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ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

--------------------------- 
ตามท่ีโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565  โดย

เร่ิมใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 2565  เพื่อให้สอดคล้องรับกับนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาในการทำกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคม ยึดมั่น ในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการ
สอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าท่ีพลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน  และปรับมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับ คำสั่ง สพฐ. ท่ี 1239/60 และ
ประกาศ สพฐ.ลงวันท่ี  8  มกราคม  2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 
ท้ังนี้  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  เมื่อวันท่ี  8 เดือนเมษายน 2565 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
พุทธศักราช 2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ต้ังแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 
    
   ประกาศ   ณ   วันท่ี  12  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2565 

 

 

 
(นางนฤดี ตุลารักษ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

( นายถาวร เกิดเกลื่อน ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
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ลงชื่อ   
       (นางนฤดี ตุลารักษ์) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

 

 

คำนำ 
 

   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 
1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน       ท่ี 30/261 ลง
วันท่ี 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปี การศึกษา 2561 เป็นต้น
มา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนคลองฉนวน
วิทยา อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี  จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนา หลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย 
สมรรถนะ    สำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียน
ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนด
ทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็น
แนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง 
และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเล่มนี้ช่วยทำให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับเห็น
ผลคาดหวังท่ีต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีชัดเจนตลอดแนวซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในระดับท้องถ่ินและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจทำให้การจัดทำหลักสูตรในระดับสถานศึกษามี
คุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งข้ึน อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
ช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับต้ังแต่ระดับชาติจนกระท่ังถึง
สถานศึกษาจะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานรวมท้ังเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษาจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร คณะครู ชุมชนและบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบโดยร่วมกัน
ทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 
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ส่วนท่ี 1 
ความนำ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  เป็นแผนหรือแนวทาง 
หรือข้อกําหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดมุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพท่ีสุจริต ตลอดจนการรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน โดยมุ่งหวังใหม้ีความสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปญัญา อีกท้ังมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2564 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560)  จึงประกอบด้วยสาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถ่ิน และสาระสําคัญ
ท่ีโรงเรียนพัฒนาเพิ่มเติม โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสาระ
การเรียนรูเ้พิ่มเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับมัธยมศึกษา และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2564) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560)    
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 
ในปี 2565  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจโรงเรียน 
1. พัฒนาระดับมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะ และ 
    ทักษะตามศตวรรษท่ี 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพเด็กดี เก่ง และมีความสุข 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายตามความถนัด และความสนใจ เพื่อมุ่งสู่อาชพี 
5. สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริการและการเรียนรู้ 
7. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ 
8. ระดมสรรพกำลังจากองค์กร ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)   มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้  
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

1.  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ 
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ
ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
อัธยาศัยดี มีทักษะชีวิต 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
 มารยาทงาม  
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

ส่วนท่ี 2 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  ได้กําหนดโครงสร้าง
ของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ 
ดังนี้ 
ระดับการศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  จัดการศึกษา ดังนี้ 

➢ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง 

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
สมดุลท้ังด้านความรู้ ความคิดความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อ 

➢ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 
การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจของผู้เรียนแต่ละคนท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใช้วิทยากร และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด
ข้ันสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศ
ตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ 
การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ได้จัดเวลาเรียนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสมตามบริบท จุดเน้นของโรงเรียน 
และสภาพของผู้เรียน ดังนี้ 

➢ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) 
ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต 
ให้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2564) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  
ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ดังนี้ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
พุทธศักราช 2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรช้ันปี 
1. โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – 6 
   กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
      ภาษาไทย 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 

      คณิตศาสตร์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 ( 3 นก.) 120 ( 3 นก.) 120 ( 3 นก.) 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ

การดำเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร ์
 เศรษฐศาสตร ์

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2  นก.) 

 
 

240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3  นก.) 
ศิลปะ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3  นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 ( 3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน ) 880 (22 นก.) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 1,640 (41 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ปีละไม่น้อยกว่า  200 ชั่วโมง  

 
ไม่น้อยกว่า 1600 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กิจกรรมแนะแนว     

    กิจกรรมนักเรียน 
        -     ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

- ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ     
              สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ชั่วโมง/หน่วยกิต/ปี 
ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี  

 
รวม 3 ปี  

ไม่น้อยกว่า  3,600 ชั่วโมง 
\ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ปีการศึกษา 2565) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

 
หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3(60)  ท21102 ภาษาไทย2 1.5 3(60) 
ค21101 คณิตศาสตร์1 1.5 3(60)  ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5 3(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.5 3(60)  ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5 3(60) 
ส21101 สังคมศึกษา1 1.5 3(60)  ส21102 สังคมศึกษา2 1.5 3(60) 
ส21103 ประวัติศาสตร์1 0.5 1(20)  ส21104 ประวัติศาสตร์2 0.5 1(20) 
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 1.0 2(40)  พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 1.0 2(40) 
ศ21101 ศิลปะ1 1.0 2(40)  ศ21102 ศิลปะ2 1.0 2(40) 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1(20)  ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 1(20) 
ว21181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1(20)  ว21182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1(20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 3(60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 3(60) 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 
ค21201 ทักษะคณิตศาสตร์ 1 0.5 1(20)  ค21202 ทักษะคณิตศาสตร์ 2 0.5 1(20) 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 1(20)  อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0.5 1(20) 
ว21201 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 0.5 1(20) 

 
ว21202 ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
0.5 1(20) 

ส21241 หน้าท่ีพลเมือง1 0.5 1(20)  ส21242 หน้าท่ีพลเมือง2 0.5 1(20) 
ส21201 หลักสูตรต้านทุจริต 1 0.5 1(20)  ง21202 ถนอมอาหาร 0.5 1(20) 
พ21201 เพศวิถีศึกษา 1 0.5 1(20)  ส21202 หลักสูตรต้านทุจริต 2 0.5 1(20) 
ส21207 ทะเลและมหาสมุทร 0.5 1(20)  พ21202 เพศวิถีศึกษา 1 0.5 1(20) 
     ส21208 ทะเลและมหาสมุทร 0.5 1(20) 

  3.5 140  รวม 4.0 160 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   20  กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน     

  ลูกเสือ เนตรนารี    20    -ลูกเสือ เนตรนารี    20 

  ชุมนุม    15    -ชุมนุม    15 

 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  5  • กิจกรรมสาธารณประโยชน์  5 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60)  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60) 

รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 14.5 640  รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 15.0 660 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ปีการศึกษา 2565) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3(60)  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3(60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3(60)  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3(60) 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3(60)  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3(60) 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3(60)  ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 3(60) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1(20)  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1(20) 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 1.0 2(40)  พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา4 1.0 2(40) 
ศ22101 ศิลปะ3 1.0 2(40)  ศ22102 ศิลปะ4 1.0 2(40) 
ง22101 การงานอาชีพ3 0.5 1(20)  ง22102 การงานอาชีพ4 0.5 1(20) 
ว22181 การออกแบบและเทคโนโลยี2  0.5 1(20)  ว22182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1(20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5 3(60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5 3(60) 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 
ค22201 ทักษะคณิตศาสตร์1 0.5 1(20)  ค22202 ทักษะคณิตศาสตร์2 0.5 1(20) 

ว22201 โครงงานวิทยาศาสตร์1 0.5 1(20)  อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 0.5 1(20) 

อ22201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 0.5 1(20)  ส22244 หน้าท่ีพลเมือง4 0.5 1(20) 

ส22243 หน้าท่ีพลเมือง3 0.5 1(20)  ว22203 สะเต็มศึกษา 0.5 1(20) 

ส22201 หลักสูตรต้านทุจริต 3 0.5 1(20)  ส22202 หลักสูตรต้านทุจริต 4 0.5 1(20) 

อ22203 ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ 1 0.5 1(20)  อ22204 ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ 2 0.5 1(20) 

         

รวม 3.0 120  รวม 3.0 120 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   20  กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน     

  ลูกเสือ เนตรนารี    20    ลูกเสือ เนตรนารี    20 

  ชุมนุม    15    ชุมนุม   15 

 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมสาธารณประโยชน์  5 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60)  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60) 

รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 14.0 620  รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 14.0 620 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ปีการศึกษา 2565) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

ท23101 ภาษาไทย5  1.5 3(60)  ท23102 ภาษาไทย6  1.5 3(60) 

ค23101 คณิตศาสตร์5 1.5 3(60)  ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5 3(60) 

ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5 3(60)  ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.5 3(60) 

ส23101 สังคมศึกษา5 1.5 3(60)  ส23102 สังคมศึกษา6 1.5 3(60) 

ส23103 ประวัติศาสตร์5 0.5 1(20)  ส23104 ประวัติศาสตร์6 0.5 1(20) 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1.0 2(40)  พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 1.0 2(40) 

ศ23101 ศิลปะ5 1.0 2(40)  ศ23102 ศิลปะ6 1.0 2(40) 

