถึงการใช้วิธีต่างๆ ในการชักชวนให้ผู้อ่ืนเลิกใช้สารเสพติด 

เพ่ิมพูนทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายพ้ืนฐาน และทักษะกลไก ที่จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับ                      
กีฬาวอลเล่ย์บอล ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกีฬาวอลเล่ย์บอล รู้จักการวางแผนรุก และปูองกันให้
การเล่นกีฬาได้อย่างเป็นระบบ สนุกสนานกับการเล่นกีฬารวมกับผู้อ่ืน และยอมรับความแตกต่างระหว่าง
วิธีการเล่นของตนเองกับผู้อ่ืน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้  ความเข้าใจ แนวทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและ                     
พลศึกษา และการส ารวจสอบสืบค้นคว้าหาความรู้  ความเข้าใจ ขบวนการให้เกิดทักษะสามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ในการตัดสินใจได้ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีเจตคติที่ดีต่อการรักษาสุขภาพ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 
และมุ่งเน้นแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เหมาะสม กับวัย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีมารยาท และ
มีจิตสาธารณะต่อสังคมท่ีดี 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
พ 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
พ 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
พ 5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4  
รวม 17 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 178 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 22101  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความเข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์                         
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของวัยรุ่น ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาในร่างกายของวัยรุ่นมาจากพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู                    
และการเข้าใจเห็นคุณค่าชีวิต ครอบครัว และการเจริญเติบโต ของอนามัยเจริญพันธ์ของตนเอง การปูองกัน
และหลีกเลี่ยงจากเรื่องเพศและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ เพศศึกษา ครอบครัว วัฒนธรรม สื่อโฆษณา   
รวมทั้งการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรคเอดส์ การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ และพฤติกรรม                    
ความขัดแย้งกับการวางแผนครอบครัว  

มีความรู้ความเข้าใจ ค้นคว้า ศึกษาทักษะการเคลื่อนไหวการออกก าลังกาย กิจกรรมทางกาย               
ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติตนสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้มีความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่าง
สุขภาพกาย สุขภาพจิตก่อนการเล่นกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรงและทักษะในการเคลื่อนไหวของชนิดกีฬาไทย       
และสากล (กระบี่ และบาสเกตบอล) ให้ได้ทักษะการเคลื่อนไหวรักการออกก าลังกาย ทักษะการเล่นกีฬา                   
การวางแผนทักษะการรุก และการปูองกันในการเล่นกีฬา หมั่นฝึกฝนปฏิบัติอย่างเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ                  
มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของ                    
การเล่นกีฬา 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้  ความเข้าใจ แนวทางการเรียนวิชาสุขศึกษา                       
และพลศึกษา และการส ารวจสอบสืบค้นคว้าหาความรู้  ความเข้าใจ ขบวนการให้เกิดทักษะสามารถสื่อสาร            
สิ่งที่ เรียนรู้ในการตัดสินใจได้  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้                        
อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อการรักษาสุขภาพ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองที่ส่งผลกระทบ                 
ต่อการเจริญเติบโต และมุ่งเน้นแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เหมาะสม กับวัย โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีมารยาท และมีจิตสาธารณะต่อสังคมท่ีดี 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม.2/1, ม.2/2 
พ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
พ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
พ 4.1 ม.2/7  
รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 22102  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ความเข้าใจคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ 
การปูองกันโรคและสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ การศึกษาค้นคว้าวิธีการปฏิบัติตน
เพ่ือจัดการกับอารมณ์ลดความเครียดให้มีความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
การปูองกันและหลีกเลี่ยงต่อปัจจัยที่ เสี่ยงกับพฤติกรรมที่มีต่อสุขภาพ อุบัติ เหตุ  การใช้สารเสพติด                         
และความรุนแรง ที่มีอิทธิพลของสื่อและค าอธิบาย ระบุวิธีการ ปัจจัยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมจากสถานการณ์
เสี่ยง การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท การเข้าไปในแหล่งอบายมุข การแข่งจักยานยนต์บนท้องถนน กับแหล่งที่
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ที่ติดสารเสพติดกับ ทักษะชีวิตในการปูองกันต่อตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจ
น าไปสู่อันตรายในการด าเนินชีวิตของตนเองในสังคม  

มีความรู้ ความเข้าใจศึกษาทักษะการเคลื่อนไหวการออกก าลังกาย กิจกรรมทางกาย ให้เหมาะสมกับ
ผลการปฏิบัติตนสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้มีความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตก่อนการเล่นกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรงและทักษะในการเคลื่อนไหวของชนิดกีฬาไทยและสากล 
(กระบี่ และบาสเกตบอล) ให้ได้ทักษะการเคลื่อนไหวรักการออกก าลังกาย ทักษะการเล่นกีฬา การวางแผน
ทักษะการรุก และการปูองกันในการเล่นกีฬา หมั่นฝึกฝนปฏิบัติอย่างเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ มีวินัย เคารพ
สิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการเล่นกีฬา 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้  ความเข้าใจ แนวทางการเรียนวิชาสุขศึกษา                 
และพลศึกษา และการส ารวจสอบสืบค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจ ขบวนการให้เกิดทักษะสามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ในการตัดสินใจได้ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีเจตคติที่ดีต่อการรักษาสุขภาพ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 
และมุ่งเน้นแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เหมาะสม กับวัย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีมารยาท   
และมีจิตสาธารณะต่อสังคมท่ีดี 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
พ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
พ 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
พ 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
รวม 19 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 23101  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทั้ง 5 ด้านของมนุษย์ ได้แก ่ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ของแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชรา และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อวัยรุ่นอันได้แก่ สื่อโฆษณา 
อิทธิพลและความคาดหวังของสังคม อนามัยเจริญพันธ์ การวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ การปูองกันความขัดแย้งในครอบครัว สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และหลักการ
เคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก หลักการเล่นกีฬาไทย (ดาบสองมือ) 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา และการส ารวจสอบสืบค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจ ขบวนการให้เกิดทักษะสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
ในการตัดสินใจได้ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจต
คติท่ีดีต่อการรักษาสุขภาพ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และ
มุ่งเน้นแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เหมาะสม กับวัย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีมารยาท และมีจิต
สาธารณะต่อสังคมที่ดี 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
พ 4.1 ม.3/4, ม.3/5  
รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 23102  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ การใช้ความรุนแรง อุบัติภัย อุบัติเหตุ 
อิทธิพลของสื่อโฆษณา คุณค่าทางโภชนาการ แนวทางการปูองกันโรค ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของเครื่อง
ดื่นแอลกอฮอล์ที่มีต่อสุขภาพ การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพ การออกก าลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย หลักการเคลื่อนไหวที่ วิธีการรุก การปูองกัน มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชม มีน้ าใจ
นักกีฬา และปฏิบัติตามกฎ กติกา (กีฬาตะกร้อ) 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้  ความเข้าใจ แนวทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา และการส ารวจสอบสืบค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจ ขบวนการให้เกิดทักษะสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
ในการตัดสินใจได้ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจต
คติที่ดีต่อการรักษาสุขภาพ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และ
มุ่งเน้นแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เหมาะสม กับวัย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีมารยาท และมีจิต
สาธารณะต่อสังคมท่ีดี 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
พ 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
พ 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5  
รวม 16 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 182 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 31101  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพ การท างานของ
ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบผิวหนัง อวัยวะ ส่วนประกอบ หน้าที่ อาหาร การออกก าลังกาย 
วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรม พฤติกรรมทางเพศ ตลอดจนมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต การเคลื่อนไหว รูปแบบ ในการเล่นกีฬาสากล (กรีฑา) ประเภทบุคคล กฎกติกา การแข่งขัน 
มารยาทและมีน้ าใจนักกีฬา  

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการร่วมมือ สืบค้นข้อมูล การปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มทาง              
สุขศึกษาและพลศึกษา การส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ 
ทักษะที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตสมวัย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน มีจิตสาธารณะด ารงตนอยู่ในความพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.4/1 
พ 2.1 ม.4/1, ม.4/2 
พ 3.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3 
พ 3.2 ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4 
พ 4.1 ม.4/7  
รวม 10 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 183 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 31102  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคในชุมชนอิทธิพลของ             
สื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือเลือกการบริโภค ความเสี่ยงต่อการใช้ยาการใช้สารเสพติด ความรุนแรง
ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ การจ าหน่ายสารเสพติด การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ทางกลไก 
การเล่นกีฬาไทยดาบสองมือ กฎ กติกา การแข่งขัน น้ าใจและมารยาทในการดู ชื่นชมในคุณค่าของความงาม
ของการกีฬาและสุขภาพ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทางสุขศึกษาและพลศึกษาจากการสืบค้นข้อมูลและอภิปรายมี
เจตคติที่ดีต่อการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจน าหลักการความรู้ความเข้าใจ หลักการแนวคิดไปปรับปรุงปฏิบัติพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและเกิดคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะด ารงตนอยู่ในความพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
พ 3.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3 
พ 3.2 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3 
พ 4.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/7 
พ 5.1 ม.4/1, ม.4/2  
รวม 11 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 184 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 32101  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบขับถ่าย 
ระบบย่อยอาหารสาเหตุและผลความขัดแย้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน เยาวชน ผลกระทบที่เกิดแนว
ทางการแก้ปัญหาสาเหตุการปูองกันการเจ็บปุวยการตายของคนไทยโรคจากการประกอบอาชีพ  โรคทาง
พันธุกรรม การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย ทางกลไก การเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล กฎกติกา การแข่งขันน้ าใจ
มารยาทในการดูชื่นชมในคุณค่าความงามของกีฬา 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษาจากการส ารวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูล
อภิปราย มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเองที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงปฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ
เกิดคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่น
ในการท างาน มีจิตสาธารณะด ารงตนอยู่ในความพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม.5/1 
พ 2.1 ม.5/3, ม.5/4 
พ 3.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 
พ 3.2 ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4 
พ 4.1 ม.5/4, ม.5/7 
รวม 11 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 185 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 32102  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบกระดูก
และข้อต่อที่ประสานสัมพันธ์กันจนเกิดการเคลื่อนไหว ยึดเกาะกล้ามเนื้อ การบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สิทธิพ้ืนฐานปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพความรุนแรง แนวทางปูองกันการลดอุบัติเหตุ สร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน ปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ร่วมเล่นฝึกทักษะกีฬาสากล                
ซอฟบอล อธิบายแสดงออกข้ันตอนทั้งกฎกติกากลวิธีการรุก การปูองกันมีน้ าใจนักกีฬา ชื่นชมคุณค่าความงาม
กีฬาประเภทซอฟบอล 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษาจากการส ารวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูล 
อภิปราย มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเองที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงปฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ
เกิดคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะด ารงตนอยู่ในความพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม.5/1 
พ 3.1 ม.5/3 
พ 3.2 ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4 
พ 4.1 ม.5/3, ม.5/7 
พ 5.1 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5 
รวม 10 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 186 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 33101  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน                
ระบบสืบพันธ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ส่วนประกอบหน้าที่ การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง บุคคล ครอบครัว                 
ความขัดแย้ง นักเรียนเยาวชน การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ แข่งขันเชียร์  กีฬาที่ เหมาะสมกับตนเอง                         
ออกก าลังกายกับการท างานในชีวิตประจ าวันทางกายทางกลไกการวางแผนปฏิบัติ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทางสุขศึกษาและพลศึกษาจากการส ารวจตรวจสอบสืบค้น
ข้อมูล อภิปราย มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน าหลักแนวคิดไปปรับปรุงปฏิบัติ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน          
และเกิดคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม.6/1, ม.6/2 
พ 2.1 ม.6/4 
พ 3.1 ม.6/3, ม.6/4 
พ 3.2 ม.6/1 
พ 4.1 ม.6/7 
รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาพื้นฐาน 
พ 33102  สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพ การท างาน            
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่และการประสานสัมพันธ์การเคลื่อนไหวของร่าง
กาการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว การแก้ปัญหาจากสถานการณ์เสี่ยงต่อสุขภาพความรุนแรง
การช่วยเหลือฟ้ืนฟูคืนชีพจากเหตุการณ์ต่างๆ การใช้กิจกรรมนันทนาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตนเอง
สังคม ปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางกลไก ร่วมเล่นฝึกทักษะกีฬาตะกร้อซึ่งเป็นกีฬา
ประจ าชาติ ใช้ทักษะพ้ืนฐานของตะกร้อมาเป็นกิจกรรมคลายเครียด 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทางสุขศึกษาและพลศึกษาจากการส ารวจตรวจสอบสืบค้น 
ข้อมูลอภิปราย มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลรักษา สุขภาพร่างกายตนเองที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน าหลักการแนวคิดไปปรับปรับปฏิบัติ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
และเกิดคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม.6/1 
พ 3.1 ม.6/3, ม.6/5 
พ 4.1 ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7 
พ 5.1 ม.6/6, ม.6/7 
รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 21203  ความถนัดด้านกีฬา 1     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬา ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น หลักการรุก หลักการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย               
ที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ รวมไปถึงการศึกษาความรู้และความเข้าใจในกฎและกติกา หลักการจัดการ
แข่งขัน การเป็นผู้จัดการทีม การเป็นผู้ตัดสิน และนักเก็บสถิต ิ โดยให้ผู้เรียนเลือก 1 ชนิดกีฬาต่อ 1 ภาคเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น ทักษะการรุก 
ทักษะการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ มีความเข้าใจ 
สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬานั้นๆ ได้ และได้เรียนรู้ กฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิด การเป็น              
ผู้ตัดสินและผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงบทบาทการเป็นผู้จัดการทีม 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสม มีน้ าใจนักกีฬา เคารพในกฎและกติกาการแข่งขัน                
ทั้งในบทบาทของผู้เล่น ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขันของกีฬาแต่ละชนิด ตามความถนัดและความสนใจ                           
และน าทักษะกีฬาไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนา บุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาแต่ละชนิด 
3. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุก และฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
5. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬาแต่ละ

ชนิดได ้
6. อธิบายกฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
7. รู้ เข้าใจ หลักการจัดการแข่งขันกีฬาที่ถูกต้อง 
8. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬา ทั้งในฐานะผู้แข่งขัน ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขัน

ได้อย่างถูกต้อง 
9. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตัดสินกีฬาได้ 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 21204  ความถนัดด้านกีฬา 2     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬา ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น หลักการรุก หลักการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย               
ที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ รวมไปถึงการศึกษาความรู้และความเข้าใจในกฎและกติกา หลักการจัดการ
แข่งขัน การเป็นผู้จัดการทีม การเป็นผู้ตัดสิน และนักเก็บสถิต ิ โดยให้ผู้เรียนเลือก 1 ชนิดกีฬาต่อ 1 ภาคเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น ทักษะการรุก 
ทักษะการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ มีความเข้าใจ 
สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬานั้นๆ ได้ และได้เรียนรู้ กฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิด การเป็น              
ผู้ตัดสินและผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงบทบาทการเป็นผู้จัดการทีม 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสม มีน้ าใจนักกีฬา เคารพในกฎและกติกาการแข่งขัน                
ทั้งในบทบาทของผู้เล่น ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขันของกีฬาแต่ละชนิด ตามความถนัดและความสนใจ                           
และน าทักษะกีฬาไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนา บุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาแต่ละชนิด 
3. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุก และฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
5. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬาแต่ละ

ชนิดได ้
6. อธิบายกฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
7. รู้ เข้าใจ หลักการจัดการแข่งขันกีฬาที่ถูกต้อง 
8. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬา ทั้งในฐานะผู้แข่งขัน ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขัน

ได้อย่างถูกต้อง 
9. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตัดสินกีฬาได้ 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 22203  ความถนัดด้านกีฬา 3     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬา ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น หลักการรุก หลักการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย               
ที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ รวมไปถึงการศึกษาความรู้และความเข้าใจในกฎและกติกา หลักการจัดการ
แข่งขัน การเป็นผู้จัดการทีม การเป็นผู้ตัดสิน และนักเก็บสถติิ  โดยให้ผู้เรียนเลือก 1 ชนิดกีฬาต่อ 1 ภาคเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น ทักษะการรุก 
ทักษะการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ มีความเข้าใจ 
สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬานั้นๆ ได้ และได้เรียนรู้ กฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิด การเป็น              
ผู้ตัดสินและผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงบทบาทการเป็นผู้จัดการทีม 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสม มีน้ าใจนักกีฬา เคารพในกฎและกติกาการแข่งขัน                
ทั้งในบทบาทของผู้เล่น ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขันของกีฬาแต่ละชนิด ตามความถนัดและความสนใจ                           
และน าทักษะกีฬาไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนา บุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาแต่ละชนิด 
3. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุก และฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
5. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬาแต่ละ

ชนิดได ้
6. อธิบายกฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
7. รู้ เข้าใจ หลักการจัดการแข่งขันกีฬาที่ถูกต้อง 
8. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬา ทั้งในฐานะผู้แข่งขัน ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขัน

ได้อย่างถูกต้อง 
9. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตัดสินกีฬาได้ 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 191 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 22204  ความถนัดด้านกีฬา 4     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬา ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น หลักการรุก หลักการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย               
ที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ รวมไปถึงการศึกษาความรู้และความเข้าใจในกฎและกติกา หลักการจัดการ
แข่งขัน การเป็นผู้จัดการทีม การเป็นผู้ตัดสิน และนักเก็บสถิต ิ โดยให้ผู้เรียนเลือก 1 ชนิดกีฬาต่อ 1 ภาคเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น ทักษะการรุก 
ทักษะการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ มีความเข้าใจ 
สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬานั้นๆ ได้ และได้เรียนรู้ กฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิด การเป็น              
ผู้ตัดสินและผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงบทบาทการเป็นผู้จัดการทีม 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสม มีน้ าใจนักกีฬา เคารพในกฎและกติกาการแข่งขัน                
ทั้งในบทบาทของผู้เล่น ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขันของกีฬาแต่ละชนิด ตามความถนัดและความสนใจ                           
และน าทักษะกีฬาไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนา บุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาแต่ละชนิด 
3. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุก และฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
5. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬาแต่ละ

ชนิดได ้
6. อธิบายกฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
7. รู้ เข้าใจ หลักการจัดการแข่งขันกีฬาที่ถูกต้อง 
8. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬา ทั้งในฐานะผู้แข่งขัน ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขัน

ได้อย่างถูกต้อง 
9. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตัดสินกีฬาได้ 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 192 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 23203  ความถนัดด้านกีฬา 5     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬา ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น หลักการรุก หลักการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย               
ที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ รวมไปถึงการศึกษาความรู้และความเข้าใจในกฎและกติกา หลักการจัดการ
แข่งขัน การเป็นผู้จัดการทีม การเป็นผู้ตัดสิน และนักเก็บสถิต ิ โดยให้ผู้เรียนเลือก 1 ชนิดกีฬาต่อ 1 ภาคเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น ทักษะการรุก 
ทักษะการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ มีความเข้าใจ 
สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬานั้นๆ ได้ และได้เรียนรู้ กฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิด การเป็น              
ผู้ตัดสินและผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงบทบาทการเป็นผู้จัดการทีม 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสม มีน้ าใจนักกีฬา เคารพในกฎและกติกาการแข่งขัน                
ทั้งในบทบาทของผู้เล่น ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขันของกีฬาแต่ละชนิด ตามความถนัดและความสนใจ                           
และน าทักษะกีฬาไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนา บุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาแต่ละชนิด 
3. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุก และฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
5. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬาแต่ละ

ชนิดได ้
6. อธิบายกฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
7. รู้ เข้าใจ หลักการจัดการแข่งขันกีฬาที่ถูกต้อง 
8. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬา ทั้งในฐานะผู้แข่งขัน ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขัน

ได้อย่างถูกต้อง 
9. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตัดสินกีฬาได้ 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 193 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 23204  ความถนัดด้านกีฬา 6     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬา ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น หลักการรุก หลักการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย               
ที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ รวมไปถึงการศึกษาความรู้และความเข้าใจในกฎและกติกา หลักการจัดการ
แข่งขัน การเป็นผู้จัดการทีม การเป็นผู้ตัดสิน และนักเก็บสถิต ิ โดยให้ผู้เรียนเลือก 1 ชนิดกีฬาต่อ 1 ภาคเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา ทักษะการเล่น ทักษะการรุก 
ทักษะการรับ การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬานั้นๆ มีความเข้าใจ 
สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬานั้นๆ ได้ และได้เรียนรู้ กฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิด การเป็น              
ผู้ตัดสินและผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงบทบาทการเป็นผู้จัดการทีม 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสม มีน้ าใจนักกีฬา เคารพในกฎและกติกาการแข่งขัน                
ทั้งในบทบาทของผู้เล่น ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขันของกีฬาแต่ละชนิด ตามความถนัดและความสนใจ                           
และน าทักษะกีฬาไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนา บุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
2. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาแต่ละชนิด 
3. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุก และฝุายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
5. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะในกีฬาแต่ละ

ชนิดได ้
6. อธิบายกฎ กติกาของกีฬาแต่ละชนิดได้ 
7. รู้ เข้าใจ หลักการจัดการแข่งขันกีฬาที่ถูกต้อง 
8. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬา ทั้งในฐานะผู้แข่งขัน ผู้ชม และผู้จัดการแข่งขัน

ได้อย่างถูกต้อง 
9. รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตัดสินกีฬาได้ 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 194 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 31201  กรีฑา      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะกีฬา ประเภทกรีฑา ประวัติ กฎ กติกา การแข่งขัน                  
ความเป็นมา ทักษะการการเล่นกีฬา ประเภท ลู่  ลาน การออกตัวจุดสตาร์ท การรับส่งไม้การวิ่งผลัด                   
หลักการวิ่ง การเตรียมตัวก่อนหลังการแข่งขัน โภชนาการของนักกีฬา ค่าสถิติเวลา องค์ประกอบของการ
ฝึกซ้อม มีน้ าใจและมารยาทในการดู ชื่นชมในคุณค่าของความงามของการกีฬาและสุขภาพ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ทางสุขศึกษาและพลศึกษาจากการสืบค้นข้อมูล อภิปราย               
มีเจตคติท่ีดี ต่อการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หลักการแนวคิดไปปรับปรุงปฏิบัติ พัฒนา คุณภาพชีวิตของตน และ
คุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ ด ารงอยู่ในความพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจ ประวัติ กฎ กติกา การแข่งขันกรีฑาตามหลักสากล โดยการค้นคว้า รายงาย 1 ฉบับ 
2. สามารถวาดขนาดสนามกรีฑา ทั้งประเภทลู่และลานขนาดย่อส่วน 1 ชิ้นงาน 
3. ร่วมฝึกปฏิบัติทักษะการวิ่งออกตัว ณ จุดสตาร์ท 3 แบบฝึก 
4. ร่วมฝึกปฏิบัติการวิ่ง ตามระยะทาง 1-10 กิโลเมตรได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5. ร่วมฝีกปฏิบัติการรับส่งไม้ การวิ่งผลัด กรีฑาประเภท ผลัด 4x100, 4x200 , 4x400 เมตร              

ได้ถูกหลักวิธี 
6. เข้าใจหลักการวิ่ง การเตรียมตัวก่อนแข่งขัน หลังแข่งขัน โภชนาการ องค์ประกอบการ                             