ง23101 การงานอาชีพ5 0.5 1(20)  ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 1(20) 

ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี 3  0.5 1(20)  ว23182 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1(20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5 3(60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 3(60) 

รวม 11.0 440  รวม 11.0 440 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 
ค23201 ทักษะคณิตศาสตร์ 5 0.5 1(20)  ค23202 ทักษะคณิตศาสตร์ 5 0.5 1(20) 

ว23201 พลังงานหมุนเวียน 0.5 1(20)  อ23202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 0.5 1(20) 

อ23201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 0.5 1(20)  ส23246 หน้าท่ีพลเมือง6 0.5 1(20) 

ส23245 หน้าท่ีพลเมือง5 0.5 1(20)  ว23202 พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 0.5 1(20) 

ส23201 หลักสูตรต้านทุจริต 5 0.5 1(20)  ส23202 หลักสูตรต้านทุจริต 6 0.5 1(20) 

อ23205 ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ 3 0.5 1(20)  อ23206 ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ 4 0.5 1(20) 

รวม 3.0 120  รวม 3.0 120 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   20  กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน     

  ลูกเสือ เนตรนารี    20    ลูกเสือ เนตรนารี    20 

  ชุมนุม ชมรม   15    ชุมนุม ชมรม   15 

 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมสาธารณประโยชน์  5 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60)  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60) 

รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 14.0 620  รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 14.0 620 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ปีการศึกษา 2565) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 (แผนวิทย์)  ภาคเรียนที่  1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 (แผนวิทย์)   ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

ท31101 ภาษาไทย1 1.0 2(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2(40) 
ค31101 คณิตศาสตร์1 1.0 2(40)  ค31102 คณิตศาสตร์2 1.0 2(40) 
ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3(60)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 2(40) 
ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 2(40)  ส31104 ประวัติศาสตร์2 0.5 1(20) 
ส31103 ประวัติศาสตร์1 0.5 1(20)  พ31102 สุขศึกษา2 0.5 1(20) 
พ31101 สุขศึกษา1 0.5 1(20)  ศ31102 ศิลปะ2 0.5 1(20) 
ศ31101 ศิลปะ1 0.5 1(20)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 2(40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 2(40)  ว31182 การออกแบบและเทคโนโลยี1 1.0 2(40) 
ว31181 วิทยาการคำนวณ 1 1.0 2(40)   -   

รวม 8.0 320  รวม 6.5 260 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 
ค31201 ทักษะคณิตศาสตร์ 1 1.5 3(60)  ค31202 ทักษะคณิตศาสตร์2 1.5 3(60) 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 2(40)  อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 1.0 2(40) 
พ30201 บาสเกตบอล1 0.5 1(20)  ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 4(80) 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 3(60)  ว31222 เคมี 2 1.5 3(60) 
 ว31221 เคมี 1 1.5 3(60)  ว31241 ชีววิทยา 1 2.0 4(80) 
ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 0.5 1(20)  พ30202 วอลเลย์บอล1 0.5 1(20) 
ส31201 หลักสูตรต้านทุจริต 1 0.5 1(20)  ส30241 หน้าท่ีพลเมือง1 0.5 1(20) 
พ31201 เพศวิถีศึกษา 0.5 1(20)  ส31202 หลักสูตรต้านทุจริต 2 0.5 1(20) 
ส31203 ทะเลและมหาสมุทร 0.5 1(20)  พ31201 เพศวิถีศึกษา 0.5 1(20) 
     ส31204 ทะเลและมหาสมุทร 0.5 1(20) 

รวม 8.0 320  รวม 10.5 420 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   20  กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน     

  ชุมนุม/นักศึกษาวิชาทหาร   20    ชุมนุม/นักศึกษาวิชาทหาร   20 

 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  20   กิจกรรมสาธารณประโยชน์  20 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60)  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60) 
รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 16.0 400  รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 17.0 760 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ปีการศึกษา 2565) 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 (แผนวิทย์)  ภาคเรียนที่  1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 (แผนวิทย์)   ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ชั่วโมง  หน่วยกิต/ชั่วโมง 

ท32101 ภาษาไทย3 1.0 2(40)  ท32102 ภาษาไทย4 1.0 2(40) 

ค32101 คณิตศาสตร์3 1.0 2(40)  ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 2(40) 

ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 2(40)  ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 2(40) 

ส32103 ประวัติศาสตร์3 0.5 1(20)  ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 1(20) 

พ32101 สุขศึกษา3 0.5 1(20)  พ32102 สุขศึกษา4 0.5 1(20) 

ศ32101 ศิลปะ3 0.5 1(20)  ศ32102 ศิลปะ4 0.5 1(20) 

อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 2(40)  อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 2(40) 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 3(60)  ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5  3(60)  

ง32101 การงานอาชีพ1 1.0 2(40)   -   

รวม 8.0 320  รวม 7.0 280 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 
ค32201 ทักษะคณิตศาสตร์3 1.5 3(60)  ค32202 ทักษะคณิตศาสตร์ 4 1.5 3(60) 

อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2(40)  อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2(40) 

ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 4(80)  ว32222 เคมี 3 1.5 3(60) 

ว32242 ชีววิทยา 2 1.5 3(60)  ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 3(60) 

พ30203 เปตอง1 0.5 1(20)  พ30204 ตะกร้อ1 0.5 1(20) 

ส30242 หน้าท่ีพลเมือง2 0.5 1(20)  ส30243 หน้าท่ีพลเมือง3 0.5 1(20) 

ส32201 หลักสูตรต้านทุจริต 3 0.5 1(20)  ว32261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ2 0.5 1(20) 

ว30283 การออกแบบและเทคโนโลยีเพิ่มเติม 1 1.0 2(40)  ส32202 หลักสูตรต้านทุจริต 4 0.5 1(20) 

     ว32283 วิทยาการคำนวณเพ่ิมเติม 2 1.0 2(40) 

รวม 8.5 340  รวม 8.5 340 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   20  กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน     

  นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม   20    นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม   20 

 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  20   กิจกรรมสาธารณประโยชน์  20 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60)  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60) 

รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 16.5 720  รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 15.5 680 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ปีการศึกษา 2565) 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (แผนวิทย์)  ภาคเรียนที่  1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (แผนวิทย์)   ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

ท33101 ภาษาไทย5 1.0 2(40)  ท33102 ภาษาไทย6 1.0 2(40) 

ค33101 คณิตศาสตร์5 1.0 2(40)  ค33102 คณิตศาสตร์6 1.0 2(40) 

ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 2(40)  ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 2(40) 

พ33101 สุขศึกษา5 0.5 1(20)  พ33102 สุขศึกษา6 0.5 1(20) 

ศ33101 ศิลปะ5 0.5 1(20)  ศ33102 ศิลปะ6 0.5 1(20) 

อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 2(40)  อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 2(40) 

ว33101 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.0 2(40)  ง33102 การงานอาชีพ2 0.5 1(20) 

รวม   6.0 240  รวม   5.5 220 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 
ค33201 ทักษะคณิตศาสตร์ 5 1.5 3(60)  ค33202 ทักษะคณิตศาสตร์6 1.5 3(60) 

ว33205 ฟิสิกส์ 4 1.5 3(60)  ง30214 งานช่าง 1.0 2(40) 

ว33224 เคมี 4 1.5 3(60)  ว33206 ฟิสิกส์ 5 1.5 3(60) 

ว33244 ชีววิทยา 4 1.5 3(60)  ว33221 เคมี 5 1.5 3(60) 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 1 1.0 2(40)  ว33281 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 1.0 2(40) 

พ30205 กีฬาพ้ืนบ้าน1 0.5 1(20)  อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ2 1.0 2(40) 

ส30244 หน้าท่ีพลเมือง4 0.5 1(20)  พ30206 แบดมินตัน1 0.5 1(20) 

ว30181 วิทยาการคำนวณเพ่ิมเติม 3 1.0 2(40)  ส33203 หลักสูตรต้านทุจริต 6 0.5 1(20) 

ส33202 หลักสูตรต้านทุจริต 5 0.5 1(20)      

รวม   9.5 380  รวม   8.5 340 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   20  กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน     

  นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม   20    นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม   20 

 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  5   กิจกรรมสาธารณประโยชน์  20 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60)  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60) 

รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค  15.5 680  รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค  14.0 620 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ปีการศึกษา 2565) 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 (แผนศิลป์-ทั่วไป)  ภาคเรียนที่  1    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนศิลป์-ทั่วไป) ภาคเรียนที่  2 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

ท31101 ภาษาไทย1 1.0 2(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2(40) 
ค31101 คณิตศาสตร์1 1.0 2(40)  ค31102 คณิตศาสตร์2 1.0 2(40) 
ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3(60)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 2(40) 
ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 2(40)  ส31104 ประวัติศาสตร์2 0.5 1(20) 
ส31103 ประวัติศาสตร์1 0.5 1(20)  พ31102 สุขศึกษา2 0.5 1(20) 
พ31101 สุขศึกษา1 0.5 1(20)  ศ31102 ศิลปะ2 0.5 1(20) 
ศ31101 ศิลปะ1 0.5 1(20)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 2(40) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 2(40)  ว31181 การออกแบบและเทคโนโลยี1 1.0 2(40) 
ว31181 วิทยาการคำนวณ 1 1.0 2(40)   -   

รวม 8.0 320  รวม 6.5 260 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 
ท30201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 2(40)  อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 1.0 2(40) 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 2(40)  พ30202 วอลเลย์บอล1 0.5 1(20) 
พ30201 บาสเกตบอล1 0.5 1(20)  ท30203 การเขียน 1 1.0 2(40) 
ส31221 กฎหมายไทย 0.5 1(20)  ง30244 งานประดับตกแต่งด้วยผ้า 1.0 2(40) 
ง30261 การปลูกพืชทั่วไป 1.0 2(40)  ส30241 หน้าท่ีพลเมือง1 0.5 1(20) 
ส31201 หลักสูตรต้านทุจริต 1 0.5 1(20)  ส31202 หลักสูตรต้านทุจริต 2 0.5 1(20) 
พ31201 เพศวิถีศึกษา 1 0.5 1(20)  พ31202 เพศวิถีศึกษา 2 0.5 1(20) 
ส31203 ทะเลและมหาสมุทร 0.5 1(20)  ส31204 ทะเลและมหาสมุทร 0.5 1(20) 

รวม 5.5 220  รวม 5.5 220 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   20  กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน     

  นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม   20    นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม   20 

 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  20   กิจกรรมสาธารณประโยชน์  20 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60)  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60) 
รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 13.5 580  รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 12.0 540 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ปีการศึกษา2565) 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 (แผนศิลป์-ทั่วไป)  ภาคเรียนที่ 1       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนศิลป์-ทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

 
หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

ท32101 ภาษาไทย3 1.0 2(40)  ท32102 ภาษาไทย4 1.0 2(40) 

ค32101 คณิตศาสตร์3 1.0 2(40)  ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 2(40) 

ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 2(40)  ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 2(40) 

ส32103 ประวัติศาสตร์3 0.5 1(20)  ส32104 ประวัติศาสตร์4 0.5 1(20) 

พ32101 สุขศึกษา3 0.5 1(20)  พ32102 สุขศึกษา4 0.5 1(20) 

ศ32101 ศิลปะ3 0.5 1(20)  ศ32102 ศิลปะ4 0.5 1(20) 

อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 2(40)  อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 2(40) 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.5 3(60)  ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5  3(60)  

ง32101 การงานอาชีพ1 1.0 2(40)   -   

รวม 8.0 320  รวม 7.0 280 

                             รายวิชาเพิ่มเติม                               รายวิชาเพิ่มเติม 
ท30211 วรรณกรรมท้องถ่ิน 1.0 2(40)  ท30209 การอ่านวรรณกรรมปัจจุบัน 1.0 2(40) 

อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2(40)  ค32251 คณิตศาสตร์สูค่วามน่าจะเป็น 1.0 2(40) 

ง30209 อาหารท้องถ่ิน 1.0 2(40)  อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2(40) 

ส30201 อาเซียนศึกษา 1 1.0 2(40)  ง30210 การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 1.0 2(40) 

พ30203 เปตอง1 0.5 1(20)  ว32283 วิทยาการคำนวณเพ่ิมเติม  2 1.0 2(40) 

ส30242 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 1(20)  ส32244 การเงินการคลงั 0.5 1(20) 

ค32211 จำนวนและการดำเนินการ 1.0 2(40)  พ30204 ตะกร้อ1 0.5 1(20) 

ว30283 การออกแบบและเทคโนโลยีเพิ่มเติม1 1.0 2(40)  ส30243 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 1(20) 

ส32201 หลักสูตรต้านทุจริต 3 0.5 1(20)  ส32202 หลักสูตรต้านทุจริต 4 0.5 1(20) 

รวม 7.5 300  รวม 7.0 280 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   20  กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน     

  นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม   20    นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม   20 

 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  20   กิจกรรมสาธารณประโยชน์  20 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60)  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60) 

รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 15.5 620  รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 14.0 620 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ปีการศึกษา 2565) 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (แผนศิลป์-ทั่วไป)  ภาคเรียนที่  1      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(แผนศิลป์-ทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน  

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต/ชั่วโมง  หน่วยกิต/ชั่วโมง 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2(40)  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2(40) 

ค33101 คณิตศาสตร์5 1.0 2(40)  ค33102 คณิตศาสตร์6 1.0 2(40) 

ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 2(40)  ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 2(40) 

พ33101 สุขศึกษา5 0.5 1(20)  พ33102 สุขศึกษา6 0.5 1(20) 

ศ33101 ศิลปะ5 0.5 1(20)  ศ31102 ศิลปะ6 0.5 1(20) 

อ33101  ภาษาอังกฤษ5 1.0 2(40)  ง33102 การงานอาชีพ2 0.5 1(20) 

ว33101 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 1.0 2(40)  อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 2(40) 

รวม 6.0 240  รวม 5.5 220 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม 
ท30205 การพูด 1.0 2(40)  ส33222 การเมืองการปกครอง 1.0 2(40) 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 1 1.0 2(40)  อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2 1.0 2(40) 

พ30205 กีฬาพ้ืนบ้าน1 0.5 1(20)  พ30206 แบดมินตัน1 0.5 1(20) 

ส33201 ศาสนาสากล 0.5 1(20)  ส33244 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 2(40) 

ง30213 งานธุรกิจ 1.0 2(40)  ง30214 งานช่าง 1.0 2(40) 

ค33203 คณิตฯเพ่ืออนาคต 1.0 2(40)  ท30208 การแต่งคำประพันธ์ 1.0 2(40) 

ส30244 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 1(20)  ค33204 คณิตฯสู่มหาลัย 1.0 2(40) 

ว30181 วิทยาการคำนวณเพ่ิมเติม 3 1.0 2(40)  ส33202 หลักสูตรต้านทุจริต 6 0.5 1(20) 

ส33201 หลักสูตรต้านทุจริต 5 0.5 1(20)      

อ33203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันเทิง 1 1.0 2(40)  อ33204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันเทิง 2 1.0 2(40) 

รวม 8.0 320  รวม 8.0 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว   20  กิจกรรมแนะแนว   20 

กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน     

  นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม   20    นักศึกษาวิชาทหาร/ชุมนุม   20 

 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  20   กิจกรรมสาธารณประโยชน์  20 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60)  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3(60) 

รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 14.0 560  รวมจำนวน/หน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาค 13.5 600 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

ส่วนท่ี 3 
คำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  ได้กําหนด
คําอธิบายรายวิชาของวิชาต่างๆ ท่ีสอนใน แต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ช่ือรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน
ช่ัวโมงต่อปี ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และสาระการเรียนรู้รายปี คําอธิบายรายวิชาจะช่วยให้ผู้สอนจัดหน่วยการ
เรียนรู้ในแต่ละช้ันปี ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เนื่องจากคําอธิบายรายวิชาจะรวมสาระการเรียนรู้ท่ี
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตลอดท้ังปี กลุ่มของสาระการเรียนรู้ตลอด ปีจะมีจํานวนมาก ดังนั้น การจัดเป็นหน่วยการ
เรียนรู้หลายๆ หน่วย จะช่วยให้กลุ่มของสาระการเรียนรู้มีขนาดเล็กลง และบูรณาการได้หลากหลายมากขึ้น  

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้กําหนดรายละเอียดของคําอธิบายรายวิชาเรียงตามลําดับไว้ ดังนี้  
1. คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   
2. คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
3. คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
4. คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   
5. คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์  

              ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
6. คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   
7. คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
8. คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
9. คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
10. คําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง     
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
11. คําอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย 1                  รหัสวิชา ท 21101    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  1.5  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
 

ฝึก ทักษะการอ่ าน  การเขียน  การฟั ง การดู  และการพูด ห ลักภาษาไทย การวิ เคราะห์   
และประเมินค่าวรรณคดีวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่าน
ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความ การเขียนรายงานจาก
ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า  ก า ร พู ด ส รุ ป ค ว าม  ก า ร พู ด น ำ เส น อ ร า ย ง าน จ าก ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า  
เสียงในภาษาไทย ชนิดของคำ และการสร้างคำ  

วิ เคราะห์  วิถี ไทย ประเมินค่า ความรู้ข้อคิดจากวรรณคดี และวรรณกรรม นิ ราศภู เขาทอง  
โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระร่วง และกาพย์พระไชยสุริยา ท่องจำบทอาขยานท่ีกำหนดหรือบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า
ตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเขียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ พัฒนาทักษะการฟัง 
การดู การพูด และวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต มี
ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น ว ร ร ณ ค ดี แ ล ะ ว ร ร ณ ก ร ร ม อั น เป็ น ม ร ด ก ข อ ง ช า ติ  ส า ม า ร ถ 
นำความรู้ ไป ใช้ในการตัดสินใจและการดำเนิน ชีวิตประจำวัน  มี จิตสาธารณะ ตระหนัก ถึ งคุณ ค่า 
ของคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใช้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจ ธำรง และ
พัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด  
 