โดยการท าแบบทดสอบ 1 ฉบับ 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 195 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 31202  แบดมินตัน      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ  ทักษะ กีฬาประเภทแบตมินตัน ประวัติ กฎ กติกาการแข่งขัน 
ความเป็นมา ขนาดสนาม การเล่นประเภทเดี่ยว คู ่คู่ผสม ทีม การจับไม้ แบบแบล็คแฮนด์ โฟแฮนด์ การส่งลูก 
การตบลูก การมีน้ าใจนักกีฬา มารยาทของผู้เล่น ผู้แข่งขัน ชมเชียร์กีฬา ชื่นชมคุณค่าความงามของกีฬา                 
และสุขภาพ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ทางสุขศึกษาและพลศึกษาจากการสืบค้นข้อมูล อภิปราย                  
มีเจตคติท่ีดีต่อการดแูลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอาที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หลักการแนวคิด ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การท างาน มีจิตสาธารณะ ด ารงอยู่ในความพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจประวัติ กฎกติกา การแข่งขัน แบตมินตัน ตามหลักสากล 
2. แสดงทักษะวิธีการจับไม้ แบล็คแฮนด์ โฟแฮนด์ การรับลูกส่งลูกขนไก่ ได้อย่างถูกต้อง 
3. ร่วมฝึกปฏิบัติ การจับคู่ แข่งขัน แบดมินตันประเภทเดี่ยวและคู่ ได้ตามกฎกติการะเบียบการแข่งขัน 
4. แสดงทักษะวิธีการเสิร์ฟลูกสั้นยาว แบล็คแฮนด์ โฟแฮนด์ ได้ถูกหลักวิธี 
5. แสดงทักษะวิธีการตบลูกเคลื่อนที่ตามคอร์ท สนามแบดมินตันได้ถูกหลักวิธี 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 196 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 31203  วิทยาศาสตร์การกีฬา 1    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบข่าย ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์การกีฬา                          
ในด้านพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาเบื้องต้น 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างอวัยวะในร่างกาย ระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ และระบบประสาท ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการกีฬาได้  

เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ มีเจตคติที่ดีและเหมาะสมเกี่ยวกับการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬาไปใช้ในการพัฒนาความสามารถทางกีฬา บุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกายที่จ าเป็นกับการกีฬาต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบข่าย ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์การกีฬา                          

ในด้านพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาเบื้องต้น 
2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างอวัยวะในร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาท ซ่ึง

เป็นพื้นฐานของการกีฬาได้ 
3. เห็นความส าคัญในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนาความสามารถทางกีฬา 

บุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกายที่จ าเป็นในแต่ละชนิดกีฬาได้ 
4. เจตคติทีดี่และเหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางกีฬา บุคลิกภาพและสมรรถภาพทาง

กายท่ีจ าเป็นกับการกีฬาต่อไป 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 197 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 31205  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้และความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับ ความหมาย ความเป็นมา และองค์ประกอบของ
วิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านสมรรถภาพทางกาย  ทั้งที่ เป็นสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ                     
และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะกีฬาชนิดต่างๆ รวมไปถึงหลักการทดสอบสมรรถภาพทางกาย                  
การวิเคราะห์ การแปลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่จ าเป็นในแต่
ละชนิดกีฬาได้ 

เพ่ือให้นักเรียนมีสามารถปฏิบัติตามหลักการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และแปลผลได้อย่างถูกต้อง 
รวมไปถึงการมีความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายท่ีจ าเป็นในแต่ละชนิดกีฬาได้ 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าการน าความรู้ด้านสมรรถภาพ              
ทางกาย ทั้งที่เป็นสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ         
กีฬาชนิดต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถทางกีฬา บุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกายที่จ าเป็นกับการ
กีฬาต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย หลักการทดสอบสมรรถภาพทางกาย              

การวิเคราะห์และการแปลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่
จ าเป็นในแต่ละชนิดกีฬา 

2. อธิบายความส าคัญของสมรรถภาพทางกาย ทั้งที่เป็นสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ และ
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะกีฬาชนิดต่างๆ รวมไปถึงหลักการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
การวิเคราะห์ การแปลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่
จ าเป็นในแต่ละชนิดกีฬาได้อย่างถูกต้อง 

3. สามารถปฏิบัติตามหลักการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และแปลผลได้อย่างถูกต้อง  
4. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายท่ีจ าเป็นในแต่ละชนิดกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
5. เจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าในการพัฒนาความสามารถทางกีฬา บุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกาย                  

ที่จ าเป็นกับการกีฬาต่อไป 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 198 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 31204  ความถนัดด้านกีฬา 1     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 100 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการฝึกทักษะ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ เข้าใจและมีทักษะในการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  สามารถน าทักษะไปใช้ในการออกก าลังกาย มีทักษะใน
ชนิดกีฬาไทย ตลอดจนเป็นผู้น าในการออกก าลังกาย 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา การออกก าลังกายและการเป็นผู้น าในการออกก าลังกาย 
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อ่ืน ออกแบบการเคลื่อนไหวและมีความเข้าใจในทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานเป็น
อย่างดี 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกก าลังกาย  ตามความถนัด
และความสนใจ มีวินัย ตรงต่อเวลาและน าทักษะกีฬาไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ
สมรรถภาพต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา กฎ กติกา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิด 
2. มีทักษะในการเป็นผู้น าการออกก าลังกายและการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อ่ืน 
3. มีทักษะพ้ืนฐานชนิดกีฬาไทย 
4. มีทักษะในการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา ออกก าลังกายและสามารถออกแบบการเคลื่อนไหวได้อย่าง

เหมาะสม 
5. มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีมารยาทในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเป็นอย่างดี 
6. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 199 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 31206  ความถนัดด้านกีฬา 2     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 100 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการฝึกทักษะ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ  มีความสามารถในทักษะกีฬาประเภทบุคคลและกีฬาประเภททีมอย่างน้อย 1 ชนิด การน าทักษะ
การเคลื่อนไหวมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าทักษะไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อ่ืนได้ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา เข้าใจในรูปแบบการเคลื่อนไหวสามารถน าทักษะต่างๆ                   
มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับการเล่นกีฬา ถ่ายทอดความรู้ในกีฬานั้นๆ                    
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ ในการศกึษาและน าทักษะกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา กฎ กติกา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิด 
2. มีทักษะการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทบุคคล 
3. สามารถออกแบบการเคลื่อนไหวแบบฝึกและท่าทางได้อย่างเหมาะสม 
4. มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีมารยาทในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเป็นอย่างดี 
5. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 200 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 32201  กิจกรรมเข้าจังหวะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวองค์ประกอบความส าคัญ              
ของกิจกรรม  เขา้จังหวะ การเคลื่อนไหวอยู่กับที ่การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ ออกแบบท่าทาง แปรขบวน การเต้น
ในจังหวะลีลาศ การจับคู่ จับมือ ก้าวเท้า ทิศทางแนวทางของลีลาศ ท่าทางที่สง่างาม สร้างสัมพันธภาพที่ดี              
กับการร่วมกิจกรรม รอบรู้ประโยชน์ การเตรียมตัวของการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ทางสุขศึกษา และพลศึกษา จากการสืบค้นข้อมูล อภิปราย               
มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักการแนวคิดไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีคุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน มีจิตสาธารณะด ารงอยู่ในความพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจรูปแบบวิธีการร่วมเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะได้ตามหลักสากล 
2. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้ถูกวิธี 
3. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายท่าทางแปรขบวนได้อย่างเหมาะสม 
4. รู้และเข้าใจจังหวะทิศทางการเดินการเคลื่อนไหวลีลาศเบื้องต้นได้ถูกหลักวิธี 
5. แสดงทักษะการเต้นลีลาศการจับคู่ การหมุน การเดินได้ตามหลักวิธี 
6. รู้และเข้าใจประวัติกฎกติกาการเล่น การแสดงการเตรียมตัวออกลีลาศ ได้ตามหลักสากล 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 201 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 32202  ซอฟบอล      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกีฬาประเภทซอฟบอล ประวัติ กฎ กติกา การแข่งขัน 
ความเป็นมา ขนาดสนาม ประเภทการเล่นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อม การขว้างบอลรับส่งการเคลื่อนที่ ทักษะการ           
จับไม้ตีลูก รูปแบบการเล่นมาตรฐาน แบบสโลว์พิทซ ์แบบฟาสต์พิทซ์ แบบโมดิฟายด์พิทซ์ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ทางสุขศึกษาและพลศึกษา จากการสืบค้นข้อมูล อภิปราย            
มีเจตคติท่ีดี ต่อการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักการแนวคิดไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีคุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ท างาน มีจิตสาธารณะ ด ารงอยู่ในความพอเพียงและรักความเป็นไทย 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจประวัติ กฎกติกา การแข่งขัน กีฬาซอฟบอล ตามหลักสากล 
2. แสดงทักษะวิธีการจัดท าขนาดสนามแบบย่อส่วน ตามขอบเขตท่ีก าหนด 
3. ร่วมฝึกปฏิบัติ ทักษะพ้ืนฐาน การขว้างบอลรับส่ง 3 ระดับ 
4. ร่วมฝึกแสดงทักษะเคลื่อนที่ทิศทางการขว้างบอลได้ถูกหลักวิธีในกีฬาซอฟบอล 
5. ร่วมฝึกแสดงทักษะ การจับไม้ เหวียงแขนตีได้ถูกหลักวิธีในกีฬาซอฟบอล 
6. มีเจตคติท่ีดี การเล่นทีม มารยาท การดูการแข่งขันในกีฬาซอฟบอล 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 202 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 32203  วิทยาศาสตร์การกีฬา 3    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบข่าย ความเป็นมาของสรีรวิทยา
เบื้องต้น และสรีรวิทยาการออกก าลังกาย ทั้งในเรื่องผลของการออกก าลังกายและการฝึกที่มีต่อโครงสร้าง 
หน้าที่  และกลไกการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบโครงร่าง ระบบประสาท และ                      
ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจได้  

เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบโครงร่าง                      
และระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญกับการเคลื่อนไหว      
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ มีเจตคติที่ดีและเหมาะสมเกี่ยวกับการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์            
การกีฬาไปใช้ในการพัฒนาความสามารถทางกีฬา บุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกายที่จ าเป็นกับการกีฬา
ต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบข่าย ความเป็นมาของสรีรวิทยาเบื้องต้น และ

สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
2. อธิบายเกี่ยวกับผลของการออกก าลังกายและการฝึกที่มีต่อโครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการท างานของ

ระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก ่ระบบโครงร่าง ระบบประสาท และระบบไหลเวียนเลือดและระบบ
หายใจได้อย่างถูกต้อง 

3. เห็นความส าคัญในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนาความสามารถทางกีฬา 
บุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกายที่จ าเป็นในแต่ละชนิดกีฬาได้ 

4. เจตคติทีดี่และเหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางกีฬา บุคลิกภาพและสมรรถภาพทาง
กายท่ีจ าเป็นกับการกีฬาต่อไป 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 203 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 32205  วิทยาศาสตร์การกีฬา 4    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้และความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับ ความหมาย ความเป็นมา ของวิทยาศาสตร์การ
กีฬาในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปูองกันการบาดเจ็บทางกีฬา ทั้งในเรื่องของหลักการและวิธีการ               
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางการกีฬา การนวด การใช้ความร้อน ความเย็น และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล เพ่ือบรรเทาการเจ็บปวดจากอุบัติเหตุทางการกีฬา รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิด กลไก 
และการปูองกันการบาดเจ็บจากการกีฬาทั้งขณะฝึกซ้อมและขณะแข่งขันได้  

เพ่ือให้นักเรียนมีสามารถวิเคราะห์ชนิดและกลไก การบาดเจ็บจากการกีฬาทั้งขณะฝึกซ้อม                            
และขณะแข่งขัน รวมไปถึงสามารถปูองกันการบาดเจ็บ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพ่ือบรรเทาการเจ็บปวด
จากอุบัติเหตุทางการกีฬาได้ 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ มีเจตคติท่ีดีและเหมาะสมเกี่ยวกับการน าความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บทางการกีฬา และการปูองกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาทั้งขณะฝึกซ้อม
และขณะแข่งขัน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความเป็นมา ของวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านการ              

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปูองกันการบาดเจ็บทางกีฬา 
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางการกีฬา และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ชนิด กลไก และการปูองกันการบาดเจ็บจากการกีฬาทั้งขณะฝึกซ้อมและขณะแข่งขันได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถวิเคราะห์ชนิดและกลไก การบาดเจ็บจากการกีฬาทั้งขณะฝึกซ้อมและขณะแข่งขันได้อย่าง

ถูกต้อง 
4. เห็นความส าคัญของการน าความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปูองกันการบาดเจ็บจากการ

เล่นกีฬาทั้งขณะฝึกซ้อมและขณะแข่งขันไปใช้ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 204 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 32204  ความถนัดด้านกีฬา 3     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 100 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.5 หน่วยกติ 
 

ศึกษาการฝึกทักษะ  เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ มีความสามารถในกิจกรรมนันทนาการ เกม เพลง กีฬาประเภทบุคคลและกีฬาประเภททีมอย่าง
น้อย 1 ชนิด การเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรม  การออกแบบกิจกรรม  การกล้าแสดงออกและการวางแผนใน
การเล่นกีฬา 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการ สามารถออกแบบกิจกรรมได้ด้วยตนเอง                 
เข้าใจในรูปแบบการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา สามารถวางแผนการเล่น รู้กฎ กติกาตลอดจนเกิดทักษะ              
การเคลื่อนไหวที่ด ี 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับการเล่นกีฬา ถ่ายทอดความรู้ในกีฬานั้นๆ              
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ ในการศึกษาและน าทักษะกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา กฎ กติกา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิด 
2. มีทักษะในการเป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการ 
3. มีทักษะในการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม 
4. ใช้ความสามารถของตน เพ่ิมศักยภาพของทีมอย่างเต็มความสามารถ 
5. มีวินัย  ตรงต่อเวลาและมีมารยาทในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเป็นอย่างดี 
6. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 205 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 32206  ความถนัดด้านกีฬา 4     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 100 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการฝึกทักษะ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ มีความสามารถในการเล่นและตัดสินกีฬาในชนิดกีฬาสากล รู้และเข้าใจกฎ กติกาในการเล่นกีฬา  
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นและตัดสินกีฬาชนิดกีฬาสากล  สามารถวางแผนการเล่น  ออกแบบ
แบบฝึกกีฬานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี  

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับการเล่นกีฬา ถ่ายทอดความรู้ในกีฬานั้นๆ                  
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ ในการศึกษาและน าทักษะกฬีาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา กฎ กติกา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิด  
2. มีทักษะในการเล่นกีฬาสากลและสามารถตัดสินกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถออกแบบแบบฝึกและถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ 
4. มีวินัย  ตรงต่อเวลาและมีมารยาทในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเป็นอย่างดี 
5. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 206 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 33203  วิทยาศาสตร์การกีฬา 5    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบข่าย ความเป็นมาของจิตวิทยาการ
กีฬาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการกีฬา เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา เพ่ือการจัดการอารมณ์และ
ความเครียดขณะการแข่งขันและเพ่ือความเป็นเลิศทางกีฬา  

เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์การประยุกต์ทฤษฎีและหลักทางจิตวิทยาในสถานการณ์ต่างๆ                  
เพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตน ขณะช่วงใกล้แข่งขัน ขณะแข่งขัน และหลังการแข่งขันกีฬา 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ มีเจตคติท่ีดีและเหมาะสมเกี่ยวกับการน าความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬา
ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถทางกีฬา บุคลิกภาพที่จ าเป็นกับการกีฬาต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบข่าย ความเป็นมาของจิตวิทยาการกีฬา  
2. อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยาการกีฬา เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา เพื่อการจัดการ

อารมณ์และความเครียดขณะการแข่งขันและเพ่ือความเป็นเลิศทางกีฬาได้อย่างถูกต้อง  
3. สามารถวิเคราะห์การประยุกต์ทฤษฎีและหลักทางจิตวิทยาในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือจัดการกับอารมณ์

และความเครียดของตน ขณะช่วงใกล้แข่งขัน ขณะแข่งขัน และหลังการแข่งขันกีฬา 
4. เห็นความส าคัญของการน าความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ในการพัฒนาความสามารถทางกีฬา 

บุคลิกภาพที่จ าเป็นกับการกีฬาต่อไป 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 207 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 33205  วิทยาศาสตร์การกีฬา 6    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้และความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับ ความหมาย ความเป็นมา ของวิทยาศาสตร์การ
กีฬาในด้านโภชนาการส าหรับการกีฬา ทั้งในเรื่องของโภชนาการ บทบาท ของสารอาหารที่ส าหรับการ                       
ออกก าลังกายเพ่ือควบคุมน้ าหนัก และส าหรับนักกีฬาทั้งขณะฝึกซ้อม และแข่งขัน การประเมินภาวะ
โภชนาการและองค์ประกอบของร่างกาย หลักการน าสารอาหารไปใช้เพ่ือเป็นพลังงานในทั้งในการ                         
ออกก าลังกาย การฝึกซ้อม และแข่งขัน 

เพ่ือให้นักเรียนมีสามารถวิเคราะห์ภาวะโภชนาการและองค์ประกอบของร่างกาย  และหลักการน า
สารอาหารไปใช้เพื่อเป็นพลังงานในทั้งในการออกก าลังกาย การฝึกซอ้ม และแข่งขันได ้

เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ มีเจตคติที่ดีและเหมาะสมเกี่ยวกับการน าความรู้ด้านโภชนาการ
ส าหรับการกีฬามาใช้เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความเป็นมา ของวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้าน

โภชนาการส าหรับการกีฬา  
2. อธิบายบทบาท ของสารอาหารที่ส าหรับการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมน้ าหนัก และส าหรับนักกีฬาได้

อย่างถูกต้อง 
3. สามารถวิเคราะห์ภาวะโภชนาการและองค์ประกอบของร่างกาย และหลักการน าสารอาหารไปใช้เพื่อ

เป็นพลังงานในทั้งในการออกก าลังกาย การฝึกซ้อม และแข่งขันได้อย่างถูกต้อง 
4. เห็นความส าคัญของการน าความรู้ด้านโภชนาการส าหรับการกีฬามาใช้เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 208 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 33204  ความถนัดด้านกีฬา 5     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการฝึกทักษะ  เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ มีความสามารถในการวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาและใช้ทักษะการเคลื่อนไหวเพ่ือประยุกต์ใช้กับ
การเล่นกีฬา รู้และเข้าใจกฎ กติกาในการเล่นกีฬา  ตัดสินกีฬาได้อย่างถูกต้อง   

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา  สามารถวางแผนการเล่น  ออกแบบแบบฝึก  
ตัดสินชนิดกีฬานั้นๆ ได้และสามารถวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาได้เป็นอย่างดี  

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับการเล่นกีฬา ถ่ายทอดความรู้ในกีฬานั้นๆ                
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ ในการศึกษาและน าทักษะกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา กฎ กติกา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิด  
2. มีความสามารถในการเคลื่อนไหวเพ่ือประยุกต์ใช้กับการเล่นกีฬา  
3. สามารถตัดสินกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถออกแบบแบบฝึกและถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ 
5. สามารถออกแบบและวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างเป็นขั้นตอน 
6. มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีมารยาทในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเป็นอย่างดี 
7. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 209 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
พ 33206  ความถนัดด้านกีฬา 6     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการฝึกทักษะ เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ มีความสามารถในกิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาประเภททีมอย่างน้อย 1 ชนิด มีการเคลื่อนไหว               
ที่ถูกต้อง สวยงามและถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาประเภททีมและกิจกรรมเข้าจังหวะ  สามารถเคลื่อนไหวเข้า
จังหวะได้เป็นอย่างดี ถูกต้องและสวยงาม มีความสามารถในการท างานเป็นทีมในการเล่นกีฬาประเภททีม  
สามารถวางแผนการเล่นได้เป็นอย่างดี  

เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับการเล่นกีฬา ถ่ายทอดความรู้ในกีฬานั้นๆ                
มีวินัย ใฝุเรียนรู้ ในการศึกษาและน าทักษะกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา กฎ กติกา วิวัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิด  
2. มีทักษะในการท างานเป็นทีม วางแผน กลวิธี ในการเล่นกีฬา 
3. สามารถตัดสินกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถออกแบบแบบฝึกและถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ 
5. สามารถเคลื่อนไหวเข้าจังหวะได้อย่างถูกต้องและสง่างาม 
6. มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีมารยาทในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเป็นอย่างดี 
7. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา  

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 210 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
I 30201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ ตั้งประเด็น/ค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก การตั้งสมมติฐาน        
การค้นคว้า การแสวงหาความรู้ข้อมูล การออกแบบ การวางแผนรวบรวมข้อมูล การใช้กระบวนการกลุ่ม                 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ การสังเคราะห์ การสรุปองค์ความและการเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบ  

ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐาน และให้
เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ ค้นคว้า
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ออกแบบวางแผนรวบรวม
ข้อมูลและสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอ
แนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  

เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยง
ความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ หลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา และมีทักษะในการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบการเขียนรายงานและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  น าองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  
2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 

และมีทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม  
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม  
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบแผนการทางานของนักเรียน  

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 211 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
I 30202  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ ตั้งประเด็น/ค าถามภายใต้ขอบเขตการเรียนทางพลศึกษา การออกก าลังกาย และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้า การแสวงหาความรู้ข้อมูล การออกแบบ การวางแผน
รวบรวมข้อมูล การใช้กระบวนการกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ การสังเคราะห์ การสรุปองค์ความ
และการเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาที่เป็นระบบ  

ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามภายใต้ขอบเขตการเรียนทางพลศึกษา การออกก าลังกาย และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จาก
ศาสตร์สาขาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม 
สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด 
กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  

เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยง
ความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ หลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา และมีทักษะในการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบการเขียนรายงานและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  น าองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ตั้งประเด็นปญัหา ภายใต้ขอบเขตการเรียนทางพลศึกษา การออกก าลังกาย และวิทยาศาสตร์การ

กีฬา 
2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 

และมีทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม  
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม  
8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบแผนการทางานของนักเรียน  

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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| 212 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
I 30203  การสื่อสารและการน าเสนอ 1    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้าง                
องค์ความรู้ 1 เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของ
รายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จ านวน 4,000 ค า หรือ เป็นภาษาอังกฤษ               
ความยาว 2,000 ค า มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายเชื่อถือได้  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร น าเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบ
เดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ ให้เป็นประโยชน์แก่
สาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง  
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษ             

ความยาว 2,500 ค า ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual presentation) หรือ

กลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference, 

social media online 
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์  

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
I 30204  การสื่อสารและการน าเสนอ 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา  การศึกษาค้นคว้าและสร้าง                
องค์ความรู้ 2 ภายใต้ขอบเขตการเรียนทางพลศึกษา การออกก าลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเขียน
โครงร่าง บทนา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว               
จ านวน 4,000 ค า หรือ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 ค า มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่าง
หลากหลายเชื่อถือได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสารน าเสนอความคิดอย่าง
ชัดเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและ
ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง  
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษ             