ท 1.1 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 
ท 2.1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/8 ม.1/9 
ท 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/5 ม.1/6 

ท 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
ท 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
 
รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย 2         รหัสวิชา ท 21102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  1.5  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
 

ฝึกทักษะการเขียน  การฟัง การดู และการพูด หลักภาษาไทย การวิเคราะห์ และประเมินค่า
วรรณคดีวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจดหมายส่วนตัว  
การเขียนจดหมายกิจธุระ การพูดแสดงความคิดเห็น การประเมินความน่าเช่ือถือของเรื่องจากการฟัง
และการดู การวิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค การวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน การจำแนกและใช้สำนวนท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต การแต่งบทร้อยกรองประเภท
กาพย์ยานี 11 

วิเคราะห์ วิถีไทย ประเมินค่า ความรู้ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ราชาธิราช ตอน 
สมิงพระรามอาสา และกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  ท่องจำบทอาขยานท่ีกำหนดหรือบทร้อยกรอง 
ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการฟัง การดู การพูด และวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็น
คุณค่าวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต มีความภาคภูมิใจในวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดกของชาติ 
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึง
คุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใช้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการจรรโลง
จิตใจ ธำรง และพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด  
 

ท 1.1 ม.1/1 ม.1/5 ม.1/9 

ท 2.1 ม.1/1 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/9 
ท 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/6 
ท 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 
ท 5.1 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 
 
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย 3  รหัสวิชา ท 22101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.5  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษา การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง การจับใจความ   การสรุปความ   การอธิบาย
เรื่อง อภิปรายแสดงข้อคิดเห็นและโต้แย้ง  การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากบทความการ
วิเคราะห์ การระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่าน
หนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่า การคัดลายมือ การเขียน
บรรยายและพรรณนา การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความ  การพูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องท่ี
ฟังและดู วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเช่ือถือของข่าวสารส่ือต่าง ๆ  วิเคราะห์และ
วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  การสร้างคำใน
ภาษาไทย การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน สรุปเนื้อหาวรรณคดี   
อธิบายคุณค่า   สรุปข้อคิดท่องจำบทอาขยาน นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิตกระบวนการเขียน เขียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ  
พัฒนากระบวนการฟัง การดู การพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้  ความคิดอย่างมี
วิจารญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน  มี
จิตสาธารณะ  ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ใช้ความรู้
ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจธำรงและพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด  
 

ท 1.1   ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 
ท 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/8 
ท 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/6 
ท 4.1 ม.2/1 ม.2/2 
ท 5.1   ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
 
รวมทั้งหมด 24  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย 4   รหัสวิชา ท 22102           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.5  หน่วยกิต          ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษา การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง การจับใจความ การสรุปความ และอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้า การแต่งบทร้อยกรอง การใช้คำราชาศัพท์ รวบรวม
และอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย การสรุปเนื้อหาวรรณคดี   อธิบาย
คุณค่า   สรุปข้อคิดท่องจำบทอาขยาน นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิตกระบวนการเขียน เขียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ  
พัฒนากระบวนการฟัง การดู การพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้  ความคิดอย่างมี
วิจารญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน  มี
จิตสาธารณะ  ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ใช้ความรู้
ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจธำรงและพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด  
 

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

รวมทั้งหมด 18  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย 5        รหัสวิชา ท 23101            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน         จำนวน  1.5  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
 

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู และการพูด หลักภาษาไทย การวิเคราะห์  
และประเมินค่าวรรณคดีวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่าน
วิเคราะห์ความหมายของคำ การอ่านเพื่อเขียนกรอบความคิด ฝึกทักษะการคัดลายมือ การเขียน
ข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ การเขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้ง 
อย่างมีเหตุผล การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง  ในเรื่องต่าง ๆ 
การพูดสรุปใจความสำคัญ การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องท่ีฟังและดู การประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ  
ท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11  

วิเคราะห์ วิถีไทย ประเมินค่า ความรู้ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม บทละครพูดเรื่อง
เห็นแก่ลูก พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือสมุทร และพระบรมราโชวาท ท่องจำ 
บทอาขยานท่ีกำหนดหรือบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิต กระบวนการเขียนเขียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ พัฒนา
ทักษะการฟัง การดู การพูด และวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าวิถีชีวิต
ของคนไทยในอดีต มีความภาคภูมิใจในวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดกของชาติ สามารถ 
นำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่า  
ของคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใช้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจ 
ธำรง และพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
รหัสตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด  
 

ท 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/10 

ท 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/10 

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

รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย 6        รหัสวิชา ท 23102        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน           จำนวน  1.5  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
 

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู และการพูด หลักภาษาไทย การวิเคราะห์  
และประเมินค่าวรรณคดีวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง 
ท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ การเขียน  
ย่อความ การเขียนจดหมายกิจธุระ การกรอกแบบสมัครงาน การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
และโครงงาน การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู การพูดรายงาน  
การพูดในโอกาสต่าง ๆ การพูดโน้มน้าว วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับภาษา      

วิเคราะห์ วิถีไทย ประเมินค่า ความรู้ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม บทพากย์เอราวัณ 
อิศรญาณภาษิต ท่องจำบทอาขยานท่ีกำหนดหรือบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
   โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิต กระบวนการเขียนเขียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ พัฒนา
ทักษะการฟัง การดู การพูด และวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าวิถีชีวิต
ของคนไทยในอดีต มีความภาคภูมิใจในวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดกของชาติ สามารถ 
นำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่า 
ของคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใช้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจ 
ธำรง และพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด  
 

ท 1.1 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 

ท 2.1 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 

ท 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 
ท 4.1 ม.3/2 ม.3/3 
ท 5.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 
 
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย  1          รหัสวิชา ท 31101            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  1.0  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
 

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน  การฟัง การดู และการพูด หลักภาษาไทย การวิเคราะห์  
และประเมินค่าวรรณคดีวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
ตอบคำถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด การเขียนแล้วเขียนกรอบความคิด 
บันทึก ย่อความ และรายงาน การอ่านสังเคราะห์ความรู้ การเขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ การเขียน
เรียงความ การเขียนย่อความ การบันทึกการศึกษาค้นคว้า เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง  

วิเคราะห์ วิถีไทย ประเมินค่า ความรู้ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม คำนมัสการคุณานุคุณ 
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง นิทานเวตาล และนิราศนรินทร์คำโคลง ท่องจำบทอาขยานท่ีกำหนดหรือ
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิต กระบวนการเขียนเขียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ พัฒนา
ทักษะการฟัง การดู การพูด และวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าวิถีชีวิต
ของคนไทยในอดีต มีความภาคภูมิใจในวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดกของชาติ สามารถ 
นำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่า  
ของคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใช้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจ 
ธำรง และพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด  
 

ท 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/8 

ท 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 
ท 3.1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 
ท 4.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 
ท 5.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 
 
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย  2             วิชา ท 31102            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จำนวน  1.0  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
 

ฝึกทักษะการฟัง การดู และการพูด หลักภาษาไทย การวิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดี
วรรณกรรม  โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านตีความ การอ่านแสดงความคิดเห็น การฝึกทักษะการพูดสรุปแนวคิด
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู การพูดต่อท่ีประชุมชน ประเมินเรื่องท่ีฟังและดู และศึกษาเกี่ยวกับ 
คำราชาศัพท์ ระดับภาษา และการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์และโคลง 

วิเคราะห์ วิถีไทย ประเมินค่า ความรู้ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม มหาเวสสันดรชาดก ทุกข์
ของชาวนาในบทกวี  มงคลสูตรคำฉัน ท์  และหั ว ใจชายหนุ่ ม  ท่ องจำบทอาขยาน ท่ีกำหนด หรือ 
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ พัฒนาทักษะการฟัง การดู การพูด และวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
ว ร ร ณ ก ร รม อ ย่ า ง เห็ น คุ ณ ค่ าวิ ถี ชี วิ ต ข อ งค น ไท ย ใน อ ดี ต  มี ค ว าม ภ าค ภู มิ ใจ ใน ว ร ร ณ ค ดี  
และวรรณกรรมอันเป็นมรดกของชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน มี
จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  ต ร ะ ห นั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ข อ ง คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม   แ ล ะ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
ท่ีพึงประสงค์ ใช้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจ ธำรง และพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด  
 

ท 1.1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9 
ท 3.1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/5 ม.4-6/6 
ท 4.1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 

ท 5.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 
 
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย 3      รหัสวิชา ท 32101                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษา การออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ตีความ แปลความและขยายความ วิเคราะห์และ
วิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเรื่องท่ีอ่าน
และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ เขียนเรียงความ 
เขียนย่อความจากส่ือท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย  สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและ
ดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินเรื่องท่ีฟังและ
ดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู  อธิบาย
ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา 

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
กระบวนการเขียน เขียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ  พัฒนากระบวนการ
ฟัง การดู การพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้  ความคิดอย่างมีวิจารญาณและสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา 
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน  มีจิตสาธารณะ  ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม  
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ใช้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจธำรงและพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด  
 

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

ท 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/8 

ท 3.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/6 

ท 4.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 

ท 5.1   ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/ ม.4-6/5 ม.4-6/6 

 
รวมทั้งหมด 24  ตัวชี้วัด 

 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย  4      รหัสวิชา ท 32102           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต                    ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษา การออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ตอบคำถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ ภายใน
เวลาท่ีกำหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน สังเคราะห์
ความรู้จากการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และ
พัฒนาความรู้ทางอาชีพ  การผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนำมา
พัฒนางานเขียนของตนเอง เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้
ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ การพูดใน
โอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม  การแต่ง
บทร้อยกรอง วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำใน
ภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
กระบวนการเขียน เขียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ  พัฒนากระบวนการ
ฟัง การดู การพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้ ความคิดอย่างมีวิจารญาณและสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา 
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน  มีจิตสาธารณะ  ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม  
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ใช้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจธำรงและพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 
รหัสตัวชี้วัด  ตัวชี้วัด  
 

ท 1.1   ม.4-6/1 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9 

ท 2.1 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 

ท 3.1 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

ท 4.1 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 
ท 5.1   ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 

 
รวมทั้งหมด 22  ตัวชี้วัด 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย  5       รหัสวิชา ท 33101           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษา การออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ตีความ แปลความและขยายความ วิเคราะห์และ
วิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเรื่องท่ีอ่าน
และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ เขียนเรียงความ 
เขียนย่อความจากส่ือท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย  สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและ
ดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินเรื่องท่ีฟังและ
ดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู  อธิบาย
ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา 

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
กระบวนการเขียน เขียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ  พัฒนากระบวนการ
ฟัง การดู การพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้  ความคิดอย่างมีวิจารญาณและสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา 
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน  มีจิตสาธารณะ  ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม  
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ใช้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจธำรงและพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด  
 

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

ท 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/8 

ท 3.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/6 

ท 4.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 

ท 5.1   ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/ ม.4-6/5 ม.4-6/6 

 
รวมทั้งหมด 24  ตัวชี้วัด 
 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ภาษาไทย  6      รหัสวิชา ท 33102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษา การออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ตอบคำถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ ภายใน
เวลาท่ีกำหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน สังเคราะห์
ความรู้จากการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และ
พัฒนาความรู้ทางอาชีพ  การผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนำมา
พัฒนางานเขียนของตนเอง เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้
ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ การพูดใน
โอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม  การแต่ง
บทร้อยกรอง วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำใน
ภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
กระบวนการเขียน เขียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติ  พัฒนากระบวนการ
ฟัง การดู การพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้  ความคิดอย่างมีวิจารญาณและสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา 
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน  มีจิตสาธารณะ  ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม  
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ใช้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจธำรงและพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 
รหัสตัวชี้วัด  ตัวชี้วัด  
 

ท 1.1   ม.4-6/1 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9 

ท 2.1 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 

ท 3.1 ม.4-6/5 ม.4-6/6  

ท 4.1 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 
ท 5.1   ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 

 
รวมทั้งหมด 22  ตัวชี้วัด 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 1               รหัส  ค21101            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     
จำนวน 1.5 หน่วยกิต              เวลา 60 ชั่วโมง                     ภาคเรียนที่ 1  
             

 ศึกษาการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ และ
การหารจำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง เศษส่วน การ
เปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และการนำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ใน
ชีวิตจริง ทศนิยม   ค่าประจำหลักของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม (ไม่รวมผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมซ้ำ) ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม การนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยม
ไปใช้ในชีวิตจริง และจำนวน   ตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ การเขียนเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็น
จำนวนเต็มบวก การคูณและการหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การเขียนจำนวนใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ การอธิบายภาพสองมิติท่ีได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ และรูป
เรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์     แบบรูปและความสัมพันธ์ คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว สมบัติของการเท่ากัน การแก้สมการเชิงเส้น      ตัวแปรเดียว และการนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า        
ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ม.1/1 เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะ        
                    ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  
ค 1.1 ม.1/2 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหา 
                    คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
ค 1.3 ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้ 
                    สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ค 2.2 ม.1/2 เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสอง  
                    มิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ   
รวม 4 ตัวชี้วัด 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 2      รหัส  ค21102                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 จำนวน 1.5 หน่วยกิต                       เวลา 60 ชั่วโมง             ภาคเรียนที่ 2              

 
 ศึกษาอัตราส่วน อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การ
สร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้นต้ังฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดย ใช้การสร้างพื้นฐานทาง
เรขาคณิต การสร้างมุมท่ีมีขนาดต่างๆ และการสร้างเส้นขนาน คู่อันดับ และกราฟของคู่อันดับ กราฟ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการนำความรู้เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไป
ใช้ในชีวิตจริง การต้ังคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอและการแปลความหมายข้อมูล และ
การนำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง 
สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และนำความรู้ 
ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ตัวชี้วัด 

ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา  

                    ในชีวิตจริง 
ค 1.3 ม.1/2 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
ค 1.3 ม.1/3 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน 
                     ชีวิตจริง 
ค 2.2 ม.1/1 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียน และสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The   
                    Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเราขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต  
                    ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
ค 3.1 ม.1/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติ 
                    ไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

รวม 5 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 3      รหัส  ค22101                        รายวิชาพื้นฐาน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1      เวลา 60 ชั่วโมง                 จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม การคูณและการหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขช้ีกำลังเป็น

จำนวนเต็ม สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง การเขียนเศษส่วนใน
รูปทศนิยมซ้ำ การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง รากท่ีสองและรากท่ีสาม
ของจำนวนจริง การหารากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนจริงโดยการแยกตัวประกอบ  การประมาณค่า เปิด
ตาราง  และใช้เครื่องคำนวณ  และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ในชีวิตจริง 

เอกนาม การบวกและการลบเอกนาม พหุนาม การบวกและการลบพหุนาม การคูณระหว่างเอกนาม
กับเอกนาม การคูณระหว่างเอกนามกับพหุนาม การคูณระหว่างพหุนามกับพหุนาม การหารเอกนามด้วยเอก
นาม การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม การแปลง การแปลงทางเรขาคณิต การเล่ือนขนาน  
การสะท้อน และการหมุน ความสัมพันธ์ของการเล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุน และการนำสมบัติของ
การเล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุนไปใช้ในชีวิตจริง ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความ
เท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรง ความเท่ากันทุกประการของมุม ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหล่ียม ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีมีความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ รูปสามเหล่ียมสอง
รูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม รูปสามเหล่ียมสองรูป
ท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน และการนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 
เส้นขนานและมุมภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน เส้นขนานและรูป
สามเหล่ียม เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม การให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและความ
เท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ม.2/1 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และปัญหาในชีวิตจริง 
ค 1.1 ม.2/2 เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา 
  คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
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ค 1.2 ม.2/1 เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค 2.2 ม.2/2 นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค 2.2 ม.2/3 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน

ชีวิต จริง 
ค 2.2 ม.2/4 เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ

ปัญหาในชีวิตจริง 
 
รวม 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 4                   รหัส  ค22102             รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม การคูณและการหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขช้ีกำลังเป็น

จำนวนเต็ม สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ และการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง การเขียน
เศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ำ การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง รากท่ีสอง
และรากท่ีสามของจำนวนจริง การหารากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนจริงโดยการแยกตัวประกอบ  
การประมาณค่า เปิดตาราง  และใช้เครื่องคำนวณ  และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ในชีวิตจริง 

  เอกนาม การบวกและการลบเอกนาม พหุนาม การบวกและการลบพหุนาม การคูณระหว่างเอกนาม
กับเอกนาม การคูณระหว่างเอกนามกับพหุนาม การคูณระหว่างพหุนามกับพหุนาม การหารเอกนามด้วย
เอกนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม การแปลง การแปลงทางเรขาคณิต การเล่ือน
ขนาน  การสะท้อน และการหมุน ความสัมพันธ์ของการเล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุน และการ
นำสมบัติของการเล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุนไปใช้ในชีวิตจริง ความเท่ากันทุกประการของรูป
เรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรง ความเท่ากันทุกประการของมุม ความเท่ากันทุก
ประการของรูปสามเหล่ียม ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีมีความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-
มุม รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน และการนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุก
ประการไปใช้ในการแก้ปัญหา เส้นขนานและมุมภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอก
กับมุมภายใน เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม การให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดย
ใช้สมบัติของเส้นขนานและความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 

  โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติ จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
  เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ม.2/1 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และปัญหาในชีวิตจริง 
ค 1.1 ม.2/2 เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา 
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  คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
ค 1.2 ม.2/1 เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค 2.2 ม.2/2 นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค 2.2 ม.2/3 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน

ชีวิตจริง 
ค 2.2 ม.2/4 เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 
  ปัญหาในชีวิตจริง 
 
รวม 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 5                    รหัส  ค23101      รายวิชาพื้นฐาน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและกราฟแสดง

คำตอบ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการ
แก้ปัญหา สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีแยกตัวประกอบของพหุนาม
และวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ การนำความรู้เกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา รูปท่ัวไป
ของฟังก์ช่ันกำลังสอง กราฟของฟังก์ช่ันกำลังสองท่ีอยู่ในรูป y = ax2 เมื่อ a > 0 กราฟของฟังก์ช่ันกำลังสองท่ีอยู่ใน
รูป y = ax2 เมื่อ a < 0 กราฟของฟังก์ช่ันกำลังสองท่ีอยู่ในรูป y = ax2 + k  เมื่อ a, k ≠ 0 กราฟของฟังก์ช่ันกำลังสอง
ท่ีอยู่ในรูป y = a(x – h)2 + k  เมื่อ a, h ≠ 0 กราฟของฟังก์ช่ันกำลังสองท่ีอยู่ในรูป y = a(x – h)2 + k  เมื่อ a, h, k ≠ 
0 กราฟของฟังก์ช่ันกำลังสองท่ีอยู่ในรูป y = ax2 + bx + c เมื่อ a ≠ 0 การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ช่ันกำลังสองไปใช้
ในการแก้ปัญหา พีระมิด กรวย ทรงกลม คลอร์ไทล์ แผนภาพกล่อง การนำแผนภาพกล่องไปใช้ในชีวิตจริง การ
ทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และการนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง    
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเช่ือมโยง การ
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
ตัวชี้วัด 
ค. 1.2  ม.3/2 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค. 1.3 ม.3/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปร 
                     เดียว 
ค. 1.3 ม.3/2 ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค. 2.1   ม.3/1 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และปัญหาในชีวิตจริง 
ค. 2.1   ม.3/2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และปัญหาในชีวิตจริง 
ค. 3.1   ม.3/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปล

ความหมายผลลัพธ์รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ค. 3.2 ม.3/1 เข้าใจเกี่ยวกับกำรทดลองสุ่มและนำผลท่ีได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    
รวม 6 ตัวชี้วัด  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 6       รหัส  ค23102                        รายวิชาพื้นฐาน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2        เวลา 60 ชั่วโมง                จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยการแทนค่าและการ

กำจัดตัวแปร การนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองโดยใช้สูตรผลบวกของกำลังสาม และผลต่างของกำลังสาม การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองโดยใช้สมบัติการเปล่ียนหมู่ สมบัติการสลับท่ี และสมบัติการแจก
แจง รูปท่ีคล้ายกัน รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน การนำรูปสามเหล่ียมคล้ายไปใช้ในทางคณิตศาสตร์และใน
ชีวิตประจำวัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45 และ 60 องศา อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ของมุมระหว่าง 0 ถึง 90 องศา ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตรีโกณมิติ ไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์ของมุม
ต่าง ๆ การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา วงกลม มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมใน
ส่วนโค้งของวงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัสวงกลม 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การเช่ือมโยง การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ตัวชี้วัด 
ค 1.2   ม.3/1    เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค 1.3   ม.3/3    ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค 2.2   ม.3/1    เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน

ชีวิตจริง 
ค 2.2   ม.3/2    เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน

ชีวิตจริง 
ค 2.2   ม.3/3    เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
รวม 5 ตัวชี้วัด 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 1       รหัส  ค31101                       รายวิชาพื้นฐาน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1             เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับเซต การเขียนเซต เซตจำกัดและเซตอนันต์ เซตท่ีเท่ากัน เซตว่าง แผนภาพเวนน์  เอก
ภพสัมพัทธ์ สับเซตและสับเซตแท้ เพาเวอร์เซต การดำเนินการของเซต อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ 
ผลต่าง การหาผลการดำเนินการของเซตต้ังแต่สองการดำเนินการขึ้นไป จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด    
ประพจน์ การเช่ือมประพจน์ด้วยตัวเช่ือม  “และ”  “หรือ”  “ถ้า...แล้ว...”  “ก็ต่อเมื่อ”  นิเสธของประพจน์ 
การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน สัจ
นิรันดร์   
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า        
ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ตัวชี้วัด 
ค. 1.1 ม.4/1 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการส่ือสารและส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์   

รวม 1 ตัวชี้วัด 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 2                    รหัส  ค31102      รายวิชาพื้นฐาน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ การเรียงสับเปล่ียน การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น การ
ทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า        
ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ตัวชี้วัด 
ค. 3.2 ม.4/1 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปล่ียน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 

ค. 3.2 ม.4/2 หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

รวม 2 ตัวชี้วัด 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    รายวิชาคณิตศาสตร์ 3                    รหัส  ค32101      รายวิชาพื้นฐาน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1             เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเลขยกกำลังท่ีมีเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม รากท่ี n ของจำนวนจริง เลขยกกำลัง

ท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กราฟของความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของ
ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น กราฟของฟงัก์ชันกำลังสอง การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและ
อสมการ การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชัน
ขั้นบันได  

 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เห็นคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ม.5/1  เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของ
จำนวนจริงในรูปกรณฑ์  และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนตรรกยะ 

ค 1.2 ม.5/1  ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบายสถานการณ์ท่ีกำหนด 
รวม 2 ตัวชี้วัด 

 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 4              รหัส  ค32102          รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายของลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต การ
หาพจน์ท่ัวไปของลำดับ ดอกเบ้ีย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เห็นคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ     
มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ตัวชี้วัด 
ค 1.2 ม.5/2  เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ 

ค 1.3 ม.5/1  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบ้ียและมูลค่าของเงินในการแก้ปัญหา 
รวม 2 ตัวชี้วัด 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 5                    รหัส  ค33101      รายวิชาพื้นฐาน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1             เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาท่ีต้องใช้สถิติ ความหมายของสถิติ สถิติกับการตัดสินใจและ
วางแผน ข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถ่ีของข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่ม การแจกแจงความถี่ของ
ข้อมูลแบบจัดกลุ่ม การแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ ฮิสโท
แกรม แผนภาพต้น-ใบ  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ 
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีได้
ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

ตัวชี้วัด 

ค 3.1 ม.6/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

รวม 1 ตัวชี้วัด 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 6                    รหัส  ค33102      รายวิชาพื้นฐาน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวัดค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ท่ี
สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ การวัดตำแหน่งท่ีของข้อมูล เปอร์เซ็นไทล์ การวัดการกระจายของข้อมูล พิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และค่าการกระจายของ
ข้อมูล                                                          
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ 
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีได้
ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

ตัวชี้วัด 

ค 3.1 ม.6/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

รวม 1 ตัวชี้วัด 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว21101  วิทยาศาสตร์ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หน้าท่ีของผนังเซลล์       
เย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ การใช้กล้องจุลทรรศน์    
ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าท่ีของเซลล์ 
การจัดระบบของส่ิงมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นส่ิงมีชีวิต  การแพร่        
และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน ปัจจัยท่ีจำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม คุณค่าของพืชท่ี
มีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน  ลักษณะ       
และหน้าท่ีของไซเล็มและโฟลเอ็ม ทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช การสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศ    และไม่อาศัยเพศของพืชดอก ลักษณะโครงสร้างของดอกท่ีมีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู การปฏิสนธิ          
ของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด ความสำคัญของธาตุอาหาร       
บางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช การขยายพันธุ์พืชความสำคัญของเทคโนโลยี   
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช สมบัติทางกายภาพ
บางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี 
ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม คุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี 
จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์    
และสารผสม การวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ว 1.2 ม 1/1-18 
ว 2.1 ม 1/1-6 