ความยาว 2,500 ค า ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual presentation) หรือ

กลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference, 

social media online 
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
I 30205  การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

การจัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงลึกทั้งด้านพ้ืนฐานความคิด ความรู้สึกและการกระทาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง                      
การเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์  ความเสมอภาค ความเข้าใจกันในระหว่างมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาภายใต้
ขอบเขตการเรียนทางพลศึกษา การออกก าลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้
ในตนเอง และเชื่อมโยงในระดับท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ข้อค้นพบ ข้อสรุป ความคิดใหม่ องค์ความรู้ใหม่                     
ที่เป็นความจริงใกล้ตัวของผู้เรียน เลือกน าประเด็น / เรื่องราวที่สัมพันธ์กับขอบเขตการเรียนรู้  กระตุ้นให้
เชื่อมโยงเหตุการณ์ในระดับท้องถิ่น และอภิปราย สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ดังกล่าวโดยจัดเป็นกิจกรรม โครงการ หรือโครงงาน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. วางแผน การจัดเป็นกิจกรรม โครงการ หรือโครงงาน เพ่ือการบริการสังคม โดยมุ่งเน้นการศึกษา

ภายใต้ขอบเขตการเรียนทางพลศึกษา การออกก าลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์  

รวม  2  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   รายวิชาเพิ่มเติม 
I 30206  การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

การจัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงลึกทั้งด้านพ้ืนฐานความคิด ความรู้สึกและการกระทาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง                   
การเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์ ความเสมอภาค ความเข้าใจกันในระหว่างมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาภายใต้
ขอบเขตการเรียนทางพลศึกษา การออกก าลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้
ในตนเอง และเชื่อมโยงในระดับท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ข้อค้นพบ ข้อสรุป ความคิดใหม่ องค์ความรู้ใหม่           
ที่เป็นความจริงใกล้ตัวของผู้เรียน เลือกน าประเด็น/เรื่องราวที่สัมพันธ์กับขอบเขตการเรียนรู้ กระตุ้นให้
เชื่อมโยงเหตุการณ์ในระดับท้องถิ่น และอภิปราย สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ดังกล่าวโดยจัดเป็นกิจกรรม โครงการ หรือโครงงาน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ด าเนินการจัดเป็นกิจกรรม โครงการ หรือโครงงาน เพ่ือการบริการสังคม โดยมุ่งเน้นการศึกษาภายใต้

ขอบเขตการเรียนทางพลศึกษา การออกก าลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามแผนงานที่วางไว้ 
2. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์  

รวม  2  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์จารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 มาตรฐาน ศ 1.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล 

สาระท่ี 2 ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้    
ในชีวิตประจ าวัน 

 มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
ศ 11101  ศิลปะ      จ านวน    40 ชั่วโมง 
ศ 12101  ศิลปะ      จ านวน    40 ชั่วโมง 
ศ 13101  ศิลปะ      จ านวน    40 ชั่วโมง 
ศ 14101  ศิลปะ      จ านวน    80 ชั่วโมง 
ศ 15101  ศิลปะ      จ านวน    80 ชั่วโมง 
ศ 16101  ศิลปะ      จ านวน    80 ชั่วโมง 

 

รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ศ 21101   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 1)     1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ 21102   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 2)    1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ 22101   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 1)    1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ 22102   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 2)    1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ 23101   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 1)    1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ 23102   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 2)    1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
ศ 31101   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ศ 31102   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 2)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ศ 32101   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หนว่ยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ศ 32102   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 2)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ศ 33101   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 1)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ศ 33102   ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 2)    0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 11101  ศิลปะ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและอธิปรายเกี่ยวกับจุด เส้น รูปร่าง ความหมายและประเภทของความรู้สึก ความรู้สึกกับ
สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงาน วิธีการใช้สีเทียน เทคนิคการใช้สีเทียน วิธีการเก็บรักษาสี
เทียน วิธีการและเทคนิคการใช้สีไม้ วิธีการเก็บรักษาสีไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการใช้สีน้ า วิธีการและเทคนิคการใช้สีน้ า 
การเก็บรักษาสีน้ า  วัสดุอุปกรณ์ในการใช้สีโปสเตอร์ การเก็บรักษาสีโปสเตอร์ และทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 
            กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงและทัศนธาตุของ สิ่งต่าง  ๆ ใน
ธรรมชาติและงานทัศนศิลป์  มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างผลงาน เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก  
ออกมาเป็นผลงาน มีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  ส่งเสริมกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น  และส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  มีการประเมินชิ้นงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
(Rubrics) 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการก าเนิดเสียง คุณลักษณะของเสียง จังหวะและการร้องเพลง เพลงใน
ชีวิตประจ าวัน บทเพลงในท้องถิ่น การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์ไทยและนาฏยศัพท์ การแสดง
นาฏศิลป์ไทย และการละเล่นของเด็กไทย 

ให้นักเรียนสังเกตภาพและคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ จ าแนก ปฏิบัติ สรุปความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องการก าเนิดเสียง คุณลักษณะของเสียง จังหวะและการร้องเพลง เพลงในชีวิตประจ าวัน บท
เพลงในท้องถิ่น การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์ไทยและนาฏยศัพท์ การแสดงนาฏศิลป์ไทยและ
การละเล่นของเด็กไทย รวมถึงการปฏิบัติท่าร า และมารยาทท่ีดีในการชมการแสดง   

ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้จากประสบการณ์เดิม เคลื่อนไหวท่าทางเลียนแบบได้อย่างเหมาะสม เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติท่าร า ขับร้องเพลงได้ไพเราะและสามารถแสดงออก ได้อย่างอิสระตามความรู้สึก
และความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรี นาฏศิลป์ น าความรู้ท่ี
ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสม 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
ศ 1.2   ป.1/1 
ศ 2.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
ศ 2.2   ป.1/1, ป.1/2 
ศ 3.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ศ 3.2   ป.1/1, ป.1/2 
รวม 18 ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 12101  ศิลปะ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ระบุและบรรยายเกี่ยวกับงานวาด งานปั้น งานพิมพ์  พ้ืนฐานการวาดรูปคน การวาดภาพเกี่ยวกับ
ครอบครัวและเพ่ือนบ้าน วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด ฉีก ปะติด การสร้างงานโครงสร้างเคลื่ อนไหว และ
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่นท่ีได้พบในชีวิตประจ าวัน 
            กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงและทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ใน
ธรรมชาติและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างผลงาน เพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก  
ออกมาเป็นผลงาน มีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน และส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนน (Rubrics) 
            เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเสียงมนุษย์ เสียงดนตรี คุณลักษณะของเสียงดนตรี คุณลักษณะของ
จังหวะ การขับร้อง  ความหมายและความส าคัญของบทเพลง บทเพลงและดนตรีพ้ืนเมือง กิจกรรมดนตรีในโอกาส
พิเศษ  การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ การใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์ไทย การมีมารยาทในการชมการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยและการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 

  ให้ผู้เรียนสังเกตภาพการก าเนิดเสียง เครื่องดนตรีไทย การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ นาฏยศัพท์  
ภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์ไทย ท่าทางการร่ายร าประกอบเพลงต่าง ๆ การเป็นผู้ชมที่ดีและไม่ดีเพ่ือวิเคราะห์และ
เขียนอธิบายเกี่ยวกับภาพ  การอ่านสถานการณ์และวิเคราะห์ค าถาม การฝึกการขับร้องเพลงให้ถูกต้องตามจังหวะ
สามารถเขียน บอก เล่า อธิบายความรู้สึกได้จากประสบการณ์เดิม โดยการถ่ายทอดจินตนาการและความคิด
ของตนเองอย่างอิสระ สามารถปฏิบัติท่าร า ขับร้อง และเข้าใจจังหวะได้ด้วยตนเองโดยการใช้ทักษะกระบวนการ
ต่างๆ และสรุปความรู้ที่ได้ลงในแผนภาพต่างๆ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี – 
นาฏศิลป์ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

         

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1   ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6,  ป.2/7,  ป.2/8 
ศ 1.2  ป.2/1, ป.2/2 
ศ 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
ศ 2.2  ป.2/1, ป.2/2 
ศ 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
ศ 3.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
รวม 25 ตัวช้ีวัด 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 221 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 13101  ศิลปะ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษารูปร่าง รูปทรงท่ีเกิดขึ้นในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ และสร้างสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ผ่านงานประเภทงานวาด  งานปั้นและงานพิมพ์ภาพ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท 
สามารถจ าแนกทัศนธาตุท่ีปรากฏในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์เน้นเรื่อง เส้น สี พื้นผิว และบริเวณว่าง
ถ่ายทอดภาพจากความคิด จินตนาการ ความเป็นจริง ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ ศิลปะท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นในแต่ละภาค 

กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งมั่นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่ าง รูปทรงและทัศนศิลป์ของสิ่งต่างๆใน
ธรรมชาติและงานทัศนศิลป์  มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างผลงานเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
ออกมาเป็นผลงาน ส่งเสริมกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) มีการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นผลงาน 

มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และท างานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีไทยและสากล  ระดับเสียงของตัวโน้ต  การนับ
จังหวะ  บทบาทหน้าท่ีและประเภทของเพลง  ทักษะในการขับร้องและการบรรเลงดนตรี หลักการวิเคราะห์เพลง  
การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง  ดนตรีในชีวิตประจ าวัน  ดนตรีในท้องถิ่น  ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของ
ดนตรีในท้องถิ่นไทย 4 ภาค หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบท่าทาง  บทเพลง  
และสถานการณ์ต่าง ๆ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับร าวงมาตรฐาน นาฏศิลป์พื้นเมือง  การแสดงนาฏศิลป์ไทยและ
การบูรณาการนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ให้ผู้เรียนสังเกตภาพเกี่ยวกับเครื่องดนตรี การบรรเลงดนตรีไทย การฟังดนตรี บรรทัด 5 เส้น การ
เลียนแบบท่าทางต่าง ๆ  การแสดงท่าร าประกอบเพลง ฝึกออกเสียงตามบันไดเสียงท่ีก าหนดให้ ปรบมือตามจังหวะ
เพลง  อ่านสัญลักษณ์โน้ต  การขับร้องเพลงและการบรรเลงดนตรีแล้วตอบค าถาม  ฟังเพลงและอธิบายความส าคัญ
และบทบาทหน้าท่ีของเพลง เปล่งเสียงตามระดับเสียงเครื่องดนตรี วาดภาพเครื่องดนตรีได้สอดคล้องกับเครื่อง
ดนตรีผู้เรียนสามารถเขียนอธิบายและวิเคราะห์ความส าคัญของดนตรีและนาฏศิลป์ได้  โดยใช้ประสบการณ์เดิม 
สามารถปรบมือได้ตรงตามจังหวะของดนตรี  เห็นประโยชน์ของดนตรีและนาฏศิลป์  แสดงท่าร าต่างๆ ได้ถูกต้อง  มี
ความคิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆ อย่างอิสระและเต็มความสามารถ ฟังดนตรี  และชมการแสดง
นาฏศิลป์ได้ด้วยอารมณ์สุนทร ี

ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี – นาฏศิลป์ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1   ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7,ป.3/8,ป.3/9,ป.3/10 
ศ 1.2   ป.3/1,ป.3/2 
ศ 2.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
ศ 2.2   ป.3/1, ป.3/2 
ศ 3.1   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
ศ 3.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
รวม 29 ตัวชี้วัด 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 222 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 14101  ศิลปะ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว พื้นที่ว่าง สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ สร้างงานพิมพ์ภาพ การวาดภาพระบายสี และงานทัศนศิลป์กับวรรณธรรมในท้องถิ่น  

กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งมั่นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงและทัศนศิลป์ของสิ่งต่างๆใน
ธรรมชาติและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างผลงานเพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
ออกมาเป็นผลงาน ส่งเสริมกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนและส่งเสริมการเรียนรู้
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  มีการประเมินชิ้นงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) มีการร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน 

มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ เสียงของเครื่องดนตรี การใช้และการดูแลรักษา
เครื่องดนตรี จังหวะ ท านอง และประโยคเพลง โน้ตดนตรีสากล โน้ตดนตรีไทย หลักและวิธีการขับร้องเพลง วิถี
ชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพ้ืนบ้าน การอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทาง 
ดนตรีไทย การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพ้ืนเมือง การฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์ไทย 
การแสดงนาฏศิลป์ไทย การละคร และนาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิ่น 

ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสรุปความรู้ การให้เหตุผล การจัดระบบความคิดเป็น
แผนภาพ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล การอ่าน เขียนตัวโน้ต
สากล สัญลักษณ์โน้ตดนตรีไทยและสากล ท่าทางร่ายร าประกอบเพลง อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิตการแสดงพ้ืนเมือง
ต่างๆ ฝึกขับร้องตามหลักและวิธีการขับร้อง ปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลป์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์
นาฏศิลป์ไทยและสากล การละคร และการแสดงจากวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการมากขึ้น เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การร้องเพลง การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง
เป็นต้น สามารถใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีได้อย่างเหมาะสม เกิดสุนทรียะท่ีดีในการฟังดนตรี เห็นประโยชน์
และคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9 
ศ 1.2   ป.4/1, ป.4/2 
ศ 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
ศ 2.2   ป.4/1, ป.4/2 
ศ 3.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ศ 3.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
รวม 29 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 15101  ศิลปะ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเก่ียวกับจังหวะต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ความแตกต่าง
ผ่านงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์งานด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่แตกต่างกัน แสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี 
งานปั้นจากดินน้ ามัน ดินเหนียว การจัดภาพในงานพิมพ์ การจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายใน
งานทัศนศิลป์ บรรยายลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์  
งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนภูมิปัญญาในท้องถิ่น  

กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งมั่นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงานทัศนศิลป์ของสิ่งต่างๆ ใน
ธรรมชาติและงานทัศนศิลป์  มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างผลงานเพ่ือถ่ายทอดสื่อความหมาย
ออกมาเป็นผลงาน  มีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนและส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubrics) มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มีจินตนาการในการสร้างศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยและสากลประกอบจังหวะและท านอง วงดนตรีไทย วงดนตรี
สากล องค์ประกอบดนตรี เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี หลักการขับร้อง ดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป์ 
ดนตรีกับประเพณีท้องถิ่น การแสดงท่าทางประกอบนิทานและบทเพลง นาฏยศัพท์และภาษาท่าร าทาง
นาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย องค์ประกอบนาฏศิลป์ ละคร หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย และ
นาฏศิลป์สากล 

ให้นักเรียนสังเกตภาพเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล ตัวโน้ต ประเพณี
ท้องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์ เพื่อวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับภาพด้วยประสบการณ์และ ใช้ทักษะกระบวนการ
คิดต่างๆ บันทึกตัวโน้ต ฝึกขับร้องเพลง และปฏิบัติท่าร าประกอบเพลงจากภาพที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม เกิดความคิดสร้างสรรค์  
จินตนาการและเห็นคุณค่า ตระหนักถึงความส าคัญของดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถ น าความรู้ทางดนตรี และ
นาฏศิลป์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
ศ 1.2   ป.5/1, ป.5/2 
ศ 2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
ศ 2.2   ป.5/1, ป.5/2 
ศ 3.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป5/6 
ศ 3.2   ป.5/1, ป.5/2 
รวม 26 ตัวช้ีวัด                              
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 16101  ศิลปะ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความสมดุล การจัดขนาด สัดส่วน รูปและพ้ืนที่ว่าง การสร้างสรรค์งานโดยใช้สีคู่ตรง
ข้าม การสร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ โดยการใช้น้ าหนักและแสงเงา หลักการเพ่ิมและลดในงานปั้น 
การสร้างงานเป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม 
อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์  

กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งมั่นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงานทัศนศิลป์ของสิ่งต่างๆใน
ธรรมชาติและงานทัศนศิลป์  มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างผลงานเพ่ือถ่ายทอดสื่อความหมาย
ออกมาเป็นผลงาน  มีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนและส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubrics) มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ มีจินตนาการในการสร้างศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ศัพท์สังคีต ประเภทและหน้าที่ของเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน  
ประเภทเครื่องดนตรีสากล  โน้ตเพลงไทย  โน้ตเพลงสากล  การขับร้อง  การวิเคราะห์และการฟังเพลง  วิวัฒนาการ
ดนตรีไทย การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงพ้ืนเมือง นาฏยศัพท์และภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์ไทย การแสดง
นาฏศิลป์และละคร มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร บทบาทหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร  
ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย 

ให้นักเรียนดูภาพเครื่องดนตรีไทย นาฏยศัพท์ ภาษาท่าร าทางนาฏศิลป์ไทย การร่ายร าประกอบเพลง 
ต่าง ๆ  การเป็นผู้ชมที่ดีและไม่ดี  เพ่ือวิเคราะห์และเขียนอธิบายภาพการฝึกการ ขับร้อง การวิเคราะห์เพลง การ
ฟังเพลง วิเคราะห์บทบาทหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร  การสรุปความรู้ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์สามารถ
จ าแนก  บรรยาย  อ่าน  เขียนแสดงความรู้สึก อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้จากประสบการณ์   มีการใช้ความคิด
สร้างสรรค์การใช้จินตนาการของตนเองอย่างอิสระ สามารถเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์โดยใช้
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยทางดนตรี – นาฏศิลป์ 
น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทยที่
เป็นมรดกของชาติ มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1   ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/3, ป.6/4 , ป.6/5 ,ป.6/6, ป.6/7 
ศ 1.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ศ 2.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ศ 2.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ศ 3.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ศ 3.2   ป.6/1, ป.6/2 
รวม 27 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 21101  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การฝึกอ่าน เขียน และร้องโน้ตไทย เปรียบเทียบเสียงร้อง
และเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้อง
เพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ 
น าเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปรายลักษณะเด่นที่ท าให้งานนั้นน่าชื่นชม ใช้และบ ารุงรักษา
เครื่องดนตรีได้อย่างถูกวิธี  ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง และระบุความหลากหลาย
ขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม  
กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมดนตรีด้วยความสนุกสนาน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และเกิด
ความชื่นชมต่อดนตรี ตลอดจนน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน   
 ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม        
นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่ใช้ในการแสดง การแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ การท างาน
เป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง การใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่ก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม
โดยเน้นเรื่องการใช้เสียง  การแสดงท่า และการเคลื่อนไหวปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้านและประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย โดยใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, 
ศ 2.2  ม.1/2,   
ศ 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,  
ศ 3.2  ม.1/1, ม.1/2,  
รวม 15 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 21102  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุ หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล วาดภาพ
ทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น 3 มิติ รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติโดยเน้น
ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิก
อ่ืน ๆ ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล ประเมินงานทัศนศิลป์และวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อ่ืน
โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดให้ ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   
งานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยและการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล 
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
ในการสื่อสาร การสื่อความคิดจินตนาการและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  
 ศึกษาอ่าน เขียน ร้องโน้ตสากลและเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน ลักษณะการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง จังหวะ ความดัง-เบา ความแตกต่างของอารมณ์
เพลง น าเสนอบทเพลงที่ตนชื่นชอบและอภิปรายโดยใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพของบทเพลงด้านเนื้อหา เ สียง 
และองค์ประกอบดนตรี อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าและเกิดความชื่นชมต่อดนตรีกล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมดนตรีด้วยความสนุกสนาน น า
ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ตลอดจนน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน   
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 1.1  ม.1/1, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6,    
ศ 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, 
ศ 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8 
ศ 2.2  ม.1/1,  
รวม 15 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 22101  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ ความเหมือนและความแตกต่าง
ของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน การวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อ
ความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ การสร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์และน าผลการวิจารณ์
ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร วิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการ
โฆษณาเพ่ือโน้มน้าวใจและน าเสนอตัวอย่างประกอบ   ระบุเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ  ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ใน
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงานและ
เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล  โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 ศึกษาเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน เขียนร้องโน้ตสากล ที่มี
เครื่องหมายแปลงเสียง ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยว
และรวมวง โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะทางดนตรีโดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความ
ตั้งใจใฝุรู้ใฝุเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีอย่างเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7   
ศ 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ศ 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  
รวม 15 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 22102  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาอ่าน เขียนร้องโน้ตไทย ที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มี
ต่อบทเพลงที่ฟัง ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ ระบุงานอาชีพต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรม
ของประเทศต่าง ๆ บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีใน
ประเทศไทย โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 ศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดง หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงโดย
ใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อ่ืนโดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครที่เหมาะสม เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และ
การละครกับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ การแสดง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย ละครพ้ืนบ้าน หรือมหรสพอ่ืนที่เคยนิยมกันในอดีต และอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม        
การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็น
คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยมีจิตสาธารณะและรักความเป็น
ไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 2.1  ม.2/2, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7   
ศ 2.2  ม.2/1, ม.2/2 
ศ 3.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,  
ศ 3.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3       
รวม 14 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 23101  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบ  เทคนิค วิธีการ  ของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ วิธีการใช้ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ การสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท  การผสมผสาน
วัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ สร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือ
ถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ   รูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อ่ืน หรือของ
ศิลปิน    สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย   งานทัศนศิลป์
และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และ
น าไปจัดนิทรรศการ  งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย  
กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของ
การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยว และรวม
วง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง แต่งเพลงสั้นๆ จังหวะง่ายๆ และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล   เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
สื่อสารและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11   
ศ 1.2  ม.3/1, ม.3/2, 
ศ 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/5,  
ศ 2.2  ม.3/1, ม.3/2,  
รวม 19 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 23102  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาและอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง
อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรี น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการ
เรียนรู้อ่ืนในกลุ่มศิลปะ บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย และอภิปรายลักษณะเด่นที่ท าให้งาน
ดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล
และการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่
เหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง  การใช้
ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง การแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง การวิจารณ์เปรียบเทียบ
งานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์  การแสดงในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ 
การเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถน าไปปรับใช้ ในชีวิตประจ าวัน การออกแบบและ
สร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ความส าคัญและ
บทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวันและการแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์นาฏศิลป์  โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 2.1  ม.3/4, ม.3/6, ม.3/7   
ศ 2.2  ม.3/1, ม.3/2  
ศ 3.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7  
ศ 3.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
รวม 15 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 31101  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ วิจารณ์
การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ และการละคร วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อ
ความหมายในการแสดง วิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ใน
การแสดง อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ 
บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และน าเสนอแนวคิดในการ
อนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ โดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
อย่างเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย 

ประเมินผลโดยการปฏิบัติ ตรวจผลงาน กระบวนการท างานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 3.1  ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/8 
ศ 3.2  ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
รวม 8 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 31102  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือวิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ 
บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ งานของตนเองและผู้อ่ืนได้ มีความชื่นชมในศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตะวันออกและตะวันตกได้อย่างอิสระ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ประเมินผลโดยการปฏิบัติ ตรวจผลงาน กระบวนการท างานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 1.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5      
ศ 1.2  ม.4-6/1   
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 32101  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จ าแนกประเภทและรูปแบบของวง
ดนตรีทั้งไทย อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยในอัตราจังหวะต่างๆ สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์
และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม และวิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากล
ในยุคสมัยต่างๆ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางดนตรีโดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น 
ด้วยความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีอย่างเห็นคุณค่าและรักความ      
เป็นไทย 

ศึกษาและอธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน  เปรียบเทียบอารมณ์ 
และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน และวิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรี   
ในวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์ เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางดนตรี ค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วย
ความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีอย่างเห็นคุณค่า ตลอดจนน าความรู้และ
หลักการทางดนตรีมาใช้กับชีวิตประจ าวัน 

ประเมินผลโดยการปฏิบัติ ตรวจผลงาน กระบวนการท างานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/6, ม.4-6/7 
ศ 2.2  ม.4-6/1 
รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 32102  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายใน
รูปแบบต่างๆ จุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์  วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
งานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก โดยใช้กระบวนการอธิปรายเพ่ือสรุปความรู้เกี่ยวกับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคนิคของศิลปินไทย สากล โดยศึกษาจากแนวความคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ และ
สามารถระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม มีทักษะและเทคนิคในการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและจัดองค์ประกอบศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับ
โอกาสและสถานที่ ปฏิบัติการวาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน โดยใช้กระบวนเรียนรู้แบบ
บูรณการ เพ่ือแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
        โดยประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ และจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ เพ่ือ
สะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง เพ่ือให้เห็นคุณค่าและสามารถสร้างงานทัศนศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์อย่างชื่นชม และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 1.1   ม.4-6/6,  ม.4-6/7,  ม.4-6/8,  ม.4-6/9,  ม.4-6/10,  ม.4-6/11   
ศ 1.2   ม.4-6/2,  ม.4-6/3 

รวม 8 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 33101  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

  ศึกษาและมทีักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ วิจารณ์การ
แสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อ
ความหมาย ในการแสดง บรรยายและวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และ
สถานที่ที่มีผลต่อการแสดง พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง วิเคราะห์ท่าทาง และการ
เคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงวิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของ
ผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ และ
อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ โดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจใฝ่
รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์อย่างเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย 

ประเมินผลโดยการปฏิบัติ ตรวจผลงาน กระบวนการท างานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการ             
ที่หลากหลายตามสภาพจริง  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์                   
การอ่าน คดิวิเคราะห์ เขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 3.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8      
ศ 3.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2  
รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาพื้นฐาน 
ศ 33102  ศิลปะ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของ       
การแสดง น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ         
และอธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์สถานะทางสังคม ของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ กระบวนการกลุ่มในการศึกษา
ความรู้ คิดวิเคราะห์ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางดนตรี ค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีอย่าง
เห็นคุณค่า รักความเป็นไทย ตลอดจนน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับชีวิตประจ าวัน 

ศึกษาการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการ
แสดง น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ และอธิบาย
บทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางดนตรี 
ค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีอย่างเห็นคุณค่า รักความเป็นไทย น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ อนุรักษ์
ดนตรีในฐานะมรดกของชาติตลอดจนน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับชีวิตประจ าวัน 

การประเมินผลโดยการปฏิบัติ ตรวจผลงาน กระบวนการท างานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ศ 2.1  ม.4-6/5, ม.4-6/8 
ศ 2.2  ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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สาระท่ี 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน  ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้
พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิต และครอบครัว 

สาระท่ี 2 การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
ง 11101  การงานอาชีพ     จ านวน    40 ชั่วโมง 
ง 12101  การงานอาชีพ     จ านวน    40 ชั่วโมง 
ง 13101  การงานอาชีพ     จ านวน    40 ชั่วโมง 
ง 14101  การงานอาชีพ     จ านวน    40 ชั่วโมง 
ง 15101  การงานอาชีพ     จ านวน    40 ชั่วโมง 
ง 16101  การงานอาชีพ     จ านวน    40 ชั่วโมง 

 

รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ง 21101   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 22102   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกติ จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 22101   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 22102   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 23101   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 23102   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 31101   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 31102   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 32101   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 32102   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 33101   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 33102   การงานอาชีพ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
 

รายวิชาเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 3 
ง 21201  คอมพิวเตอร์ 1 (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 21202  คอมพิวเตอร์ 2 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 22201  คอมพิวเตอร์ 3 (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 22202  คอมพิวเตอร์ 4 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 23201  คอมพิวเตอร์ 5 (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ง 23202  คอมพิวเตอร์ 6 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่เปิดสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     รายวิชาพื้นฐาน 
ง 11101  การงานอาชีพ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
บอกวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือง่าย ๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย ท างาน
เพ่ือช่วยเหลือ 

ตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา วิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองเป็นการลงมือท างานที่
มุ่งเน้นการฝึกท างานอย่างสม่ าเสมอ ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือง่าย ๆ ในการท างานอย่างปลอดภัยมีความ
กระตือรือร้นและตรงต่อเวลาเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง 1.1   ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3  
รวม 3 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 241 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     รายวิชาพื้นฐาน 
ง 12101  การงานอาชีพ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
บอกวิธีและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ท างานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
รวม 3 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 242 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     รายวิชาพื้นฐาน 
ง 13101  การงานอาชีพ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
อภิปรายวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะงาน ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน ด้วยความสะอาด รอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
รวม 3 ตัวชี้วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 243 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     รายวิชาพื้นฐาน 
ง 14101  การงานอาชีพ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
อภิปรายเหตุผลในการท างานให้บรรลุเปูาหมาย ท างานบรรลุเปูาหมายที่ว่างไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน 
อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างาน ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างาน
อย่างประหยัดและรู้ค่า 
 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
ง 2.1  ป.4/1  
รวม 5 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 244 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     รายวิชาพื้นฐาน 
ง 15101  การงานอาชีพ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
อภิปรายเหตุผลในการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน ใช้ทักษะในการจัดการในการ
ท างาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับสมาชิก
ในครอบครัว มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง  1.1  ป.5/1, ป.5/2,  ป.5/3, ป.5/4 
ง  2.1  ป.5/1, ป.5/2 
รวม 6 ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 245 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     รายวิชาพื้นฐาน 
ง 16101  การงานอาชีพ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน ใช้ทักษะการจัดการในการท างานและมี
ทักษะการท างานร่วมกัน ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อ่ืน 

เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
ส ารวจตนเองในการว่างแผนเพื่ออาชีพ ระบุความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง  1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ง  2.1  ป.6/1, ป.6/2 
รวม 5 ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 246 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 21101  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการท างานโดย
ท าตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการท างานตามขั้นตอน มีความเสียสละเป็น
ลักษณะนิสัยในการท างาน แก้ปัญหาในการท างานเพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ 
 เข้าใจทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ             
มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เ ห็น
ความส าคัญต่อการสร้างอาชีพ กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ การสร้าง
รายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต ความส าคัญของการสร้างอาชีพ มีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น การเตรียม
ความพร้อม 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง 1.1  ม 1/1, ม 1/2, ม 1/3   
ง 2.1  ม 1/1, ม 1/2, ม 1/3  
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 247 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 21102  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการท างานโดย
ท าตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการท างานตามขั้นตอน มีความเสียสละเป็น
ลักษณะนิสัยในการท างาน แก้ปัญหาในการท างานเพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ 
 เข้าใจทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ            
มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มี เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็น
ความส าคัญต่อการสร้างอาชีพ กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ การสร้าง
รายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต ความส าคัญของการสร้างอาชีพ มีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น การเตรียม
ความพร้อม 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง 1.1  ม 1/1, ม 1/2, ม 1/3   
ง 2.1  ม 1/1, ม 1/2, ม 1/3  
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 248 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 22101  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว ใช้ทักษะใน
การแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาการท างาน ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มีจิตส านึกในการท างาน
และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทักษะการแสวงหารความรู้ ประกอบด้วย การศึกษา 
ค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและบันทึกเพ่ือใช้ในการพัฒนาการท างาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน มีข้ันตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือก การมีจิตส านึกและใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการท างาน 
 ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ การจัดประสบการณ์อาชีพ สถานการณ์แรงงาน 
ประการรับสมัครงาน ความรู้ความสามารถของตนเอง ผลตอบแทน การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ การหางาน 
คุณสมบัติที่จ าเป็น ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง 1.1  ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3   
ง 2.1  ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3   
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 249 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 22102  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว   ใช้ทักษะใน
การแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาการท างาน ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มีจิตส านึกในการท างาน
และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทักษะการแสวงหารความรู้ ประกอบด้วย การศึกษา 
ค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและบันทึกเพ่ือใช้ในการพัฒนาการท างาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน มีข้ันตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือก การมีจิตส านึกและใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการท างาน 
 ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ การจัดประสบการณ์อาชีพ สถานการณ์แรงงาน 
ประการรับสมัครงาน ความรู้ความสามารถของตนเอง ผลตอบแทน การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ การหางาน 
คุณสมบัติที่จ าเป็น ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง 1.1  ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3   
ง 2.1  ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3   
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 250 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 23101  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว อธิบาย
ขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม อภิปรายการท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพเป็น
การปฏิบัติตามกระบวนการท างานโดยการท าตามล าดับขั้นตอน มีความสามารถท างานส าเร็จตามเปูาหมายที่วาง
ไว้ ทักษะการท างานร่วมกัน เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมี
คุณธรรม ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัดและความสนใจของตนเอง การหางาน
หรือต าแหน่งที่ว่างจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการเข้าสู่อาชีพ คุณสมบัติที่จ าเป็น ความมั่นคง 
การประเมินทางเลือก  การประเมินทางเลือกอาชีพ แนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง 1.1  ม 3/1, ม 3/2, ม 3/3   
ง 2.1  ม 3/1, ม 3/2, ม 3/3   
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 251 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 23102  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว อธิบาย
ขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม อภิปรายการท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพเป็น
การปฏิบัติตามกระบวนการท างานโดยการท าตามล าดับขั้นตอน มีความสามารถท างานส าเร็จตามเปูาหมายที่วาง
ไว้ ทักษะการท างานร่วมกัน เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมี
คุณธรรม ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัดและความสนใจของตนเอง การหางาน
หรือต าแหน่งที่ว่างจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการเข้าสู่อาชีพ คุณสมบัติที่จ าเป็น ความมั่นคง 
การประเมินทางเลือก  การประเมินทางเลือกอาชีพ แนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ง 1.1  ม 3/1, ม 3/2, ม 3/3   
ง 2.1  ม 3/1, ม 3/2, ม 3/3   
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 252 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 31101  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว อธิบาย
วิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกัน มีทักษะ
การจัดการในการท างาน มีทักษะกระบวนการในแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
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 
ง 2.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
รวม 11 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 253 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 31102  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว อธิบาย
วิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกัน มีทักษะ
การจัดการในการท างาน มีทักษะกระบวนการในแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
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 
ง 2.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
รวม 11 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 254 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 32101  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว อธิบาย
วิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกัน มีทักษะ
การจัดการในการท างาน มีทักษะกระบวนการในแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
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 
ง 2.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
รวม 11 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 255 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 32102  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว อธิบาย
วิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกัน มีทักษะ
การจัดการในการท างาน มีทักษะกระบวนการในแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
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 
ง 2.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
รวม 11 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 256 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 33101  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว อธิบาย
วิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกั น มีทักษะ
การจัดการในการท างาน มีทักษะกระบวนการในแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
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 
ง 2.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
รวม 11 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 257 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาพื้นฐาน 
ง 33102  การงานอาชีพ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว อธิบาย
วิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกัน มีทักษะ
การจัดการในการท างาน มีทักษะกระบวนการในแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
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 
ง 2.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาเพิ่มเติม 
ง 21201  คอมพิวเตอร์ 1     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

รายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่สามารถมาใช้ในพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการการ
ท างาน เกิดทักษะในกระบวนการท างาน การจัดการ การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน มีประสบการณ์ในใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพตนเอง อย่างสร้างสรรค์ มีความริเริ่มสรรค์ มีจินตนาการ  

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ/วิธีการออกแบบงานประเภทกราฟิก ด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบงานด้านกราฟิก มีค าสั่ง/เครื่องมือที่ส าคัญในการ
ออกแบบงานเช่น งานโปสเตอร์ ปกหนังสือ แบนเนอร์ ปูายโฆษณา เป็นต้น ท าให้ผู้เรียน เกิดประสบการณ์              
มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงของเนื้อหา และทักษะ/กระบวนการที่ต้องการวัด 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบาย ความหมายหลักการท างานโปรแกรม Adobe Photoshop มาใช้งานด้านกราฟิก 
2. บอกส่วนประกอบต่าง ๆ วิธีการใช้งานในโปรแกรม Adobe Photoshop  
3. ใช้เครื่องมือในการสร้าง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขภาพหรือตัวอักษรบนโปรแกรม Adobe 

Photoshop 
4. ใช้ค าสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop ในการท างานด้านกราฟิก  
5. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ออกแบบงานโปสเตอร์/งานโฆษณา/งานอื่น ๆ ตามที่ก าหนด  

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาเพิ่มเติม 
ง 21202  คอมพิวเตอร์ 2     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

รายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่สามารถมาใช้ในพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ เกิด
ทักษะในกระบวนการท างาน การจัดการ การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน มีประสบการณ์ในใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพตนเอง อย่างสร้างสรรค์ มีความริเริ่มสรรค์ มีจินตนาการ  

ศึกษาการสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นการสร้างผลงาน การจัดการงาน
บนเว็บไซต์ เป็นการตกแต่ง การสร้างตาราง การสร้างการเชื่อมโยงเฟรม  การสร้างเฟรมเซต การสร้าง
ฟอร์ม  แทรกมัลติมีเดียและออกแบบตกแต่ง สร้างสรรค์ในงานเว็บเพจให้น่าสนใจ ผู้เรียนเกิดประสบการณ์   

มีจินตนาการ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ กระบวนการท างาน กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในการท างาน มีความใฝุรู้ใฝุ
เรียน มุ่งมั่น รับผิดชอบ สามารถน าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ท างานในชีวิตประจ าวัน เป็นแนวทางการศึกษาต่อ
และพ้ืนฐานการประกอบอาชีพในอนาคต 

การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะ/
กระบวนการที่ต้องการวัด 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบาย ความหมาย หลักการพัฒนาเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver  
2. บอกองค์ประกอบต่าง ๆ และวิธีการใช้งานในโปรแกรม  Adobe Dreamweaver ออกแบบเว็บเพจ  
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver ในการใช้ออกแบบเว็บเพจใช้ค าสั่งต่าง ๆ ใน 
4. มีทักษะในการน าเสนอผลงานเว็บผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาเพิ่มเติม 
ง 22201  คอมพิวเตอร์ 3     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

รายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่สามารถมาใช้ในพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ เกิด
ทักษะในกระบวนการท างาน การจัดการ การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน มีประสบการณ์ในใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพตนเอง อย่างสร้างสรรค์ มีความริเริ่มสรรค์ มีจินตนาการ  

ศึกษาความหมายการสร้างงานในลักษณะการ์ตูน Comic Strip ที่สร้างขั้นจาก โปรแกรม Paint Tool 
SAI ฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์การ์ตูนหลาย ๆ ภาพ การจัดล าดับเรื่องราวให้มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกันไปเป็นเรื่องราวอย่างสมบูรณ์ ตอนละ 2-5 กรอบ โดยน าเสนออยู่ภายใน 1 หน้า ผู้เรียนมีล าดับ
ขั้นตอน เรื่องราว เหตุการณ์ในการสร้างติดต่อตั้งแต่ต้นจนจบในแต่ละเรื่อง ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ ใช้
กระบวนการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิด วิเคราะห์ การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การ
ท างานกลุ่ม การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิด ความตระหนักและเห็นคุณค่า มีทักษะในการสรร้างชิ้นงาน และการประกอบอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา  และทักษะ/
กระบวนการที่ต้องการวัด 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย/หลักการท างานของการ์ตูน Comic Strip   
2. อธิบายวิธีการใช้โปรแกรม Paint Tool SAI  สร้างการต์ูน Comic Strip   
3. ใช้ค าสั่งเครื่องมือที่มีในโปรแกรม Paint Tool SAI สร้างผลงาน ในรูปแบบที่ต้องการได้ 
4. ใช้โปรแกรม Paint Tool SAI  ในการสร้าผลงานการ์ตูน Comic Strip   

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาเพิ่มเติม 
ง 22202  คอมพิวเตอร์ 4     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

รายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่สามารถมาใช้ในพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ เกิด
ทักษะในกระบวนการท างาน การจัดการ การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน มีประสบการณ์ในใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพตนเอง อย่างสร้างสรรค์ มีความริเริ่มสรรค์ มีจินตนาการ  

ศึกษาโปรแกรม Camtasia Studio ใช้ในผลิตสื่อการน าเสนอในรูปแบบ Multimedia สามารถบันทึก
การท างานต่าง ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์  สามารถปรับแต่งแก้ไขโดยการแทรกเสียงเพลง เสียงบรรยาย
เพ่ิมเติม effect ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมงานให้มีความน่าสนใจ ผู้เรียนเกิดเกิดประสบการณ์ ใช้กระบวนการ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ การคิด วิเคราะห์ การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การท างานกลุ่ม การ
เสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนักและ
เห็นคุณค่า มีทักษะในการสรร้างชิ้นงาน และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะ/
กระบวนการที่ต้องการวัด 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการ ความสามารถและวิธีการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 

2. บอกวิธีและการใช้ค าสั่ง เครื่องมือ ส่วนแสดงวิดีโอ ในโปรแกรม Camtasia Studio  
3. ใช้เทคนิค ในโปรแกรม Camtasia Studio ในการออกแบบและสร้างผลงาน 
4. บอกความหมายและเลือกใช้ Callouts และ Transition ในโปรแกรม Camtasia Studio ได้อย่าง

เหมาะสม 
5. มีทักษะในสร้างงานด้วยโปรแกรม Camtasia Studio เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  

รวม 5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาเพิ่มเติม 
ง 23201  คอมพิวเตอร์ 5     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

รายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่สามารถมาใช้ในพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการการ
ท างาน เกิดทักษะในกระบวนการท างาน การจัดการ การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน มีประสบการณ์ในใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพตนเอง อย่างสร้างสรรค์ มีความริเริ่มสรรค์ มีจินตนาการ  

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานการสร้างงาน ความหมาย หลักการสร้างการ์ตูน Animation 2 ด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash เข้าใจองค์ประกอบพ้ืนฐานของโปรแกรม สามารถใช้ค าสั่ง/เครื่องมือ/หน้าต่างการท างานที่อยู่
ในโปรแกรม เข้าใจหลักการและสามารถสร้างงานการ์ตูนเคลื่อนไหวในรูปแบบที่หลากหลาย การสร้าง Movie 
,Scene และ Object การใส ่Effect การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียง น าเสนอผลงานของตนเองได้อย่าง
หลากหลายโดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การฝึกทักษะและการปฏิบัติงาน  
การแก้ปัญหา การท างานกลุ่ม การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนักและเห็นคุณค่า มีทักษะในการสรร้างชิ้นงาน และการประกอบอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะ/
กระบวนการที่ต้องการวัด 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกหลักการท างานและส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash 
2. ใช้เครื่องมือ ค าสั่งและพาเนล โปรแกรม Adobe Flash เพ่ือใช้ในการท างาน 
3. มีทักษะการใช้ Timeline ในโปรแกรม Adobe Flash เพ่ือสร้างงาน Animation  
4. มีทักษะในการสร้างงาน การ์ตูน Animation 2 D เป็นเรื่องราวตามท่ีออกแบบ ด้วยโปรแกรม Flash  

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    รายวิชาเพิ่มเติม 
ง 23202  คอมพิวเตอร์ 6     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

รายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่สามารถน ามาใช้ในพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ เกิด
ทักษะในกระบวนการท างาน การจัดการ การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน มีประสบการณ์ในใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพตนเอง อย่างสร้างสรรค์ มีความริเริ่มสรรค์ มีจินตนาการ  

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานการสร้างงาน ความหมาย หลักการสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Adobe 
Illustrator  เข้าใจองค์ประกอบพ้ืนฐานของโปรแกรม สามารถใช้ค าสั่ง/เครื่องมือ/หน้าต่างการท างานที่อยู่ใน
โปรแกรม เข้าใจหลักการและสามารถสร้างงานการ์ตูนเคลื่อนไหวในรูปแบบที่หลากหลาย การสร้าง Movie, 
Scene และ Object การใส่ Effect การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียง น าเสนอผลงานของตนเองได้อย่าง
หลากหลายโดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การฝึกทักษะและการปฏิบัติงาน  
การแก้ปัญหา การท างานกลุ่ม การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า มีทักษะในการสร้างผลงาน อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะ/
กระบวนการที่ต้องการวัด 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจความหมาย หลักการพ้ืนฐานสร้างงาน Infographic 
2. บอกลักษณะการท างานและการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator 
3. มีทักษะในการเลือกใช้ ค าสั่ง/เครื่องมือ/หน้าต่างการท างานโปรแกรม   Adobe Illustrator  
4. ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สร้างงาน Infographic แนวทางสร้างอาชีพ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจ และตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก  

และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ต 1.3   น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการ

พูด และการเขียน 
สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม      
 มาตรฐาน ต 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย น ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน     
 มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น

พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก      
 มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
อ 11101  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  120 ชั่วโมง  
อ 12101  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  120 ชั่วโมง  
อ 13101  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  120 ชั่วโมง  
อ 14101  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  120 ชั่วโมง  
อ 15101  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  120 ชั่วโมง  
อ 16101  ภาษาอังกฤษ      จ านวน  120 ชั่วโมง  
 

รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
อ 21101   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)   1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
อ 21102   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 2)   1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
อ 22101   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)   1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
อ 22102   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 2)   1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
อ 23101   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)   1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
อ 23102   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 2)   1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
อ 31101   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)   1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ 31102   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 2)   1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ 32101   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)   1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ 32102   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 2)   1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ 33101   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)   1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ 33102   ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 2)   1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
 

รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  ระดับชั้น ป.1 – ป. 6 
 อ 11202  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   จ านวน   40  ชั่วโมง 
 อ 12202  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   จ านวน   40  ชั่วโมง 
 อ 13202  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   จ านวน   40  ชั่วโมง 
 อ 14202  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   จ านวน   40  ชั่วโมง 
 อ 15202  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   จ านวน   40  ชั่วโมง 
 อ 16202  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   จ านวน   40  ชั่วโมง 