รวมทั้งหมด   24 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว21102  วิทยาศาสตร์ 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุ และสารประกอบ โดยใช้แบบจำลองและสารสนเทศ 
อธิบายโครงสร้างอะตอมท่ีประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช้แบบจำลอง  การจัดเรียง
อนุภาค  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจำลอง ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปล่ียนสถานะของสสาร 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจำลอง สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศ
กับความสูงจากพื้นโลก การคำนวณปริมาณความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนอุณห ภูมิและเปล่ียนสถานะ                  
การใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
เนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน ประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความ
ร้อน สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคำนวณปริมาณความร้อนท่ีถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุล
ความร้อน สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสี
ความร้อน ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่าย
โอนความร้อน สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่
ละช้ัน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและ
พายุหมุนเขตร้อน และผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสม
และปลอดภัย การพยากรณ์อากาศ คุณค่าของการพยากรณ์อากาศ  แนวทางการปฏิบัติตนและการใช้
ประโยชน์จากคำพยากรณ์อากาศ สถานการณ์และผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก แนวทางการ
ปฏิบัติตนภายใต้การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ว 2.1 ม 1/7-10 
ว 2.2 ม 1/1 
ว 2.3 ม 1/1-7 
ว 3.2 ม 1/1-7 

รวมทั้งหมด   19 ตัวชี้วัด 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะ หน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในระบบหายใจ กลไกการหายใจเข้าและออก โดย
ใช้แบบจำลอง กระบวนการแลกเปล่ียนแก๊ส ความสำคัญของระบบหายใจโดยการบอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ อวัยวะหน้าท่ีของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสีย
ทางไต ความสำคัญของระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนท่ีช่วย
ให้ระบบขับถ่ายทำหน้าท่ีได้อย่างปกติ โครงสร้างและหน้าท่ีของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด การทำงานของ
ระบบหมุนเวียนเลือด การเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม ความสำคัญของ
ระบบหมุนเวียนเลือด แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ อวัยวะและ
บรรยายหน้าท่ีของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ความสำคัญ
ของระบบประสาท แนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมอง
และไขสันหลัง อวัยวะและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง ผลของฮอร์โมนเพศ
ชายและเพศหญิงท่ีควบคุมการเปล่ียนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การเปล่ียนแปลงของร่างกาย
เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การตกไข่ การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก 
วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสม ผลกระทบของการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร การแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง
การตกผลึก การกล่ันอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย นำวิธีการแยกสารไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ผลของ
ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร ผลของความดันท่ีมีต่อสภาพละลาย
ได้ของสาร ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อ
มวล และมวลต่อปริมาตร ความสำคัญของการนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้
สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิเคราะห์สถานการณ์และคำนวณเกี่ยวกับงานและ
กำลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย ประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกล
อย่างง่าย และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ปัจจัยท่ีมีผลต่อพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง      
การเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัว 
การเปล่ียนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 
 
 
 

รหสัตัวชี้วัด 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

ว 1.2 ม 2/1-17 
ว 2.1 ม 2/1-6 
ว 2.3 ม 2/1-6 

รวมทั้งหมด   29 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว22102  วิทยาศาสตร์ 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ี
กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน แผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทำต่อวัตถุในแนว
เดียวกัน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความดันของของเหลว แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว แผนภาพ
แสดงแรงท่ีกระทำต่อวัตถุในของเหลว แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาดของแรง
เสียดทาน แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ ท่ีกระทำต่อวัตถุ วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน      
แหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และทิศทางของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในแต่ละ
สนาม แผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงท่ีกระทำต่อวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่างจากแหล่งของสนาม
ถึงวัตถุ อัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวัตถุ แผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว กระบวนการ
เกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ผลจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึก
ดำบรรพ์ แนวทางการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจาก
แนวทางการใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในท้องถิ่น  สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายโครงสร้างภายในโลกตาม
องค์ประกอบทางเคมี กระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลอง และ
ตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวท่ีทำให้ผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง  ลักษณะของช้ันหน้าตัดดินและ
กระบวนการเกิดดิน จากแบบจำลอง รวมท้ังระบุปัจจัยท่ีทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน ตรวจวัด
สมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมและนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูล
สมบัติของดิน ปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน จากแบบจำลอง สร้างแบบจำลอง
ท่ีอธิบายการใช้น้ำ และนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 2.2 ม 2/1-15 
ว 3.2 ม 2/1-10 

รวมทั้งหมด   25  ตัวชี้วัด 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว23101  วิทยาศาสตร์ 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีได้จากการสำรวจ รูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งท่ีอยู่เดียวกัน ท่ีได้จากการสำรวจ สร้างแบบจำลองในการ
อธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
ระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตในโซ่อาหาร ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม
ในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้
แบบจำลอง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวท่ีแอลลีลเด่นข่ม    
แอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก และคำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์    
และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส  การเปล่ียนแปลงของยีน
หรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมท้ังยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม ตระหนักถึงประโยชน์
ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเส่ียงของ
ลูกท่ีอาจเกิดโรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบท่ีอาจมีต่อ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ีอาจมีต่อมนุษย์
และส่ิงแวดล้อม โดยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน เปรียบเทียบ
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ ความสำคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และต่อมนุษย์ แสดงความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบุสมบัติทาง
กายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
สารสนเทศ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดยเสนอแนะแนว
ทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า การเกิดปฏิกิริยาเคมี  รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคาย
ความร้อน จากการเปล่ียนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของ
กรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด 
การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมท้ังเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว ประโยชน์และ
โทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจำวัน จากการสืบค้นข้อมูล ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรี ยนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.1 ม 3/1-6 
ว 1.3 ม 3/1-11 
ว 2.1 ม 3/1-8 

รวมทั้งหมด   25  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว23102  วิทยาศาสตร์ 6     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และคำนวณ
ปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การใช้โวลต์มิเตอร์ 
แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัว
ต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อ
ตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน การทำงานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร การเขียนแผนภาพ
และต่อช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า การคำนวณพลังงานไฟฟ้า รวมท้ังคำนวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน คุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และปลอดภัย การเกิดคล่ืนและบรรยายส่วนประกอบของคล่ืน  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และ
อันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน กฎการสะท้อนของแสง เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสง 
แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสท่ีแตกต่างกัน และอธิบายการ
กระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐาน เชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสงแสดง
การเกิดภาพจากเลนส์บาง ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง และการทำงานของทัศนอุปกรณ์ เขียนแผนภาพการ
เคล่ือนท่ีของแสง แสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา ผลของความสว่างท่ีมีต่อดวงตา การวัด
ความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง คุณค่าของความรู้เรื่อง  ความสว่างของแสงท่ีมีต่อ
ดวงตา โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่าง ให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง การเกิดฤดู และการเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ 
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปล่ียนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง การใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ จากข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 2.3 ม 3/1-21 
ว 3.1 ม 3/1-4 

รวมทั้งหมด   25  ตัวชี้วัด 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว31101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับอธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ท่ีสัมพันธ์กับการลำเลียงสาร  และ
เปรียบเทียบการลำเลียงสารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์แบบต่าง ๆ การควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการ
ทำงานของไต การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพ
ของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่างอธิบาย การเขียนแผนผัง
เกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จำเพาะ และแบบจำเพาะต่อส่ิงแปลกปลอมของร่างกาย ตัวอย่าง
โรคหรืออาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องท่ีมีสาเหตุมาจากการติดเช้ือ 
HIV ชนิดของสารอาหารท่ีพืชสังเคราะห์ได้ ตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ท่ีพืชบางชนิดสร้าง
ขึน้ ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชค้น สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีมนุษย์สังเคราะห์
ขึ้นและยกตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช การตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าในรูปแบบ
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม 
หลักการถ่ายทอดลักษณะท่ีถูกควบคุมด้วยยีนท่ีอยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล ผลท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของส่ิงมีชีวิต การนำมิวเทชันไปใช้ประโยชน์    
ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจาก
วิวัฒนาการ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.2 ม 4/1-12 
ว 1.3 ม 4/1-6 

รวมทั้งหมด   18  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว32101  วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 
แบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก จำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
ของอะตอม และไอออนท่ีเกิดจากอะตอมเดียว เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป 
ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุ่มธาตุแท
รนซิชัน จากตารางธาตุ สมบัติการนำไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
ประโยชน์และอันตรายท่ีเกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเด่ียว 
พันธะคู่ หรือพันธะสาม และระบุจำนวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง  ระบุ
สภาพขั้วของสารท่ีโมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม ระบุสารท่ีเกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน สูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว 
พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายท่ีได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ ระบุ
สารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง  การเปรียบเทียบสมบัติ
ทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น  ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบสจาก
โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์  และการนำพอลิเมอร์ไปใช้
ประโยชน์ ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม พร้อมแนวทางป้องกันหรือ
แก้ไข สูตรเคมีของสารต้ังต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี    
ผลของความเข้มข้น พื้นท่ีผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรม ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากกัมมันตภาพรังสี 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 2.1 ม 5/1-25 