จ 11201  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  1        จ านวน   40  ชั่วโมง 
จ 12201  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2        จ านวน   40  ชั่วโมง 
จ 13201  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3        จ านวน   40  ชั่วโมง 
จ 14201  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  4        จ านวน   40  ชั่วโมง 
จ 15201  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  5    จ านวน   40  ชั่วโมง 
จ 16201  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  6        จ านวน   40  ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
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รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  ระดับชั้น ม.1 – ม. 6 
อ 21201   ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต   จ านวน  20  ชั่วโมง 
อ 21202   ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 (ภาคเรียนที่ 2)  0.5  หน่วยกิต   จ านวน  20  ชั่วโมง 
อ 22201   ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต   จ านวน  20  ชั่วโมง 
อ 22202   ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 4 (ภาคเรียนที่ 2)  0.5  หน่วยกิต   จ านวน  20  ชั่วโมง 
อ 23201   ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต   จ านวน  20  ชั่วโมง 
อ 23202   ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 6 (ภาคเรียนที่ 2)  0.5  หน่วยกิต   จ านวน  20  ชั่วโมง 
อ 21205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 1 (ภาคเรียนที่ 1) 1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ 21206   ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 2 (ภาคเรียนที่ 2) 1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ 22205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 3 (ภาคเรียนที่ 1) 1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ 22206   ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 4 (ภาคเรียนที่ 2) 1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ 23205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 5 (ภาคเรียนที่ 1)  1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ 23206   ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 6 (ภาคเรียนที่ 2) 1.0  หน่วยกิต   จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ 31215   ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 1 (ภาคเรียนที่ 1) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
อ 31217   ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
อ 32215   ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
อ 32217   ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
อ 33215   ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 5 (ภาคเรียนที่ 1) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
อ 33217   ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
อ 31216   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 1 (ภาคเรียนที่ 1) 2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
อ 31218   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
อ 32216   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 3 (ภาคเรียนที่ 1) 2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
อ 32218   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
อ 33216   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 5 (ภาคเรียนที่ 1) 2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
อ 33218   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
จ 21203   สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 1 (ภาคเรียนที่ 1) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ชั่วโมง 
จ 21204   สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 2 (ภาคเรียนที่ 2) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ชั่วโมง 
จ 22203   สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 3 (ภาคเรียนที่ 1) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ชั่วโมง 
จ 22204   สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 4 (ภาคเรียนที่ 2) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ชั่วโมง 
จ 23203   สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 5 (ภาคเรียนที่ 1) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ชั่วโมง 
จ 23204   สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 6 (ภาคเรียนที่ 2) 1.0  หน่วยกิต    จ านวน  40  ชั่วโมง 
จ 21201   ภาษาจีนสื่อสาร 1 (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ชั่วโมง 
จ 21202   ภาษาจีนสื่อสาร 2 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ชั่วโมง 
จ 22201   ภาษาจีนสื่อสาร 3 (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ชั่วโมง 
จ 22202   ภาษาจีนสื่อสาร 4 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ชั่วโมง 
จ 23201   ภาษาจีนสื่อสาร 5 (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ชั่วโมง 
จ 23202   ภาษาจีนสื่อสาร 6 (ภาคเรียนที่ 2)   0.5  หน่วยกิต    จ านวน  20   ชั่วโมง 
จ 31216   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 1 (ภาคเรียนที่ 1) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
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จ 31218   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 2 (ภาคเรียนที่ 2) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
จ 32216   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 3 (ภาคเรียนที่ 1) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
จ 32218   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 4 (ภาคเรียนที่ 2) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
จ 33216   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 5 (ภาคเรียนที่ 1) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
จ 33218   ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 6 (ภาคเรียนที่ 2) 1.5  หน่วยกิต    จ านวน  60  ชั่วโมง 
จ 31215   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 1 (ภาคเรียนที่ 1)  2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
จ 31217   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 2 (ภาคเรียนที่ 2)  2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
จ 32215   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 3 (ภาคเรียนที่ 1)  2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
จ 32217   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 4 (ภาคเรียนที่ 2)  2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
จ 33215   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 5 (ภาคเรียนที่ 1)   2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
จ 33217   การศึกษาวัฒนธรรมจีน 6 (ภาคเรียนที่ 2)  2.0  หน่วยกิต    จ านวน  80  ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาพื้นฐาน 
อ 11101  ภาษาอังกฤษ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

 ปฏิบัติตาม ค าสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง ตัวอักษรและเสียง และสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ภาพ
ตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง เรื่องใกล้ตัว ค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบ
ที่ฟัง ค าสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง การขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ 
เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย การระบุตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย ค าศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน การฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
    โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อ่านออกเสียง เลือกภาพ ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก พูดขอ ให้ข้อมูล  
ท าท่าประกอบ เข้าร่วม ฟัง/พูด เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิด
สมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ป 1/1,  ป 1/2,  ป 1/3,  ป 1/4     
ต 1.2  ป 1/1,  ป 1/2,  ป 1/3,  ป 1/4 
ต 1.3  ป 1/1      
ต 2.1  ป 1/1,  ป 1/2,  ป 1/3 
ต 2.2  ป 1/1      
ต 3.1  ป 1/1 
ต 4.1  ป 1/1      
รวม 16 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาพื้นฐาน 
อ 12101  ภาษาอังกฤษ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

 ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ และค าขอร้องง่าย ๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงค า สะกดค า  
และอ่านประโยคง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง ตอบ
ค าถามจากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  บอกความต้องการง่าย ๆ
ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว  พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษร
และเสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวม
ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
 โดยการระบุ อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ท าท่าทาง เข้าร่วม ฟัง เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ป 2/1,  ป 2/2,  ป 2/3,  ป 2/4     
ต 1.2  ป 2/1,  ป 2/2,  ป 2/3,  ป 2/4 
ต 1.3  ป 2/1      
ต 2.1  ป 2/1,  ป 2/2,  ป 2/3 
ต 2.2  ป 2/1      
ต 3.1  ป 2/1 
ต 4.1  ป 2/1       
ต 4.2  ป 2/1  
รวม 16 ตัวช้ีวัด        
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาพื้นฐาน 
อ 13101  ภาษาอังกฤษ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร้องที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยคและบท
พูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและ
ประโยคที่ฟัง ตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย พูดโต้ตอบค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งและค าขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่ายของ
ตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอ และให้ข้อมูลให้ง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟัง บอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามแบบที่ฟังหรืออ่าน พูดและท าท่าทางประกอบ 
ตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและค าศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวข้องกับเทศกาล วันส าคัญ งาน
ฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความ
แตกต่างของเสียง  อักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆของภาษาต่างประเทศ บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน ฟังพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์
ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว  
  ใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง และการใช้ภาษาท่าทาง
รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศและสนใจกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝุรู้ ใฝุเรียน มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รวมทั้ง มีความสุข สนุกสนานในการเรียน และเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนภาษาอังกฤษระดับสูงต่อไป 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ป 3/1,  ป 3/2,  ป 3/3,  ป 3/4     
ต 1.2  ป 3/1,  ป 3/2,  ป 3/3,  ป 3/4,  ป 3/5 
ต 1.3  ป 3/1,  ป 3/2      
ต 2.1  ป 3/1,  ป 3/2,  ป 3/3 
ต 2.2  ป 3/1      
ต 3.1  ป 3/1 
ต 4.1  ป 3/1       
ต 4.2  ป 3/1  
รวม 18 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาพื้นฐาน 
อ 14101  ภาษาอังกฤษ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

ฟัง อ่านออกเสียง ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความง่าย ๆ สะกดค า ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า 
ง่าย ๆ  สัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน มีทักษะการพูดสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ใจ ความเหมือนและความแตกต่างของภาษา วัฒนธรรม สังคมเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และ
ชีวิต ความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย อย่างมีประสิทธิภาพ    

ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง และค าขออนุญาตง่าย ๆ โดยใช้การ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เลือก ระบุ
ภาพประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน ตอบค าถามจากการฟัง และ
อ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ พูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ
ของตนเอง และขอแสดงความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย  ๆ พูด เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือน และครอบครัว พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่าง ๆ พูด
แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง น าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  โดยการพูด และเขียน พูด วาดภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามท่ีฟังหรืออ่าน  พูดแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาละเทศ
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และ
ชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย อธิบาย
ความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพ้ืนฐาน ในการพัฒนา แสวงหา
ความรู้ ในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โลกทัศน์ของตน มีความมุ่งม่ันในการท างาน ใฝุเรียนรู้ มีวินัย มี
ความซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ และด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง 

     

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ป 4/1,  ป 4/2,  ป 4/3,  ป 4/4     
ต 1.2  ป 4/1,  ป 4/2,  ป 4/3,  ป 4/4,  ป 4/5 
ต 1.3  ป 4/1,  ป 4/2,  ป 4/3      
ต 2.1  ป 4/1,  ป 4/2,  ป 4/3 
ต 2.2  ป 4/1,  ป 4/2      
ต 3.1  ป 4/1 
ต 4.1  ป 4/1       
ต 4.2  ป 4/1  
รวม 20 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาพื้นฐาน 
อ 15101  ภาษาอังกฤษ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า ที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบท
กลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา 
และนิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้น ๆ พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต
และให้ค าแนะน าง่าย ๆ พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตาม ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพ่ือน ครอบครัว  
และเรื่องใกล้ตัว พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ
แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบค าถาม/บอกความส าคัญ
ของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า(order)ตามโครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอด้วย
การพูด/การเขียน ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
 โดยการฟัง พูด อ่าน เขียน ระบุ อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก ท าท่าทาง เข้า
ร่วม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการ
ของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต.1.1  ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4     
ต.1.2  ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4, ป.5/5 
ต.1.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3      
ต.2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ต.2.2  ป.5/1, ป.5/2      
ต.3.1  ป.5/1 
ต.4.1  ป.5/1       
ต.4.2  ป.5/1        
รวม 20 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาพื้นฐาน 
อ 16101  ภาษาอังกฤษ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 3.0 หน่วยกิต 
 

 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ นิทาน และบท
กลอนสั้น ๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยค หรือ ข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังหรืออ่าน บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆและ
เรื่องเล่า พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และค าขออนุญาตและให้ค าแนะน า  
พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ 
ง่าย ๆ พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดง
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ พูด/
เขียนให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ
ตามท่ีฟังหรืออ่าน พูดเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วัน
ส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
และการล าดับค า ตามโครงสร้าง ประโยค ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย เปรียบเทียบ
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า
รวบรวม ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การ
เขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
 โดยการฟัง พูด อ่าน เขียน ระบุ อ่านออกเสียง เลือก ตอบค าถาม พูดโต้ตอบ เข้าร่วม เปรียบเทียบ  
ค้นคว้า ใช้ บอก เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดสมรรถนะตาม
ความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ป 6/1,  ป 6/2,  ป 6/3,  ป 6/4     
ต 1.2  ป 6/1,  ป 6/2,  ป 6/3,  ป 6/4,  ป 6/5 
ต 1.3  ป 6/1,  ป 6/2,  ป 6/3      
ต 2.1  ป 6/1,  ป 6/2,  ป 6/3 
ต 2.2  ป 6/1,  ป 6/2      
ต 3.1  ป 6/1 
ต 4.1  ป 6/1       
ต 4.2  ป 6/1      
รวม 20 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 21101  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ฝึกปฏิบัติ ข้อปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่านออกเสียง
ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง  (poem) สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง(topic) ใจความส าคัญ 
(main idea)และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม กิจวัตรประจ าวัน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและอยู่
ในความสนใจของสังคม  

โดยใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ให้ข้อมูล และค าชี้แจง  ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการขอความช่วยเหลือแสดงความรู้สึกตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ  

มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษถูกต้องตามหลักการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถน าไป
ปรับใช้ในสถานการณ์ต่างได ้และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
 เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต 1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
ต 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4,ม.1/5 
ต 1.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
รวม 12 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 21102  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและ
สถานศึกษา การเขียนบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยใช้
ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยาย
เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษาและเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วัน
ส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทยและน ามาประยุกต์ใช้ได้กับวัฒนธรรมของไทย ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนเพื่อเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะน ามาประยุกต์ใช้ได้กับวัฒนธรรมของไทยและสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถ
ในการสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2 
ต 2.3 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 4.2 ม.1/1 
รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 22101  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ทักษะการอ่านตีความเพ่ือความเข้าใจ การจับใจความส าคัญ (main idea) หรือความคิดรวบ
ยอดท้ังสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง และตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้ พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ การให้ข้อมูล ค าชี้แจง การใช้ค าขอร้องตามสถานการณ์การแสดงความคิดเห็น หรือความรู้สึก
และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบความคิดเห็น การ
แลกเปลี่ยนหรือน าเสนอข้อมูลข่าวสาร การขอความช่วยเหลือ การตอบรับ และการปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
กาลเทศะ ทั้งในชีวิตประจ าวันหรือตามสถานการณ์จริงทั้งในและนอกสถานศึกษา 

เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะน ามาประยุกต์ใช้ได้กับวัฒนธรรมของไทยและสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถ
ในการสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ต 1.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
ต 1.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
รวม 12 ตัวช้ีวัด    
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 22102  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ข้อมูลเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศได้ เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษา และเข้าใจความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ ตลอดจนการเห็นคุณค่า
ของการใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลกและสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
ต 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2 
ต 3.1 ม.2/1 
ต 4.1 ม.2/1 
ต 4.2 ม.2/1, ม.2/2 
รวม 9 ตัวช้ีวัด    
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 23101  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเข้าใจและตีความจากเรื่องที่ฟังและอ่าน รวมถึงการอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง น าเสนอข้อมูลของตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ข่าว หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม ตลอดจน การให้ความช่วยเหลือ  การตอบ
รับและการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น การสรุปใจความส าคัญ 
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบได้  

เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ 
ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
ต 1.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
ต 1.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ต 1.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
รวม 12 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 23102  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และเข้าใจความสัมพันธ์ ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคล 
โอกาส และกาลเทศะ ตลอดจนการเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนในการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลกและสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ต 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ต 2.2 ม.3/1, ม.3/2 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 
ต 4.2 ม.3/1, ม.3/2 
รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 31101  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

 อธิบาย/เปรียบเทียบ วิเคราะห์/อภิปราย ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก 
สรุป และแสดงความคิดเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลอง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชนและสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษา
ต่อ ประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมโลก     

การใช้ภาษาด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน สื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวตนเอง โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษาและวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับ
ระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4       
ต 1.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5       
ต 1.3  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3     
รวม 12 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 31102  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกติ 

 

อธิบาย/เปรียบเทียบ วิเคราะห์/อภิปราย ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก 
สรุป และแสดงความคิดเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลอง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชนและสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษา
ต่อ ประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมโลก     

การใช้ภาษาด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน สื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวตนเอง โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษาและวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับ
ระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ต 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3           
ต 2.2   ม.4-6/1, ม.4-6/2                
ต 3.1  ม.4-6/1 
ต 4.1  ม.4-6/1                 
ต 4.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2     
รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 32101  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

อธิบาย/เปรียบเทียบ วิเคราะห์/อภิปราย ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก 
สรุป และแสดงความคิดเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลอง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชนและสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษา
ต่อ ประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมโลก     

การใช้ภาษาด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน สื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวตนเอง โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษาและวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับ
ระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4       
ต 1.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5       
ต 1.3  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3     
รวม 12 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 32102  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

อธิบาย/เปรียบเทียบ วิเคราะห์/อภิปราย ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก 
สรุป และแสดงความคิดเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลอง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชนและสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษา
ต่อ ประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมโลก     

การใช้ภาษาด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน สื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวตนเอง โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษาและวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับ
ระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
ต 2.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3           
ต 2.2   ม.4-6/1,  ม.4-6/2                
ต 3.1  ม.4-6/1 
ต 4.1  ม.4-6/1                 
ต 4.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2    
รวม 9 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 33101  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

อธิบาย/เปรียบเทียบ วิเคราะห์/อภิปราย ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก 
สรุป และแสดงความคิดเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน   ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง                 
/สถานการณ์จ าลอง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชนและสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษา
ต่อ ประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมโลก     

การใช้ภาษาด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน สื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวตนเอง โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษาและวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับ
ระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4       
ต 1.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5       
ต 1.3  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3     
รวม 12 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาพื้นฐาน 
อ 33102  ภาษาอังกฤษ      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

อธิบาย/เปรียบเทียบ วิเคราะห์/อภิปราย ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก 
สรุป และแสดงความคิดเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลอง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชนและสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษา
ต่อ ประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมโลก     

การใช้ภาษาด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน สื่อสารเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวตนเอง โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษาและวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับ
ระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ต 2.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3           
ต 2.2   ม.4-6/1,  ม.4-6/2                
ต 3.1  ม.4-6/1 
ต 4.1  ม.4-6/1                 
ต 4.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2    
รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 11202  ทักษะภาษาอังกฤษ      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                      
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

 เข้าใจค าสั่งและใช้ค าสั่งในห้องเรียน  ค าขอร้อง  ตัวอักษร  เสียงตัวอักษร  สระ  การสะกดค า  การ
อ่านออกเสียง ค า กลุ่มค า ประโยค ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม บทอ่าน บท
สนทนาด้วยภาษาง่าย ๆ ประโยค  นิทานง่าย ๆ ที่มีภาพประกอบ การเล่านิทานประกอบท่าทาง ให้ข้อมูลและ
ความต้องการเกี่ยวกับตนเองสั้น ๆ เช่น การพูดแนะน าตนเอง ขอบคุณ ขอโทษ เรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล  
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ การร้องเพลงเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การอ่าน
ออกเสียง การระบุตัวอักษร เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใช้เทคโนโลยี มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้  
1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องที่ฟัง 
2. สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุม่ค า ประโยคง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ตาม 

หลักการอ่าน 
3. สามารถบอกความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบค าถามการฟังที่มี

ภาพประกอบ  หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ 
4. สามารถพูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งและค า

ขอร้อง ง่าย ๆ บอกความต้องการและความรู้สึกของตนเอง  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เพ่ือน 

5. สามารถพูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

6. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้ 
7. สามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 12202  ทักษะภาษาอังกฤษ      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                      
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

 ใช้ค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดค า การอ่านออกเสียง ค า กลุ่มค า  
ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ค า ประโยค บทอ่าน บทสนทนา ประโยคให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อความที่
ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว ค าที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว อาหาร  
เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษา แสดงกิริยาการขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะน าตนเอง กิจกรรมทางภาษา  
การร้องเพลง การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลและมีทักษะทางสังคม มีวิถีของระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ ใฝุเรียนรู้  
แสดงออกถึงความเป็นไทย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน       
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การอ่าน
ออกเสียง การระบุตัวอักษร เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการใช้เทคโนโลยี มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ผลการเรียนรู้  
1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องที่ฟัง 
2. สามารถอ่านออกเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ตาม

หลักการอ่าน 
3. สามารถบอกความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟังตรงตามความหมาย ตอบค าถามการฟังที่ มี

ภาพประกอบ หรืออ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ 
4. สามารถพูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้ค าสั่งและค า

ขอร้อง ง่าย ๆ บอกความต้องการและความรู้สึกของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เพ่ือน 

5. พูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

6. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้ 
7. สามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 13202  ทักษะภาษาอังกฤษ      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                      
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ค า กลุ่มค า ประโยคคาสั่ง คาขอร้อง บทพูดเข้าจังหวะตามหลักการอ่าน ภาพ และ
สัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มค าและประโยค ความต้องการของตนเองตามแบบที่ฟัง นิทาน ค าถาม 
ประโยค บทสนทนา ข้อ มูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ ตัว หมวดหมู่คู่ ตาม
ประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลวันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ ของเจ้าของภาษา ค า กลุ่มค า ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และของไทย กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ความแตกต่าง ของเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน รวมทั้งสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน ห้องเรียนและค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว  

โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การอ่าน
ออกเสียง การระบุตัวอักษร การเข้า ร่วมกิจกรรมทางภาษาเพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การ
คิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี และมี มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างานและมีเจคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ  

 

ผลการเรียนรู้  
1. สามารถใช้ค าทักทาย ค าอ าลา และใช้ท่าทางประกอบได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถเขียนและอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 
3. เข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่งง่าย 
4. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อ่ืน 
5. สามารถสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
6. สามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆ 
7. เข้าใจบทสนทนาและบทความสั้นๆ 
8. สามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 14202  ทักษะภาษาอังกฤษ      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                      
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ตัวอักษรและเสียง ค า กลุ่มค า ประโยค ค าถาม บทสนทนา หลักการอ่านค าสั่ง  ค า
ขอร้อง และค าแนะน า นิทาน ภาพตรงตามความหมาย ความต้องการของตนเอง และความช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนและครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว ท่าทางประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคม กิจกรรมทางภาษา  และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความ ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง ตาม  
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และการสืบค้น ข้อ 
มูลรวบรวมข้อมูล ตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  

โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การอ่าน
ออกเสียง การเขียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี มีวินัย ใฝุเรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน และมีเจคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ  

 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถเขียนและอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 
2. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่น 
3. เข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ 
4. สามารถสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
5. สามารถถาม-ตอบประโยคง่าย ๆ 
6. เข้าใจ ค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และค าแนะน าในสถานศึกษา 
7. เข้าใจบทสนทนาและบทความสั้น ๆ 
8. สามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 15202  ทักษะภาษาอังกฤษ      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                      
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

 เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง รูปประโยคและโครงสร้างประโยค ค า กลุ่มค าและประโยค การถ่ายโอนเป็น
ภาพ สัญลักษณ์ เรื่องราว บทอ่าน บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน บทกลอนสั้น ๆ การใช้ประโยคเดี่ยว  
และประโยคผสม 
 อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความ บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และการใช้
ถ้อยค า น้ าเสียง การพูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน าแสดง
ความต้องการ แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่าย ๆ พูด เขียน เพ่ือขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน) สนุกสนานและเพลิดเพลินจากกิจกรรมภาษาต่างประเทศ  
เห็นประโยชน์การเรียนภาษาต่างประเทศ ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละและมีสัมมาคารวะ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและท าท่าประกอบ การอ่าน
ออกเสียง การเขียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา  
 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี มี
วินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และมีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่าย ๆ ตามที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนรู้จักชนิดของค าศัพท์ รูปประโยค และการล าดับค า (order) ตามโครงสร้างประโยค 

และสามารถน าไปใช้พูดหรือเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทางภาษา 
3. นักเรยีนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อ่ืนได ้
4. นักเรียนสามารถพูด/อ่านออกเสียงค า วลี ประโยค ข้อความสั้น ๆ บทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการ 

ออกเสียง 
5. นักเรียนสามารถพูด/เขียนค า  วลี  ประโยคถาม – ตอบ  แลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสารสร้างสัมพันธ์ 
 ระหว่างบุคคล  ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์และโครงสร้างของกาล  
 (Tense) 
6. นักเรียนฟัง/อ่านค า วลี ข้อความสั้น ๆ บทสนทนา แล้วสามารถบอกความหมาย สรุปความหมาย 
 และตอบค าถามจากการฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 16202  ทักษะภาษาอังกฤษ      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                      
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ หลักการอ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ค าสั่ง ค าขอร้อง และ
ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน ถูกต้องความหลักการอ่าน เลือกและระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรง ตามภาพ 
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า พูด และเขียนโต้ตอบ
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ง่าย ๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ ตัว แสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและ ประเพณีของเจ้าของภาษากับของ
ไทย ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด
และการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียนและสถานศึกษา รวมถึงในการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
 โดยใช้กระบวนการทางภาษาน ามาปฏิบัติ ได้แก่ อ่านออกเสียง เลือก ระบุ บอกใจความส าคัญ ตอบ
ค าถาม พูด เขียนโต้ตอบ บรรยาย สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  
 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี 
และ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน และมีเจคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และบอกความหมายของค า ประโยค ข้อความ บทสนทนา 
2. นักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และข้อมูลของผู้อื่นได้ 
3. นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ  
4. นักเรียนอธิบายประเภทของค า และน าไปใช้ในประโยคต่าง ๆ  
5. นักเรียนสามารถถาม-ตอบประโยคง่ายๆและเข้าใจโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์ (Tense) 
6. นักเรียนสามารถเขียนประโยคค าสั่ง ค าขอร้อง การขออนุญาต ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม 
 ประโยคปฏิเสธ 
7. นักเรียนเข้าใจบทสนทนาและบทความสั้น ๆ ได้ 
8. นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้  

รวม  8  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 21201  ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง ง่ายๆ การ
ทักทาย การกล่าวลา การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันและ สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ
ง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

รวมทั้งฝึกอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้นๆ ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และ
ใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน  
2. ผู้เรียนสามารถพูด เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน  
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
4. ผู้เรียนสามารถพูด เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ  

ช่วยเหลือง่ายๆในสถานการณ์ต่าง ๆได้ 
5. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
6. ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว 
7. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม  

ของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 21202  ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  
 การทักทาย การกล่าวลา การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ 
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับ กิจวัตร กิจกรรมและข่าวต่าง ๆ ใกล้ตัว ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและชุมชน 

รวมทั้งฝึกอ่านออกเสียงเน้นหนักค า วลี และประโยคในข้อความ  นิทาน ข่าว หรือบทร้อยกรองสั้น ๆ  
ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และใช้ภาษาน้ าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดย 

เลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน  
2. ผู้เรียนสามารถพูด เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
4. ผู้เรียนสามารถพูด เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ  

ช่วยเหลือง่ายๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆได้ 
5. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
6. ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว 
7. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 
8. ของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
9. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 295 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 22201  ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 3     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  
 การทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ 
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับ กิจวัตร กิจกรรมและข่าวต่าง ๆใกล้ตัว ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและชุมชน 

รวมทั้งฝึกอ่านออกเสียงเน้นหนักค า วลี และประโยคในข้อความ  นิทาน ข่าว หรือบทร้อยกรองสั้นๆ  
ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และใช้ภาษาน้ าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดย 

เลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง  ๆ ใน 

ชีวิตประจ าวัน 
2. ผู้เรียนสามารถพูด เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรและ กิจกรรม และข่าวต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงที่ฟังและอ่าน 
4. ผู้เรียนสามารถออกเสียงเน้นหนักค า วลี และประโยคในข้อความ นิทาน ข่าว หรือบทร้อยกรองสั้นๆ    

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
5. ผู้เรียนสามารถพูด เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ 

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
6. ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน   

ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ 
7. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง 

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและชุมชน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 296 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 22202  ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 4     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  
 การทักทาย การกล่าวลา การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ 
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับ กิจวัตร กิจกรรมและข่าวต่าง ๆใกล้ตัว ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียนและชุมชน 

รวมทั้งฝึกอ่านออกเสียงเน้นหนักค า วลี และประโยคในข้อความ นิทาน ข่าว หรือบทร้อยกรองสั้นๆ  
ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และใช้ภาษาน้ าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดย 

เลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน 

ชีวิตประจ าวัน 
2.  ผู้เรียนสามารถพูด เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรและ กิจกรรม และข่าวต่าง ๆ ใน 

ชีวิตประจ าวัน 
3.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงที่ฟังและอ่าน 
4.  ผู้เรียนสามารถออกเสียงเน้นหนักค า วลี และประโยคในข้อความ นิทาน ข่าว หรือบทร้อยกรองสั้น ๆ    

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
5.  ผู้เรียนสามารถพูด เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ 

ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
6.  ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน   

ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ 
7.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง 

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและชุมชน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 297 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 23201  ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 5     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  
 การทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ 
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆใกล้ตัว ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ชุมชน และสังคม 

รวมทั้งฝึกอ่านออกเสียงเน้นหนักค า วลี ประโยค และแบ่งวรรคตอนในการอ่าน ข้อความ  นิทาน ข่าว 
หรือบทร้อยกรองสั้นๆ  ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และเลือกใช้ภาษาน้ าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล
และโอกาสตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดย 

เลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ข่าวและสถานการณ์ต่าง  ๆ ใน 

ชีวิตประจ าวัน 
2. ผู้ เรียนสามารถพูด เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงที่ฟังและอ่านได้อย่ างถูกต้องและ 

เหมาะสม 
4. ผู้เรียนสามารถออกเสียงเน้นหนักค า วลี ประโยคและแบ่งวรรคตอนในการอ่าน ในข้อความ นิทาน

ข่าว  หรือบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
5. ผู้เรียนสามารถพูด เขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ 

ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม 
6. ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์และ 

ประสบการณ์ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม 
7. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ชุมชน และ

สังคม 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 298 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 23202  ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 6     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  
 การทักทาย การกล่าวลา การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ 
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆใกล้ตัว ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ชุมชน และสังคม 

รวมทั้งฝึกอ่านออกเสียงเน้นหนักค า วลี ประโยค และแบ่งวรรคตอนในการอ่าน ข้อความ  นิทาน ข่าว 
หรือบทร้อยกรองสั้นๆ  ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และเลือกใช้ภาษาน้ าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล
และโอกาสตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดย 

เลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ข่าวและสถานการณ์ต่าง  ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน 
2. ผู้ เรียนสามารถพูด เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงที่ฟังและอ่านได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
4. ผู้เรียนสามารถออกเสียงเน้นหนักค า วลี ประโยคและแบ่งวรรคตอนในการอ่าน ในข้อความ นิทาน 

ข่าว  หรือบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
5. ผู้เรียนสามารถพูด เขียนแสดงความต้องการ เสนอ และให้ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ 

ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม 
6. ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ ยวกับข่าว เหตุการณ์และ 

ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
7. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ชุมชน และ

สังคม 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 299 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 21205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  ง่าย ๆ 
การทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันและ สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการง่ายๆ เกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆใกล้ตัว ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

พูดหรือเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านง่ายๆได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme) จากเรือ่งที่ฟังหรืออ่านสั้นๆได้  

ฝึกอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้น  ๆ ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และใช้
ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
3. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
4. ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
5. ผู้เรียนสามารถพูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านง่าย ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
6. ผู้เรียนสามารถพูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme) จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านสั้น ๆ ได ้
7. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 

ของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 300 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 21206  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  ง่าย ๆ 
การทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันและ สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

พูดหรือเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านง่ายๆได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme) จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านสั้นๆได้  

ฝึกอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้น  ๆ ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และใช้
ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
3. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
4. ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
5. ผู้เรียนสามารถพูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านง่ายๆได้อย่างเหมาะสม 
6. ผู้เรียนสามารถพูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme) จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านสั้น ๆ ได ้
7. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม  
  ของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 301 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 22205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  ง่าย ๆ 
การทักทาย การกล่าวลา การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันและ สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น ง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

พูดหรือเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านง่าย ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme) จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านสั้นๆได้  

ฝึกอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้น ๆ ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และใช้
ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม 

โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน  
2.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
3.  ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
4.  ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว 
5.  ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่าง 

เหมาะสม 
6.  ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ (theme) จากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน/ ข่าว /  

            เหตุการณ์ได้      
7.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง  

            สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ 

  ชุมชน 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 302 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 22206  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 4   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  
 การทักทาย การกล่าวลา การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจวัตร กิจกรรมและข่าวต่าง ๆ
ใกล้ตัว ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและชุมชน 

พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งพูด
และเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme) จากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน/ข่าว/เหตุการณ์ได้  

ฝึกอ่านออกเสียงเน้นหนักค า วลี และประโยคในข้อความ นิทาน ข่าว หรือบทร้อยกรองสั้น ๆ ให้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน และใช้ภาษาน้ าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน  
2.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
3.  ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
4.  ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว 
5.  ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่าง 
     เหมาะสม 
6.  ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แก่นสาระ(theme) จากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ข่าว  

            เหตุการณ์ได้      
7. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง 

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
8. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและชุมชน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 303 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 23205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 5   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาทีใ่ช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  
 การทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ต่าง ๆใกล้ตัว ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ชุมชน และสังคม  

พูดและเขียนเพ่ือขอ ให้ข้อมูล อธิบายพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถพูด เขียนสรุปใจความส าคัญ/วิเคราะห์แก่นสาระ(theme) จากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน/ข่าว/
เหตุการณ์ได ้ 

ฝึกอ่านออกเสียงเน้นหนักค า วลี ประโยค และแบ่งวรรคตอนในการอ่าน ข้อความ  นิทาน ข่าว หรือ
บทร้อยกรองสั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และเลือกใช้ภาษาน้ าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล
และโอกาสตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู้ 
      1.  ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน  
      2.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
      3.  ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
      4.  ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว 
      5.  ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ 
          อ่านได้อย่างเหมาะสม 

6.  ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/วิเคราะห์แก่นสาระ(theme) จากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน/  
          ข่าว/เหตุการณ์ได้ 

7.  ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง  
          สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
      8.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน ชุมชน และ  
           สังคม 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 

 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 304 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    รายวิชาเพิ่มเติม 
อ 23206  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 6   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจง  
 การทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน สามารถโต้ตอบ แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ต่าง ๆใกล้ตัว ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ชุมชน และสังคม  

พูดและเขียนเพ่ือขอ ให้ข้อมูล อธิบายพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถพูด เขียนสรุปใจความส าคัญ/วิเคราะห์แก่นสาระ(theme) จากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน/ข่าว/
เหตุการณ์ได ้ 

ฝึกอ่านออกเสียงเน้นหนักค า วลี ประโยค และแบ่งวรรคตอนในการอ่าน ข้อความ นิทาน ข่าว หรือ
บทร้อยกรองสั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และเลือกใช้ภาษาน้ าเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล
และโอกาสตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความ และ
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  

 

ผลการเรียนรู้ 
      1.  ผู้เรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน  
      2.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
      3.  ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน ข่าว และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
      4.  ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว 
      5.  ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ 
          อ่านได้อย่างเหมาะสม 
      6.  ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/วิเคราะห์แก่นสาระ(theme) จากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน/ 
          ข่าว/เหตุการณ์ได้ 

7.  ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง  
         สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
      8.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน ชุมชน และ 
          สังคม 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 305 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                         
อ 31215  ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 1                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห)์            จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

การอ่านออกเสียงบทอ่าน ประเภทบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
สามารถในการเขียนสรุปบทอ่าน และข่าวส าคัญ/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม ทั้งในท้องถิ่น สังคม 
และโลก   

น าเสนอการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ         
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ   

อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ
ภาษา มีการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม และสามรถเลือกสรรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าตามคู่มือการใช้งานต่าง ๆ  ทั้งท่ีเป็นค าอธิบาย สื่อที่ฟังและ 

อ่านได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ 

ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   
3. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น  
     (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
4.   นักเรียนสามารถ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
5.   นักเรียนสามารถอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
     ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
6.   นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ 

ต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับ ประโยค 
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน      

7.  นักเรียนสามารถสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
              ประสบการณ ์สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร 
              อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

8.  นักเรียนสามารถพูดสนทนาและเขียนบรรยายความรู้สึก โต้ตอบและแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
    เกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม ประสบการณ ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 306 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                 รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                         
อ 31217  ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 2                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

การอ่านออกเสียงบทอ่าน ประเภทบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
อ่านและความสามารถในการเขียนสรุปบทอ่าน และข่าวส าคัญ/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลก   

น าเสนอการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าว สารของโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ   

อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ
ภาษา มีการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม และสามรถเลือกสรรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ เรื่องและ

ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม 
2. นักเรียนสามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
3. นักเรียนสามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว

เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 
4. นักเรียนสามารถเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
5. ส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง ปรองดองในสังคมทั้งระดับประเทศและภูมิภาคของอาเซียนบนพื้นฐาน

สันติวิธีและการอยู่ร่วมกันด้วยขันติธรรม 
6. นักเรียนสามารถค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
7. นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
8. นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล

ต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
9. นักเรียนสามารถเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ 
          ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 307 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                         
อ 32215  ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 3                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

การอ่านออกเสียงบทอ่าน ประเภทบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
เขียนสรุปบทอ่าน  และข่าวส าคัญ/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม  ทั้งในท้องถิ่น  สังคม และโลก   

น าเสนอการค้นคว้า/สืบค้น  บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าว สารของโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ   

อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ  และที่มาของ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ
ภาษา มีการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม และสามรถเลือกสรรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าตามคู่มือการใช้งานต่าง ๆ  ทั้งท่ีเป็นค าอธิบาย สื่อที่ฟัง 
2. และ อ่านได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ  ช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
4. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น(skit) 

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
5. นักเรียนสามารถ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
6. นักเรียนสามารถอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค า 

พังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
7. นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง 

ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความ
ที่ฟังหรืออ่าน 

8. นักเรียนสามารถสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวประสบการณ์ 
สถานการณ ์ ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ 
เหมาะสม 
 

9. นักเรียนสามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

10.  นักเรียนสามารถพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่าง  
ๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 308 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                 รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                         
อ 32217  ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 4                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

การอ่านออกเสียงบทอ่าน ประเภทบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
และความสามารถในการเขียนสรุปบทอ่าน และข่าวส าคัญ/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลก   

น าเสนอการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าว สารของโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ   

อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ
ภาษา มีการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม และสามรถเลือกสรรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ์ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและ  

ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม 
2. นักเรียนสามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที ่   

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. นักเรียนสามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ /แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว   

เหตุการณ ์และสถานการณ์ตามความสนใจ 
4. นักเรียนสามารถเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
5. ส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยและการสร้างสิ่งแวดล้อมประชาธิปไตย เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง 

กลมกลืนภายใต้วิถีชีวิตอาเซียนที่มีความหลากหลายด้านสังคมและวัฒนธรรม 
6. การตระหนักในคุณค่าของสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาการ

ร่วมกัน เพ่ือเชื่อมอัตลักษณ์และสร้างจิตส านึก ในการเป็นประชากรของประชาคมอาเซียนร่วม 
7. นักเรียนสามารถค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
8. นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
9. นักเรียนสามารถเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/

ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 
รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 309 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                         
อ 33215  ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 5                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

การอ่านออกเสียงบทอ่าน ประเภทบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
อ่าน ตีความ และ เขียนสรุปบทอ่าน ข่าวส าคัญ/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม ทั้งในท้องถิ่น สังคม 
และโลก   

น าเสนอการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าว สารของโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ   

อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ
ภาษา มีการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม และสามรถเลือกสรรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าตามคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นค าอธิบาย สื่อที่ฟังและ 

อ่านได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   
3. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละคร 

(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
4. นักเรียนสามารถ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
5. นักเรียนสามารถอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ  

ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
6. นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ

ต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับ ประโยค 
และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

7. นักเรียนสามารถสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว  / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

8. นักเรียนสามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

9. นักเรียนสามารถพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่อง
ต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 310 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                  รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                         
อ 33217  ทักษะสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 6                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

การอ่านออกเสียงบทอ่าน ประเภทบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
อ่าน ตีความ เพ่ือเขียนสรุปบทอ่าน ข่าวส าคัญ/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม ทั้งในท้องถิ่น สังคม 
และโลก   

น าเสนอการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าว สารของโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ   

อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ
ภาษา มีการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม และสามรถเลือกสรรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ์ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง 
      และ ประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจของสังคม 
2. นักเรียนสามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และ

สถานที ่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. นักเรียนสามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ /แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม 

ข่าว เหตุการณ ์และสถานการณ์ตามความสนใจ 
4. นักเรียนสามารถเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
5. การส่งเสริมการศึกษาด้านมนุษยชน เพ่ือการประชาคมอาเซียนให้เป็นประชาคมเพ่ือประชาชน

อย่างแท้จริง สามารถอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานการเคารพในคุณค่าของศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
เท่าเทียมกัน 

6. นักเรียนสามารถค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

7. นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 

8. นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

9. นักเรียนสามารถเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 311 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                  รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                         
อ 31216  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 1      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค าศัพท์ ส านวน ข้อมูลจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องราวต่าง ๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทยและสังคม
โลก เพ่ือให้ข้อมูล เขียน บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว/ข่าว/เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการเลือกสรรวัฒนธรรมประเพณี
ที่แตกต่างมาประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด กลมกลืนได้กับวัฒนธรรมของไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ 

มุ่งเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น และการบูรณาการเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยเน้นฟังและอ่านข่าว ประกาศ 
โฆษณา สื่อ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จับใจความส าคัญ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล วิเคราะห์ความ สรุปความ 
ตีความ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ ์เรื่องและประเด็นต่าง  

ๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

2. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตาม 
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

3. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยวิเคราะห์  /อภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมี
เหตุผล 

4. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
     และสังคม 
6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ 

จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 312 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

7. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับ 
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที ่ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์
ประมาณ 3,600-3,750ค า (ค าศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน) 

8. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาทั้งท่ีเป็น 
ทางการและไม่เป็นทางการ           

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 313 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                         
อ 31218  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 2           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค าศัพท์ ส านวน ข้อมูลจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องราวต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทยและสังคม
โลก เพ่ือให้ข้อมูล เขียน บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว/ข่าว/เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการเลือกสรรวัฒนธรรมประเพณี
ที่แตกต่างมาประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด กลมกลืนได้กับวัฒนธรรมของไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ 

มุ่งเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น และการบูรณาการเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยเน้นฟังและอ่านข่าว ประกาศ 
โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จับใจความส าคัญ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง /ประสบการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง 

ๆ ตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

2. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิดความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

3. อธิบาย /เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยวิเคราะห์ /อภิปรายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

4. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ /ข้อมูลต่าง ๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

7. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 314 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 
3,600-3,750ค า (ค าศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน) 

8. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 315 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                 รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                         
อ 32216  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 3            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค าศัพท์ ส านวน ข้อมูลจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องราวต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทยและสังคม
โลก เพ่ือให้ข้อมูล เขียน บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว/ข่าว/เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการเลือกสรรวัฒนธรรมประเพณี
ที่แตกต่างมาประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด กลมกลืนได้กับวัฒนธรรมของไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ 

มุ่งเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น และการบูรณาการเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยเน้นฟังและอ่านข่าว ประกาศ 
โฆษณา สื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จับใจความส าคัญ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ ์ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง 

ๆ ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ ์และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 

2. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาสและสถานที่ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิดความเชื่อ และ
ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

3. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยวิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิตความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมี
เหตุผล 

4. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

6. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ /ข้อมูลต่าง ๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 316 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

7. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ   (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที ่ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์
ประมาณ 3,600-3,750ค า (ค าศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน) 

8. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 317 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                               รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                         
อ 32218   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 4           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค าศัพท ์ส านวน ข้อมูลจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องราวต่าง ๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทยและสังคม
โลก เพ่ือให้ข้อมูล เขียน บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว/ข่าว/เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการเลือกสรร วัฒนธรรมประเพณี
ที่แตกต่างมาประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด กลมกลืนได้กับวัฒนธรรมของไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ 

มุ่งเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น และการบูรณาการเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยเน้นฟังและอ่านข่าว ประกาศ 
โฆษณา สื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จับใจความส าคัญ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  

ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร     
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

2. นักเรียนสามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

3. นักเรียนสามารถพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่อง
ต่าง ๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

4. นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

5. นักเรียนสามารถสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

6. นักเรียนสามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

7. การพัฒนาทักษะการท างาน เพ่ือสร้างเสริมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่จ าเป็นสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการในอาเซียน สามารถเทียบโอนผลการเรียนและ
การท างานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

8. นักเรียนสามารถร้องเพลง แสดงอารมณ์ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเพลง
ที่เรียน และออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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9. นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

10. นักเรียนสามารถสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                             รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                         
อ 33216  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 5           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค าศัพท์ ส านวน ข้อมูลจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องราวต่าง ๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทยและสังคม
โลก เพ่ือให้ข้อมูล เขียน บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว/ข่าว/เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการเลือกสรรวัฒนธรรมประเพณี
ที่แตกต่างมาประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด กลมกลืนได้กับวัฒนธรรมของไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ 

มุ่งเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น และการบูรณาการเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยเน้นฟังและอ่านข่าว ประกาศ 
โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จับใจความส าคัญ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าตามคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นค าอธิบาย สื่อที่ฟังและ

อ่านได้อย่างถูกต้อง  
2. สามารถ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายต่าง ๆ ได้ อย่างคล่องแคล่ว 
3. นักเรียนสามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
4. นักเรยีนสามารถอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  

ค าพังเพย สุภาษิต เพลง และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
5. นักเรียนสามารถร้องเพลงและออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 
6. นักเรียนสามารถอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  

ค าพังเพย สุภาษิตเพลง  และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
อ 33218  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 6            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค าศัพท์ ส านวน ข้อมูลจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมอ่ืนที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องราวต่าง ๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทยและสังคม
โลก เพ่ือให้ข้อมูล เขียน บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว/ข่าว/เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการเลือกสรรวัฒนธรรมประเพณี
ที่แตกต่างมาประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด กลมกลืนได้กับวัฒนธรรมของไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ 

มุ่งเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น และการบูรณาการเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยเน้นฟังและอ่านข่าว ประกาศ 
โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จับใจความส าคัญ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าตามคู่มือการใช้งานต่าง ๆ  ทั้งท่ีเป็นค าอธิบาย สื่อที่ฟังและ

อ่านได้อย่างถูกต้อง สามารถ เลือกและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายต่าง ๆได้    
อย่างคล่องแคล่ว 

2. นักเรียนสามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  

3. นักเรียนสามารถอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  
ค าพังเพย สุภาษิต เพลง และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

4. นักเรียนสามารถร้องเพลงและออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนสามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ 

ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   
6. นักเรียนสามารถอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน 

ค าพังเพย สุภาษิตเพลง และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
7. นักเรียนสามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ 

ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   
8. การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้มีทักษะการท างานตามมาตรฐานอาชีพ 

และคุณวุฒิของวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเตรียมเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือและการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เข้มแข็ง เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเวทีโลก 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 11201  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                      
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง การทักทายอย่างสุภาพ กล่าวลา กล่าวขอบคุณ ขอโทษ แนะน าตนเองให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนองเรื่องใกล้ตัว ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน พยัญชนะ สระประสม และวรรณยุกต์การประสม
เสียง ตัวอักษรจีน ล าดับขีดอักษรจีน ค าศัพท์ และประโยคง่ายๆตามหลักการอ่านออกเสียง ระบุภาพหรือ
สัญลักษณ ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหารและเครื่องดื่ม วงค าศัพท ์50-100 ค า สนทนาประโยค โต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ ง่าย 
ๆ  หรือนิทานที่มีภาพประกอบ บอกความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียน
อักษรจีนค าศัพท์ง่าย  บอกชื่อค าศัพท์เก่ียวกับเทศกาลส าคัญของจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของจีน การแต่งกาย การรับประทานอาหารด้วยตะเกียบรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระอ่ืนจาก
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา   

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะด้านกรสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและแสวงหาความรู้
ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทาง เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสาร 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง 
2. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่าง บุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
4. พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
5. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
6. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืน 
7. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
8. ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 12201  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                      
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า การทักทายอย่างสุภาพ กล่าวลา กล่าวขอบคุณ และค าสั่งใน
ห้องเรียน ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน พยัญชนะเดี่ยว สระเดี่ยว และวรรณยุกต์ อ่านออกเสียงค าและ
ประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง  ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า 
และประโยคที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหารและเครื่องดื่ม วง
ค าศัพท์ 150-200 ค า สนทนาประโยค โต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ ง่ายๆ  หรือนิทานที่มีภาพประกอบ บอก
ความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนอักษรจีนค าศัพท์ง่าย บอกชื่อค าศัพท์
เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาและวัฒนธรรมของจีน การแต่งกาย การรับประทาน
อาหารด้วยตะเกียบรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระอ่ืนจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา   
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะด้านการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและแสวงหาความรู้
ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทาง  เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสาร 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
2. ใช้ค าสั่ง และค าขอร้องง่าย ๆ ตามแบบท่ีฟัง 
3. พูดให้ข้อมูลตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
4. บอกชื่อและค าศัพท์เก่ียวกับเทศกาลส าคัญของจีน 
5. ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
6. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืน 
7. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
8. ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 13201  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                      
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาค าสั่ง แนะน าตนเองตอบรับหรือปฏิเสธอย่างสุภาพ ค าสั่ง ค าขอร้อง ในห้องเรียน ระบุสัทอักษร
ตามระบบพินอิน หลักการออกเสียงพยัญชนะเดี่ยว สระเดี่ยว และวรรณยุกต์ อ่านออกเสียงค าและประสม
เสียงค าง่ายๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และ
ประโยคที่ใช้บอกความรู้สึกดีใจ เสียใจ ดี ชอบ ไม่ชอบ ความหมายเกี่ยวกับตนเอง อายุ รูปร่าง สี ขนาด สิ่ง
ต่างๆ วัน เดือนปี  ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเช่น ตัวเลข ผัก ผลไม้ สัตว์สถานที่ท่องเที่ยว 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหารและเครื่องดื่ม วงค าศัพท ์250-300  ค า สนทนาประโยคค าถาม ค าตอบ โต้ตอบด้วย
ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ  หรือนิทานที่มีภาพประกอบ บอกความต้องการของตนเอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว เขียนอักษรจีนค าศัพท์ง่าย บอกชื่อค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภา
และวัฒนธรรมของจีน การแต่งกาย การรับประทานอาหารด้วยตะเกียบรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
อ่ืนจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา   
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะด้านกรสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและแสวงหาความรู้
ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทาง เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสาร 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของ กลุ่มค า และประโยคที่ฟัง 
2. บอกความตอ้งการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง 
3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
4. เข้ากิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัยร่วม 
5. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรค ากลุ่มค าและประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 
6. บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืน 
7. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
8. ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 14201  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                      
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าในห้องเรียน ประสมเสียง อ่านออกเสียงค ากลุ่มค า ประโยค 
ข้อความ ฝึกออกเสียง วรรณยุกต์เสียงสาม ประโยคความเดียว สัญลักษณ์เครื่องหมายที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม งานอดิเรก นันทนาการ ค าศัพท์สะสม 300-400 ค า 
ตอบค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่องเช่นใครท าอะไรที่ไหนพูดหรือเขียนโต้ตอบบทสนทนาการทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ค าขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียน  พูดและเขียนแสดงความต้องการและขอความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ บอกความรู้สึกของตนเอง ดีใจ เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ รัก ไม่รัก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งใกล้ตัว อายุ สี รูปร่างวันเดือนปี ฤดูกาล ต าแหน่งสิ่งของ พูดแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
แสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีนเช่นการค านับในการทักทายการยืนส ารวมเพ่ือเป็น
การเคารพ ค าศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ  กิจกรรมทางภาษา การเล่นเกม การร้องเพลง การ
ตัดกระดาษ บอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความภาษาจีน
กับภาษาไทย วัฒนธรรมการแต่งกาย การกิน และเทศกาลงานฉลองบอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนรวบรวมค้นคว้าค าศัพท์น าเสนอด้วยการพูดหรือ การเขียน น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนาที่ได้
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริงโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะด้านการสื่อสารฟัง พูด 
อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาจีน
ในห้องเรียนและค้นคว้าน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน แสวงหาความรู้ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกม
และร้องเพลงประกอบท่าทาง เกดิความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะด้านกรสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและแสวงหาความรู้
ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทาง เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสาร 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้อง และค าแนะน าง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
2. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
3. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 
4. พูดและแสดงท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
5. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรค ากลุ่มค าประโยคและข้อความของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 
6. ค้นคว้า รวบรวม ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืนและน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
7. ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 15201  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                      
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าในห้องเรียน การเล่นเกม การวาดภาพ ประโยคข้อความสั้น 
การใช้พจนานุกรม กลุ่มค า ประโยคความรวม ข้อความ สัญลักษณ ์เครื่องหมาย ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม งานอดิเรก สุขภาพ นันทนาการ การซื้อการขาย ค าศัพท์
สะสม 400-500 ค า บทสนทนา เรื่องสั้น ๆ ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร การ
ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ค าขออนุญาต ปูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธในสถานการณ์  พูดและเขียนเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ประโยค
และส านวนภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึกและการให้เหตุผล ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ 
แสดงข้อมูลด้วยภาพ แผนผัง แลตาราง ใช้ถ้อยค าน้ าเสียงกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
จีน เช่นการร้องเพลง การเล่นเกม การตัดกระดาษ ศิลปะการปูองกันตัว บอกความเหมือน และความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลอง ตามวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อ่ืน และน าเสนอด้วยการพูด หรือเขียน ฟังพูด อ่าน เขียนประโยค หรือบทสนทนา ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมค าศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่อยู่ตัวใกล้ตัวจากสื่อต่าง ๆ       

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะด้านการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาท้ังในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและค้นคว้าน าเสนอ
ด้วยการพูดหรือการเขียน แสวงหาความรู้ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทาง  
เกิดความม่ันใจในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น  ๆ ที่ฟัง

หรืออ่าน 
2. พูด/เขียนเพื่อแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ง่ายๆ 
3. เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
4. ตอบค าถาม/บอกความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของ

เจ้าของภาษา 
5. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลละงานฉลองของเจ้าของภาษากับภาษาไทย 
6. ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืนและน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
7. ฟัง พูดและอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     รายวิชาเพิ่มเติม 
จ 16201  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                      
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า  อ่านออกเสียงข้อความนิทานและบทกลอนตามหลักการอ่าน
ออกเสียง การใช้พจนานุกรม ระบุประโยคสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม งานอดิเรก นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อขาย 
และลมฟูาอากาศ ค าศัพท์สะสม 500-600  ค าพูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกและการให้เหตุผล ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ 
เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด ดี ไม่ดี บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย กล่าวทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ค าขออนุญาต ค าแนะน า ประโยคส านวนท่ีบอกความต้องการ ขอความช่วยเหลือ การตอบรับ
ปฏิเสธ การให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัวและเรื่องท่ีใกล้ตัว กิจวัตรประจ าวัน  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตัวเลข ล าดับท่ีวัน เดือน ปี  ฤดกูาล  เวลา กิจกรรม สี ขนาด รูปทรง ต าแหน่งของสิ่งของ ทิศทางง่าย ๆ สภาพดิน
ฟูา อากาศ อารมณ์ความรู้สึก เครื่องตอน การเขียนแผนผัง ตารางแสดงข้อมูล เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว ใช้ถ้อยค าน้ าเสียงกิริยาท่าทาง อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมภาษาจีน การส่งและ
รับของ เทศกาลวันส าคัญงานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่  การตัดกระดาษ ศิลปะการปูองกันตัว และการเขียน
พู่กันจีน เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ 
พยัญชนะ และวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย รวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ
น าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  
สืบค้นและรวบรวมค าศัพท์เกี่ยวข้องกับสิ่งใกล้ตัวจากสื่อต่าง ๆ   
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะด้านการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้
ภาษาทั้งในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในห้องเรียนและค้นคว้าน าเสนอด้วย
การพูดหรือการเขียน แสวงหาความรู้ความเพลิดเพลิน ด้วยการเล่นเกมและร้องเพลงประกอบท่าทางเกิดความ
มั่นใจในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 
 

ผลการเรียนรู ้
1. บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆและเรื่องเล่า 
2. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ

ประกอบ 
3. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
4. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตามความสนใจ 
5. บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ

การล าดับค าตามโครงสร้างของประโยคภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
6. ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด /การ

เขียน 
7. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 21203  สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 1           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 40 ชัว่โมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ทักษะการปฏิบัติ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียงค าประสมง่าย ๆ ตามหลักการ
ออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียง วรรณยุกต์ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ การอ่าน
พยางค์วรรณยุกต์ เสียงเบา ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ บอกชื่อ ค าศัพท์  
ความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้ อย่างเช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่าง 早上好 Good morning สวัสดีตอนเช้า และการอ่านเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารเครื่องดื่ม กิจวัตรประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการการคิดวิเคราะห์ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงเนื้อหาเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง
กระบวนการสืบหาความรู้ กระบวนการการอภิปรายกลุ่ม และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถทักทาย พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้น ๆ กับบุคคล 2 คนขึ้นไป อย่างเช่น 你好  

您好   老师好  你好吗？ (เธอสบายดีไหม) ท าให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน เข้าร่วมหรือจัด
กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างานที่
ได้รับมอบหมายให้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่าย ๆ ตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
3. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
4. ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ  
5. ตอบค าถามง่าย ๆ จากการฟัง 
6. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้น ๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
7. มีวินัย ใฝุรู้ใฝุเรียน 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 21204  สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 2           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรค า กลุ่มค า
ประโยคและข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทยตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย ข้อความค า
วลี และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอ่านและแปลความหมายจากประโยคสั้น ๆ ที่แสดงความรู้สึก
ในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่ก าหนดให้ได้เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ รวมทั้งเติม
วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค 
ข้อความต่าง ๆ และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถบอกความเหมือนหรือ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลองและประเพณี  ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา ใช้ภาษาในการ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนานิทาน และเรื่องสั้นตามความสนใจพร้อมทั้งเสนอความคิดรวบยอดที่มีต่อ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 
 โดยกระบวนการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เช่น ความเหมือน
ความแตกต่างของเสียงในภาษาจีน, เสียงพยัญชนะ/เสียงสระ/เสียงวรรณยุกต์ของจีนและไทย 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถพูด อธิบาย ระบุวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร
ค า  กลุ่มค า ประโยค โครงสร้างประโยคเดี่ยว เช่น 女 五 日 马 天 手 个 不 是 我 ในสถานการณ์ง่าย ๆ ได้
สามารถบอกชื่อ  บอกความหมาย  บอกความส าคัญ บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื่องเทศกาล 
ประเพณี วัฒนธรรมของไทย – จีน เช่น 元日  春节  เพ่ือดูความแตกต่าง เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีนเช่นการเล่นเกม 游戏，การร้องเพลง 唱歌，การท าขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบ๊ะจ่าง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความของ

ภาษาไทยและภาษาจีน 
2. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี  ตามวัฒนธรรมของจีน

กับวัฒนธรรมของไทย 
3. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
4. บอกชื่อ ค าศัพท์ และความส าคัญ อย่างสั้น ๆ เกี่ยวกับเทศกาลและวันส าคัญของจีน 
5. พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 
6. บอกชื่อ ค าศัพท์ และความส าคัญอย่างสั้น ๆ เกี่ยวกับเทศกาล และวันส าคัญของจีน 
7. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 329 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 22203  สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 3           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ปฏิบัติใช้ค าสั่งค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียนและใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ แสดง
ความรู้สึก ของความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน  
ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เช่น 你几岁了？ เธออายุเท่าไร How old 
are you? 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์  ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงเนื้อหา เนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง
กระบวนการสืบหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการตอบค าถามจากการฟัง 
อ่าน สนทนา จากการดูภาพประกอบ เช่น ประโยคค าถามและค าตอบ อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ ตาม
หลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีน 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถสนทนาประโยคสั้น ๆ ได้ และตระหนักถึงการเรียนวิชาภาษาจีน ท าให้มี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักเสียสระ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
3. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรืออ่าน 
4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
5. ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการ

พูดหรือเขียน 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 330 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 22204  สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 4           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและความเหมือน คว าม
แตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ บอกความ
เหมือนหรือความแตกต่างของเสียง ตัวอักษรค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย ค า วลี 
ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอ่านและแปลความหมายจากประโยคสั้น ๆ  ที่แสดง
ความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่ก าหนดให้ได้เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นกลุ่มค า และประโยคอย่างง่าย ๆ 
รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล  สถานที่
โอกาสและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี 
ส านวน ประโยค ข้อความต่าง ๆ น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถบอกความ
เหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาลของไทยกับเทศกาลของจีน งานฉลองและประเพณี ตามวัฒนธรรม
ของจีนกับวัฒนธรรมของไทย  มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
และของเจ้าของภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนานิทานและเรื่องสั้น 
 โดยกระบวนการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือสนทนาอย่างเช่น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ถ้อยค า น้ าเสียง  และกริยาท่าทางได้อย่างสุภาพ  สามารถบอกความส าคัญ
ของเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน  ท าให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน เข้าร่วมหรือ
จัดกิจกรมทางภาษาวัฒนธรรม มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ท างานทีไ่ด้รับมอบหมายให้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
2. บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
4. บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
5. เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองวันส าคัญ และชีวิตความ

เป็นอยู่ของจีนกับของไทย 
6. ฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคหรือบทสนทนาในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 23203  สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 5           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ปฏิบัติตามค าสั่งให้ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียนและใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ แสดง
ความรู้สึก ข้อความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน  
ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน
และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียนได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม ตัวอย่าง(ลักษณะภูมิประเทศของจีนมีความหลากหลาย ตั้งแต่ปุาสเต็ปป์และทะเลทรายใน
พ้ืนที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของประเทศติดกับมองโกเลียและไซบีเรียของรัสเซีย และปุาฝนกึ่งโซนร้อนในพ้ืนที่
ชื้นทางใต้ซ่ึงติดกับเวียดนาม ลาว และพม่า) การพูดและเขียนเพ่ือขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงเนื้อหาเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน  รวมทั้ง
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย มีความสามารถในการพูด และเขียนแสดงความรู้สึก  เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ อย่างเช่น 你喜欢吃什么？(เธอชอบกินอะไร) 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่าย ๆ ได้ และตระหนักถึง
การเรียนวิชาภาษาจีน ท าให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักเสียสละ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่าย ๆ ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีน

กลาง 
3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องราวใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
6. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้

และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 332 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 23204  สนทนาภาษาจีนเพื่อชีวิตประจ าวัน 6           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะ
กับบุคคลและโอกาส  บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลความเป็นมา วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน 
บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น 
เสียงในภาษาจีน เสียงสูง-ต่ า เสียงหนัก-เบา บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียง ตัวอักษรค า  
กลุ่มค า ประโยคและข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย  
ค าวลี ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอ่านและแปลความหมายจากประโยคสั้น ๆ ที่
แสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่ก าหนดให้ได้เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นกลุ่มค า และประโยคอย่าง
ง่าย 
 โดยกระบวนการ พูด ฟัง อ่าน เขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์เช่น ความเหมือนความแตกต่าง
ของเสียงในภาษาจีน เสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ของจีนและไทย การคิดวิเคราะห์ความเหมือน 
ความต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของไทย – จีน เช่น การแต่งกายของคนจีนและคนไทยในสมัยก่อน 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองได้  เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนเช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การท าขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบ๊ะจ่าง 
การแต่งชุดกี่เพ่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมจีน 
2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน 
3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
4. บอกความเหมือนความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

จีนกับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างถูกต้อง 
6. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 333 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 21201  ภาษาจีนสื่อสาร 1             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ( 1 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ทักษะการปฏิบัติ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียงค าประสมง่าย ๆ ตามหลักการ
ออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียง วรรณยุกต์ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ การอ่าน
พยางค์วรรณยุกต์ เสียงเบา ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ บอกชื่อ ค าศัพท์  
ความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้ อย่างเช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่าง 早上好 Good morning สวัสดีตอนเช้า และการอ่านเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารเครื่องดื่ม กิจวัตรประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการการคิดวิเคราะห์ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงเนื้อหาเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง
กระบวนการสืบหาความรู้ กระบวนการการอภิปรายกลุ่ม และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถทักทาย พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้น ๆ กับบุคคล 2 คนขึ้นไป อย่างเช่น 你好  

您好   老师好  你好吗？(เธอสบายดีไหม) ท าให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน เข้าร่วมหรือจัด
กิจกรรมทางภาษาวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างานที่
ได้รับมอบหมายให้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่าย ๆ ตามหลักการออกเสียง 
2. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์  ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
3. บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
4. ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ  
5. ตอบค าถามง่าย ๆ จากการฟัง 
6. พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้น ๆ เพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
7. มีวินัย ใฝุรู้ใฝุเรียน 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 334 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 21202  ภาษาจีนสื่อสาร 2             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ( 1 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรค า กลุ่มค า
ประโยคและข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทยตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย ข้อความค า
วลี และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอ่านและแปลความหมายจากประโยคสั้นๆ ที่แสดงความรู้สึก
ในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่ก าหนดให้ได้เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ รวมทั้งเติม
วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานที่ โอกาสและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค 
ข้อความต่าง ๆ และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถบอกความเหมื อนหรือ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณี ตามวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย  มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา ใช้ภาษาในการ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนานิทาน และเรื่องสั้นตามความสนใจพร้อมทั้งเสนอความคิดรวบยอดที่มีต่อ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 

โดยกระบวนการพูด การฟัง  การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เช่น ความเหมือน
ความแตกต่างของเสียงในภาษาจีน, เสียงพยัญชนะ/เสียงสระ/เสียงวรรณยุกต์ของจีนและไทย 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถพูด อธิบาย ระบุวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร
ค า  กลุ่มค า ประโยค โครงสร้างประโยคเดี่ยว เช่น 女 五 日 马 天 手 个 不 是 我 ในสถานการณ์ง่าย ๆ ได้
สามารถบอกชื่อ บอกความหมาย บอกความส าคัญ บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื่องเทศกาล ประเพณี 
วัฒนธรรมของไทย – จีน เช่น 元日  春节  เพ่ือดูความแตกต่าง เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของ
จีนเช่นการเล่นเกม 游戏，การร้องเพลง 唱歌，การท าขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบ๊ะจ่าง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความของ

ภาษาไทยและภาษาจีน 
2. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี ตามวัฒนธรรมของจีน

กับวัฒนธรรมของไทย 
3. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
4. บอกชื่อ ค าศัพท์ และความส าคัญ อย่างสั้น ๆ เกี่ยวกับเทศกาลและวันส าคัญของจีน 
5. พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของจีน 
6. บอกชื่อ ค าศัพท์ และความส าคัญอย่างสั้น ๆ เกี่ยวกับเทศกาล และวันส าคัญของจีน 
7. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่เหมาะสมกับวัย 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 335 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 22201  ภาษาจีนสื่อสาร 3             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ( 1 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมจีน พร้อมทั้งอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมจีน เข้าร่วม แนะน า จัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนที่สนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ส านวน สุภาษิตของภาษาจีนและภาษาไทย สามารถวิเคราะห์และอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ วัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

โดยค้นคว้า รวบรวม บทสรุปหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยวิธีที่หลากหลาย 

เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริงหรือเหตุการณ์จ าลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาจีนสืบในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูล
ต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมจีน 
2. ให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี

ของจีน 
3. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ส านวน ค าพังเพย 

สุภาษิต การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
4. ค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ

ชุมชน 
6. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 22202  ภาษาจีนสื่อสาร 4             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ( 1 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และอ่านออกเสียง้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และ
บทร้อยกรองตามค าอ่าน อธิบาย และเขียนสรุป การให้ความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลจากการฟังและการอ่าน
ประโยค บทสนทนา นิทาน และบทความจากสื่อต่าง ๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพประกอบ 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยความหลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ ภาพ และโฆษณา 

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และชื่นชมในศิลปะการแสดงของไทยและ
ศิลปะการแสดงของจีน มีการเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ให้นักเรียน
รู้จักการสืบค้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความมุ่งมั่นและใฝุเรียนรู้ ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 
2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

จีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
3. ค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
4. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ

ชุมชน 
5. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
6. สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
7. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ

และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
8. สามารถเผยแพร่หรือปราสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้อถิ่นเป็นภาษาจีน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 23201  ภาษาจีนสื่อสาร 5             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ( 1 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ปฏิบัติตามค าสั่งให้ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียนและใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ แสดง
ความรู้สึก ข้อความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน  
ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน
และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียนได ้เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม  ตัวอย่าง(ลักษณะภูมิประเทศของจีนมีความหลากหลาย ตั้งแต่ปุาสเต็ปป์และทะเลทรายใน
พ้ืนที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของประเทศติดกับมองโกเลียและไซบีเรียของรัสเซีย และปุาฝนกึ่งโซนร้อนในพ้ืนที่
ชื้นทางใต้ซึ่งติดกับเวียดนาม ลาว และพม่า) การพูดและเขียนเพ่ือขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว 
 โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์  ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงเนื้อหาเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย มีความสามารถในการพูด และเขียนแสดงความรู้สึก เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น ชอบ ไม่ชอบ อย่างเช่น 你喜欢吃什么？(เธอชอบกินอะไร) 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่าย ๆ ได้ และตระหนักถึง
การเรียนวิชาภาษาจีน ท าให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ รู้จักเสียสละ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่าย ๆ ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีน

กลาง 
3. ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องราวใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
6. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้

และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 23202  ภาษาจีนสื่อสาร 6             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ( 1 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะ
กับบุคคลและโอกาส บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลความเป็นมา วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน 
บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ของภาษาจีนกับภาษาไทย เช่น 
เสียงในภาษาจีน เสียงสูง-ต่ า เสียงหนัก-เบา บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียง ตัวอักษรค า  
กลุ่มค า ประโยคและข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย  
ค าวลี ข้อความ และบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงอ่านและแปลความหมายจากประโยคสั้น  ๆ ที่
แสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่ก าหนดให้ได้เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นกลุ่มค า และประโยคอย่าง
ง่าย 

 โดยกระบวนการ พูด ฟัง อ่าน เขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์เช่น ความเหมือนความแตกต่าง
ของเสียงในภาษาจีน เสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ของจีนและไทย การคิดวิเคราะห์ความเหมือน 
ความต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของไทย – จีน เช่น การแต่งกายของคนจีนและคนไทยในสมัยก่อน 

 เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองได้ เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนเช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การท าขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบ๊ะจ่าง 
การแต่งชุดกี่เพ่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมจีน 

2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน 

3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

4. บอกความเหมือนความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
จีนกับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างถูกต้อง 

6. ใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 31216  ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 1           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ระบุสัทอักษรพินอิน (拼音) อ่านออกเสียงและประสมเสียงตามหลักการออกเสียง ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่านง่าย ๆ สนทนาหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ตอบค าถาม  จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพ ประกอบพูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พูดและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน 
สิ่งแวดล้อม และเรื่องใกล้ตัว บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงตัวอักษร ค า วลี การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของถาษาจีนกับภาษาไทย เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน บอกชื่อค าศัพท์ 
และตอบค าถามเก่ียวกับการกิน การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสถานที่ส าคัญของประเทศจีน เพ่ือใช้สื่อสารใน
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

โดยการอ่าน การอธิบาย พูด เขียน โต้ตอบการสื่อสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง 

เพ่ือให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ คิดอย่างมีเหตุผล สร้างความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกใน
การใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ฝึกทักษะ ความจ า ใฝุเรียนรู้ และรู้มารยาทในการสื่อสาร รวมถึงมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมโลก 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 
3. สามารถตอบค าถาม จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล  หรือยกตัวอย่าง

ประกอบเก่ียวกับเร่ืองที่ฟังและอ่าน 
4. สามารถสนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม 
5. สามารถพูดและเขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

และอ่าน 
6. สามารถพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์หรือประเด็นต่าง ๆ ที่

อยู่ในความสนใจของสังคม 
7. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท

สังคม และวัฒนธรรมของจีน 
8. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษาของภาษาจีนกับ

ภาษาไทย 
9. สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 
รวม 9 ผลการเรียนรู ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 31218  ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 2           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายท่ีฟังและอ่านง่าย ๆ สนทนาหรือ
เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ตอบค าถาม จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
หรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ ทั้งท่ีมีภาพและไม่มีภาพประกอบ พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ 
ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน สิ่งแวดล้อม 
และเรื่องใกล้ตัว เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของจีน บอกชื่อค าศัพท์ และตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล ศิลปะ วัฒนธรรม วันส าคัญ งาน
ฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของจีน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลหรือการเขียนใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน
เป็นภาษาจีน 

โดยการอธิบาย การพูด เขียน โต้ตอบในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกระบวนการสืบค้ น
ข้อมูล น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง และน ามา
เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสาร ฝึกทักษะความจ า ใฝุเรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการสื่อสารรวมถึงมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 

 

ผลการเรียนรู ้
1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง คามหลักการอ่าน 
3. สามารถตอบค าถาม จับใจความส าคัญ วอเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลหรือยกตัวอย่าง 

ประกอบเก่ียวกับเร่ืองที่ฟังและอ่าน 
4. สามารถสนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม 
5. สามารถพูดและเขียนเพื่อขอให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ

อ่าน 
6. สามารถพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว หรือเหตุการณ์ หรือเรื่อง หรือ

ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
7. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์พร้อมให้เหตุผล

ประกอบ 
8. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมจีน 
9. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษาของภาษาจีนกับ

ภาษาไทย 
10. สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 
รวม 10 ผลการเรียนรู ้



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 341 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 32216  ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 3           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบาย ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย ที่ฟังและอ่านออกเสียง 
ตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และค าคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงและประโยคชนิดต่างๆ ส านวน  การใช้เครื่องหมาย
วรรคแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่าง  ๆ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง 
และกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา
ท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน ให้ข้อมูล หรืออธิบายบรรยาย
เก่ียวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือการ
เขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมน เผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

โดยอธิบาย การพูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล
น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง และน ามาเชื่อมโยงกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

เพื่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีนในการ
สื่อสาร ฝึกทักษะความจ า ใฝุเรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการสื่อสาร รวมถึงมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 

 

ผลการเรียนรู ้
1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 
3. สามารถจับใจความส าคัญ ตอบค าถาม สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลประกอบจากการฟังหรือ

อ่านประโยคบทสนทนา นิทาน และบทความจากสื่อต่างๆ ทั้งที่มีและไม่มีภาพประกอบ 
4. สามารถพูดและแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 
5. สามารถพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ หรือประเด็นต่าง  ๆ ที่อยู่

ในความสนใจของสังคม 
6. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรม 
7. สามารถอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และประเพณีของจีน 
8. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคส านวนภาษา สุภาษิตของภาษาจีน 

และภาษาไทย 
9. สามารถค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง

เรียนรู้และน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
10. สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 
11. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

รวม 11 ผลการเรียนรู ้



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 342 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 32218  ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 4           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบาย ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย ที่ฟังและอ่าน อ่าน
ออกเสียง ตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค บทร้อยกรอง และค าคล้องจองตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ส านวน 
การใช้เครื่องหมาย วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย ตอบค าถาม 
จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่าน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ พูด
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง และกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคลโอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของจีน ให้ข้อมูล หรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ 
และประเพณีของจีน ค้นคว้า สืบค้น รวบรวมและสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชนเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 
 โดยการอธิบาย การพูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ใช้กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง แล้ว
น ามาเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 เพ่ือให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีน
ในการสื่อสาร ฝึกทักษะความจ า ใฝุเรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการสื่อสารรวมถึงมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรองตามหลักการอ่าน 
3. สามารถจับใจความส าคัญ ตอบค าถาม สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลประกอบจากการ

ฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนา นิทาน และบทความจากสื่อต่าง ๆ ทั้งที่มีและไม่มีภาพประกอบ 
4. สามารถพูดและแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
5. สามารถพูดและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ หรือประเด็นต่าง ๆ 

ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
6. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรม 
7. สามารถอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และประเพณีของจีน 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 343 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

8. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคส านวนภาษา สุภาษิตของ
ภาษาจีน และภาษาไทย 

9. สามารถค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จาก
แหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

10. สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

11. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 33216  ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 5           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบาย การอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง ข่าว ประกาศ โฆษณา ตอบค าถาม 
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังหรืออ่าน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์
ต่าง ๆ สรุปใจความส าคัญ สาระหรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าวสั้น ๆ เหตุการณ์ สถานการณ์ของ
สังคมและประเทศ ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย จากข้อมูลทางสื่อต่างๆ 
เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางให้เหมาะกับกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 
วิเคราะห์หรืออภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน ใช้
ภาษาในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมโลก 
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น หรือประเทศเป็นภาษาจีน ใช้
ภาษาจีนในการสืบค้นหือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 โดยการอธิบาย การพูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกระบวนการ
สืบค้นข้อมูล น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง แล้ว
น ามาเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 เพ่ือให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีน
ในการสื่อสาร ฝึกทักษะความจ า ใฝุเรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการสื่อสาร รวมถึงมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบายและค าบรรยายจาก

สื่อต่าง ๆ 

2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 

3. สามารถอธิบาย และเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

4. สามารถจับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ จาก
การฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทาน และบทความจากสื่อต่างๆ ทั้งท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

5. สามารถสนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร เรื่องใกล้ตัวประสบการณ์และเรื่องที่
อยู่ในความสนใจของสังคม 

6. สามารถใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายในสถานการณ์ต่าง ๆ 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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7. สามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

8. สามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน 

9. สามารถพูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง  ๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล 

10. สามารถเพ่ือและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ เรื่องราวหรือ
ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

11. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ สาระส าคัญหรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว
หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

12. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

13. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทของ
สังคมและวัฒนธรรมจีน 

14.  สามารถเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

15. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษา สุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย 

16. สามารถวิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ 
และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

17. สามารถค้นคว้า สืบค้น  บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 

18. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นหรือประเทศเป็น
ภาษาจีน 

รวม 18 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 33218  ภาษาจีนอ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร 6           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบาย การอ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง ข่าว ประกาศ โฆษณา ตอบค าถาม 
จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปและแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังหรืออ่าน พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ข้อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน สรุปใจความส าคัญ สาระหรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์
ข่าวสั้น ๆ เหตุการณ์ สถานการณ์ของสังคมและประเทศ ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และ
ค าบรรยาย จากข้อมูลทางสื่อต่าง ๆ เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางให้เหมาะกับกับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของจีน วิเคราะห์หรืออภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วย
การพูดหรือเขียน ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมโลก เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น หรือประเทศเป็น
ภาษาจีน ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
โดยการอธิบาย การพูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกระบวนการสืบค้นข้อมูล 
น าค าศัพท์ ประโยค บทสนทนา และบทความที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง แล้วน ามา
เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 เพ่ือให้เกิดการคิดอย่างเป็นกระบวนการ สร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาจีน
ในการสื่อสาร ฝึกทักษะความจ า ใฝุเรียนรู้ และเข้าใจมารยาทในการสื่อสาร รวมถึงมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบายและค าบรรยายจาก

สื่อต่าง ๆ 
2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง ตามหลักการอ่าน 
3. สามารถอธิบาย และเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ

เรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
4. สามารถจับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผล หรือยกตัวอย่างประกอบ จาก

การฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา นิทาน และบทความจากสื่อต่าง ๆ ทั้งที่มีและไม่มีภาพประกอบ 
5. สามารถสนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียนโต้ตอบข้อมูล ข่าวสาร เรื่องใกล้ตัวประสบการณ์และเรื่องที่

อยู่ในความสนใจของสังคม 
6. สามารถใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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7. สามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

8. สามารถพูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน 

9. สามารถพูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล 

10. สามารถเพ่ือและเขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ เรื่องราวหรือ
ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

11. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ สาระส าคัญหรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว
หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

12. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

13. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทของ
สังคมและวัฒนธรรมจีน 

14. สามารถเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
15. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวนภาษา สุภาษิต และ

บทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย 
16. สามารถวิเคราะห์ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ 

และวัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
17. สามารถค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก

แหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยวิธีที่หลากหลาย 
18. สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
19. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโลกเป็น

ภาษาจีน 
รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 348 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 31215  การศึกษาวัฒนธรรมจีน 1            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทของ
สังคมและวัฒนธรรมจีน พร้อมทั้งบอกชื่อค าศัพท์ และตอบค าถามเก่ียวกับเทศกาล บอกความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงตัวอักษร ค า วลี การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคภาษาจีน
กับภาษาไทย และความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของจีนกับไทย พร้อมทั้งค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มสาระอ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียนใน
สถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือสถานศึกษา ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือ
ค้นคว้าจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
โรงเรียนเป็นภาษาจีน 

 โดยใช้กระบวนการสืบค้น ค้นหาความรู้ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ การน าเสนอ การค้นคว้าด้วยการพูด 
การเขียน การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลองกระบวนการคิดกิจกรรมกลุ่ม 

 เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนและสามารถ
เปรียบเทียบในเรื่องของวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย โดยมีความใฝุรู้ใฝุเรียน และสามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่
น าไปหาความรู้ และประกอบอาชีพได้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าบรรยายที่ฟังหรืออ่าน 

2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง 

3. สามารถอธิบายและสรุปความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังและอ่าน 

4. สามารถจับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ จากการฟังหรืออ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานทั้งท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

5. สามารถค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกลับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยวิธีที่หลากหลาย 

6. สามารถใช้ภาษาจีนสื่ อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

รวม 6 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 31217  การศึกษาวัฒนธรรมจีน 2            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าแนะน า และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน โดยระบุสัทอักษรพินอิน 
(拼音) อ่านออกเสียง และประสมเสียงตามหลักการอ่านและบอกความหมายของค า กลุ่มค า หรือประโยค
สั้นๆ ตามที่ท าหรืออ่านจากสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งตอบค าถาม จับ
ใจความส าคัญ สรุปเรื่อง และแสดงความคิดเห็นจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆทั้งที่
มีภาพและไม่มีภาพประกอบ บอกความแตกต่างระหว่างการออกเสียงตัวอักษร และการล าดับค าถาม
โครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระภาษาจีนกับกลุ่มสาระ
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ ภาพ โฆษณา และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน หรือท าโครงงาน กระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าภาษาจีน เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ชื่นชมใน
ศิลปะของไทยและของจีน มีการเปรียบเทียบเพ่ือคงความอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้นักเรียนรู้จักการ
สืบค้น ใช้เวลาว่างในการท างาน มุ่งมั่น ใฝุเรียนรู้ มีวินัยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น และช่วยสังคม และประเทศชาติ รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถค้นคว้าและสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกลับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ

เรียนรู้และน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า และน าเสนอความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
3. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 
4. สามารถพูดและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ หรือประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่

ในความสนใจของสังคม 
5. สามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัวและเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ 
6. สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์พร้อมให้เหตุผล

ประกอบ 
7. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยา ท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมจีน 
8. สามารถอธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของจีน 
9. สามารถเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 

รวม 9 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 32215  การศึกษาวัฒนธรรมจีน 3            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมจีน พร้อมทั้งอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมจีน เข้าร่วม แนะน า จัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนที่สนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ส านวน สุภาษิตของภาษาจีนและภาษาไทย สามารถวิเคราะห์และอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ วัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

โดยค้นคว้า รวบรวม บทสรุปหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยวิธีที่หลากหลาย 

เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริงหรือเหตุการณ์จ าลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาจีนสืบในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูล
ต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมจีน 
2. ให้ข้อมูลหรืออธิบาย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี

ของจีน 
3. เปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ส านวน ค าพังเพย 

สุภาษิต การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
4. ค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ

ชุมชน 
6. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 351 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 32217  การศึกษาวัฒนธรรมจีน 4            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และอ่านออกเสียง้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา และ
บทร้อยกรองตามค าอ่าน อธิบาย และเขียนสรุป การให้ความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียนสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลจากการฟังและการอ่าน
ประโยค บทสนทนา นิทาน และบทความจากสื่อต่าง ๆ ทั้งที่มีภาพและไม่มีภาพประกอบ 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยความหลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ ภาพ และโฆษณา 

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และชื่นชมในศิลปะการแสดงของไทยและ
ศิลปะการแสดงของจีน มีการเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ให้นักเรียน
รู้จักการสืบค้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความมุ่งมั่นและใฝุเรียนรู้ ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 
2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

จีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
3. ค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่าง ๆ  และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
4. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และ

ชุมชน 
5. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาจีน 
6. สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
7. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่าง  ๆ จากสื่อ

และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
8. สามารถเผยแพร่หรือปราสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้อถิ่นเป็นภาษาจีน 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 352 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 33215  การศึกษาวัฒนธรรมจีน 5            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอิบายและค าบรรยายจากสื่อต่างๆ อ่าน
ออกเสียงข้อความข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองตามหลักการอ่าน อธิบายและเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ี
ไม่ใช่ความเรียงรวมท้ังสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน จับ
ใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลหรือยกตัวอย่างประกอบ จากการฟังหรืออ่านประโยค
บทสนทนา นิทานและบทความจากสื่อต่าง ๆ ท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 

โดยใช้กระบวนการค้นคว้าโดยใช้กระบวนการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยความหลากหลาย พร้อมท้ังใช้บทบาทสมมติและ
สถานการณ์จ าลองและกระบวนการคิดกิจกรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าข้อมูลของวัฒนธรรมจีนในแต่ละชนเผ่ารวมท้ังศึกษา
เกี่ยวกับการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิอากาศ ประชากร เพื่อให้นักเรียนสามารถน าเสนอความรู้แก่สาธารณชนได้ 

 

ผลการเรียนรู ้
1. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบายและค าบรรยายจากสื่อ

ต่าง ๆ 
2. สามารถอ่านออกเสียงข้อความข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองตามหลักการอ่าน 
3. สามารถอธิบายและเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรวมท้ังสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ

ต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
4. จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลหรือยกตัวอย่างประกอบ จากการฟังหรือ

อ่านประโยคบทสนทนา นิทานและบทความจากสื่อต่าง ๆ ท้ังท่ีมีและไม่มีภาพประกอบ 
5. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมจีน 
6. สามารถอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน 
7. สามารถเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
8. สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคส านวนภาษาสุภาษิต และบท

กลอนของภาษาจีนและภาษาไทย 
9. สามารถวิเคราะห์และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ

จีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
10. สามารถค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง

การเรียนรู้ต่าง ๆ  และน าเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
11. สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคม 
12. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
13. สามารถเผยแพร่หรือปราสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาจีน 

รวม 13 ผลการเรียนรู ้



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 353 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                                             
จ 33217  การศึกษาวัฒนธรรมจีน 6            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2                                     
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสั งคมและ
วัฒนธรรมจีน อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของจีน 
เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบาย ความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคส านวนภาษา สุภาษิต และบทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย วิเคราะห์
และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของจีนกับ
วัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

โดยค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  และน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

เพ่ือใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่าง  ๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโลกเป็นภาษาจีน 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรมจีน 

2. สามารถอธิบายชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
จีน 

3. สามารถเข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตามความสนใจ 

4. สามารถเปรียบเทียบและอธิบาย ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคส านวนภาษา สุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาจีนและภาษาไทย 

5. สามารถวิเคราะห์และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมของจีนกับวัฒนธรรมของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

6. สามารถค้นคว้าสืบค้น รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ  และน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

7. สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

8. สามารถใช้ภาษาจีนในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่าง  ๆ จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

9. สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโลกเป็น
ภาษาจีน 
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10. สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบายและค าบรรยายจากสื่อ
ต่าง ๆ 

11. สามารถอ่านออกเสียงข้อความข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองตามหลักการอ่าน 

12. สามารถอธิบายและเขียนสรุปความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรวมทั้งสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

13. จับใจความส าคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลหรือยกตัวอย่างประกอบ จากการฟัง
หรืออ่านประโยคบทสนทนา นิทานและบทความจากสื่อต่าง ๆ ทั้งที่มีและไม่มีภาพประกอบ 

รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
ก 11901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 11902  กิจกรรมแนะแนว             จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 11903  ชุมนุม              จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 11904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 12901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 12902  กิจกรรมแนะแนว             จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 12903  ชุมนุม              จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 12904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 13901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 13902  กิจกรรมแนะแนว      จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 13903  ชุมนุม              จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 13904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 14901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 14902  กิจกรรมแนะแนว      จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 14903  ชุมนุม              จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 14904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 15901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 15902  กิจกรรมแนะแนว      จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 15903  ชุมนุม              จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 15904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 16901  ลูกเสือ – ยุวกาชาด            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 16902  กิจกรรมแนะแนว      จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 16903  ชุมนุม              จ านวน  40  ชั่วโมง 
ก 16904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์          จ านวน  10  ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่เปิดสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 357 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ก 21901  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 1)          จ านวน  15  ชั่วโมง 
ก 21902  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 21903  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จ านวน  15  ชั่วโมง 
ก 21904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 21905  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 2)          จ านวน  15  ชั่วโมง 
ก 21906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 21907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 21908  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จ านวน  25  ชั่วโมง 
ก 22901  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 1)          จ านวน  15  ชั่วโมง 
ก 22902  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 22903  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จ านวน  15  ชั่วโมง 
ก 22904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 22905  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 2)          จ านวน  15  ชั่วโมง 
ก 22906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 22907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 22908  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จ านวน  25  ชั่วโมง 
ก 23901  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 1)          จ านวน  15  ชั่วโมง 
ก 23902  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 23903  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จ านวน  15  ชั่วโมง 
ก 23904  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 23905  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (ภาคเรียนที่ 2)          จ านวน  15  ชั่วโมง 
ก 23906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 23907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 23908  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จ านวน  25  ชั่วโมง 
ก 31901  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 31902  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 31911  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 31906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 31907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 31912  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 32901  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 32902  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 32911  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 32906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 32907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 32912  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 33901  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 1)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
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ก 33902  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 33911  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 1)         จ านวน  10  ชั่วโมง 
ก 33906  กิจกรรมแนะแนว (ภาคเรียนที่ 2)           จ านวน  20  ชั่วโมง 
ก 33907  ชุมนุมวิชาการ (ภาคเรียนที่ 2)            จ านวน  30  ชั่วโมง 
ก 33912  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ภาคเรียนที่ 2)         จ านวน  10  ชั่วโมง 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้  ทักษะและเจตคติ จากการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ 
ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี  

ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะ
การท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แก้ปัญหาก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรม ที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษา 40 ชั่วโมงต่อปี 
 ระดับมัธยมศึกษา 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างาน

ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอนได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน เน้นการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย  
 2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
       โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษา 30 ชั่วโมงต่อปี 
 ระดับมัธยมศึกษา 15 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

 2.2  กิจกรรมชุมนุม/ชุมนุมวิชาการ 
             โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม/ชุมนุมวิชาการ ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษา 40 ชั่วโมงต่อปี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 35 ชั่วโมงต่อปี แบ่งออกดังนี้  

- ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 15 ชั่วโมง 
- ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 20 ชั่วโมง   
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมวิชาการ 60 ชั่วโมงต่อปี แบ่งออกดังนี้  
- ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 30 ชั่วโมง 
- ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 30 ชั่วโมง   

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ ต่อสังคม และการมีจิต
สาธารณะ เช่นกิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยบูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และกิจกรรม
ชุมนุม ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษา 10 ชั่วโมงต่อปี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 ชั่วโมงต่อปี แบ่งออกดังนี้  

- ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 10 ชั่วโมง 
- ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 5 ชั่วโมง   

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 ชั่วโมงต่อปี แบ่งออกดังนี้  
- ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 10 ชั่วโมง 
- ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 10 ชั่วโมง 

  โดยทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วน าไปสู่เปูาหมายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มีความ 
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 ทั้งนี้ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ดังนี้ 
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การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้     
1.1  ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา ก าหนด 

 1.2  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของ
ผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
กิจกรรม  

1.3  ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมและน าผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน    

1.4  ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ กิจกรรมและ
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดครูหรือผู้ รับผิดชอบต้องด าเนินการซ่อมเสริมและ
ประเมินจนผ่านทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษา  
 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการตัดสิน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา เป็นการประเมินการ
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละ กิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้น
และประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการด าเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน
ทุกคนตลอดระดับการศึกษา    

2.2  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนดเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดนั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 
กิจกรรมส าคัญ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

2.3  ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ 

2.4  ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา  
 

เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

 ผ่าน หมายถึง    ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญทั้ง 3  ลักษณะ คือ   
   กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
   สาธารณประโยชน ์

ไม่ผ่าน หมายถึง    ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญกิจกรรมใดกิจกรรม 
   หนึ่งจาก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคม 
   และสาธารณประโยชน์  

2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา  
ผ่าน หมายถึง    ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
ไม่ผ่าน หมายถึง    ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปี ในระดับการศึกษานั้น  
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1. เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
1.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตร  

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 1.2  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1.3  ผู้เรียนมีผลการประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 1.4  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 1.5  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และมีผลผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

2. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมโดยเป็นวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  

66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
2.3 ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.4  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.5  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด      
 

3. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.1  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชา

เพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
3.2  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  

41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 

3.3 ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 

เกณฑ์การจบการศึกษา 

 



 
 

                  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์
 

| 363 หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

คณะผู้จัดท า 
 
1. นายปรพล  แก้วชาติ    ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
2. นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ        รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรุณศรี  ท าบุญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
4. นางสาวจันจิรา  ทองสง่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
5. นายอมร  นันทวิกร         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ 
6. นายรณยุทธ  ทองตะโก        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
7. นางสุนิสา  อินทนนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
8. นางสาวสุนิสา  วราเรืองฤทธิ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   กรรมการ 
9. นางนภาพร  แก้วแสง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
10. นางสาวนรภัทร  อินทจักร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    กรรมการและเลขานุการ 
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