รวมทั้งหมด   25  ตัวชี้วัด 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว33101  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด    
บิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมท้ังข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ โครงสร้าง
และองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะพร้อมอธิบายเช่ือมโยงกับการ
สังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปล่ียนแปลงความดัน อุณหภูมิ 
ขนาดจากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส่องสว่างของ ดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาว
ฤกษ์ ลำดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธ์กับมวลต้ังต้น และวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ 
กระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ท่ีเอื้อต่อการ
ดำรงชีวิต  โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์นำเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะท่ีมีต่อโลกรวมท้ังประเทศไทย     
การสำรวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคล่ืนต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ 
และนำเสนอแนวคิดการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต 
การแบ่งช้ันและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลท่ีสนับสนุน  หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ี
สนับสนุนการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีท่ีสัมพันธ์กับการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี 
พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด กระบวนการเกิด ขนาดและ
ความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งพื้นท่ีเส่ียงภัย แนวทางการเฝ้า
ระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่
ละบริเวณของโลก การหมุนเวียนของอากาศ ท่ีเป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ ทิศทางการ
เคล่ือนท่ีของอากาศ ท่ีเป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด 
และผลท่ีมีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยท่ีทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร  และรูปแบบการ
หมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรท่ีมีต่อ
ลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก 
พร้อมท้ังนำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก การแปล
ความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศท่ีสำคัญจากแผนท่ีอากาศ และนำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการ
ดำเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 3.1 ม 6/1-10 
ว 3.2 ม 6/1-14 

รวมทั้งหมด   24  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ว21181 การออกแบบและเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง ของ
เทคโนโลยี เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิต สังคมและส่ิงแวดล้อม เข้าใจกระบวนการ
ทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือก
ข้อมูลท่ีจำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย สร้างช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม  
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และ นำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 
 เพื่อให้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้า 
ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร ความสามารถในการตัดสินใจ  เป็นผู้ท่ีมี
จิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 

ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวกับ

ปัญหา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็น  

นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 
4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  

และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหา 

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ว22181 การออกแบบและเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีต่อมนุษย์ และสังคม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อส่ิงแวดล้อม ประเภท ของวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สามารถสร้างช้ินงานได้ตรงกับความ
ต้องการ มีความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ระบบเทคโนโลยีการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดหลัก
ของการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ความสัมพันธ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และ นำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้า 
ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ท่ีมี
จิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 

ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
1. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุ หรือปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการทำงานและ
ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไขพร้อมท้ังหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และผลกระทบต่อมนุษย์ สังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และอาชีพในชุมชน เพื่อสำรวจและระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ตรงตามความจริง 
กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ร่วมกัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภท และสมบัติของวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก ยางพารา เครื่องมือในการสร้างช้ินงาน เช่น ค้อน 
ประแจ สว่าน คีมประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในออกแบบการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem – based Learning) วิธีการสอนโดย
เน้นรูปแบบการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es Intructional Model) และวิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบอุปนัย (Induction) เพื่อเน้น
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการ
เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบั ติ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ใน
การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์             
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 

ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
11. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ 

เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
งาน 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็นภายใต้ 
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ี หลากหลาย 
วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับ 
ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ว31181 วิทยาการคำนวณ 1                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                   เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ประยุกต์ใช้ 
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบข้ันตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล 
เข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานท่ีมี 
การบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

โดยการใช้หลักการของวิทยาการข้อมูล และหลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือ 
ผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การแปลงข้อมูลให้
เป็นภาพการ เลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวอย่างกรณีศึกษา 
 เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการนำเสนอ การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย                
มีจริยธรรม การสร้างช้ินงานสามารถเผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีคำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
และกฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่าง
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวชี้วัด 

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่าง สร้างสรรค์

และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ว30283 การออกแบบและเทคโนโลย ี    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1              เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบของ
เทคโนโลยี การพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบทาง
เทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี องค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการทางเทคโนโลยี การออกแบบเชิง
วิศวกรรม สะเต็มศึกษา โครงงานสะเต็ม การทำโครงงาน การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ 
รวมท้ังทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาช้ินงาน เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน การทำโครงงานออกแบบและ
เทคโนโลยี ผลงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project–based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และ นำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 
 เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่การสร้างต้นแบบ 
ตลอดจนสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยีวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต 
รวมท้ังคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ อีกท้ังยังเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยา
ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 

ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหา

หรือพัฒนางาน 
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ว30181 วิทยาการคำนวณ                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1          เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ                
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีกับ
ชีวิตประจำวัน และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย วิธีการสอนแบบกระบวนการทำงานกลุ่ม 
และวิธีการสอนแบบบรรยาย เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การ
แก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ ละนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ 
ความรู้             ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเสนอแนวคิกเชิงคำนวณ
มาประยุกต์ใช้ในโครงงานได้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน            
และเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการส่ือสารเบื้องต้นในการ
แก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และนำ
เทคโนโลยีใหม่ ท่ีเกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการ
ตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 

 

 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

อธิบายรายวิชา 
รายวิชาสังคมศึกษา 1             รหัสวิชา ส21101   กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ช่ัวโมง         จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์  อธิบายและอภิปรายกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคล สิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่นตามหลักการ เจตนารมณ์โครงสร้าง  สาระสำคัญ  และการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน      ความคล้ายคลึงและความความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีหรือ
อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน  และปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล อธิบายพิกัดทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบวัน 
เวลาของโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบ สำรวจและระบุทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมและสังคม
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อทำเล
ท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาปฎิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดข้ึน  วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

โดยใช้ทักษะการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์  การคิดเชิงพื้นท่ี  การคิดแบบองค์รวม             
การใช้ เทคโนโลยี  การใช้เทคนิค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ การวิเคราะห์
และสรุปความคิดเห็น  การรวบรวมข้อมูล ทักษะการเช่ือมโยง สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก 

รหัสตัวชี้วัด 
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 5.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ส 5.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสังคมศึกษา 2            รหัสวิชา ส21102    กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ช่ัวโมง         จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนา ท่ีตนนับถือเข้าสู่ประเทศไทย  บอกความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ      สรุปพุทธประวัติและวิเคราะห์หลักธรรมต้ังแต่ประสูติจนถึง
บำเพ็ญทุกรกิริยา     บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่าง  อธิบายพุทธคุณ ๙ และข้อธรรมในกรอบอริยสัจ๔  ข้อธรรมในกรอบ ของอริยสัจ๔     
ในการนำไป พัฒนาและแก้ปัญหา   อธิบายการพัฒนาจิตด้วย วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แบบคุณค่าแท้คุณค่า
เทียม และวิธีคิดแบบคุณโทษ  อธิบายหลักการของการสวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา                      
วิเคราะห์หลักธรรมทางศาสนาท่ีสอดคล้องกับการดำรงชีวิตแบบพอเพียง เสนอแนวการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนา  วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นท่ีทุกคนต้อง ศึกษาและเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ วิเคราะ ห์
พฤติกรรม/การกระทำของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์  บอกวิธีแสดงออกถึงการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อศาสนสถานของศาสนาท่ีตนนับถือ  จัดโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ ๔ ๕ ๗  ๙   จัดพิธีกรรมในศาสนพิธี ต่างๆ         
ได้อย่ างถู ก ต้อง   อธิบ ายประวั ติและความสำคัญ ของวัน สำคัญ  ทางศาส นาท่ีตนนั บถื อตาม ท่ี                                              
กำหนดปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

อธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์  ค่านิยมและ พฤติกรรมการบริโภคของ คนใน
สังคมท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อสังคมไทย วิเคราะห์บทบาท หน้าท่ี และความแตกต่างของ สถาบันการเงินแต่ละ 
ประเภทและธนาคารกลางและความแตกต่างกันของ สถาบันการเงินแต่ละ ประเภทและธนาคารกลาง บอก
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภค สถาบันการเงินและธนาคารกลาง ยกตัวอย่างระบบเศรษฐกิจท่ีสะท้อนให้
เห็นการพึ่งพา อาศัยกันและการแข่งขันกันบอกความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในระบบเศรษฐกิจ 
ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทานให้ความเห็นเกี่ยวกับผล ของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยใช้ทักษะการอธิบาย  ทักษะการสรุปลงความเห็น   ทักษะการจัดระเบียบ  ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการรวบรวม ข้อมูล  ทักษะการนำความรู้ ไปใช้  ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะการตีความ ทักษะ
การระบุ  ทักษะการเปรียบเทียบ    ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถนำไปปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย
และสังคม 

 
 
 
 

รหัสตัวชี้วัด 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

ส1.1   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  ม.1/11 
ส1.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 ม.1/5 
ส3.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   
ส3.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
รวมทั้งหมด  23    ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาสังคมศึกษา 3             รหัสวิชา ส22101   กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60  ชั่วโมง         จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  การปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวชุมชนและประเทศ           

ตามสถานภาพบทบาทความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  ศึกษากระบวนการในการตรากฎหมาย  
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และแอฟริกา   โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้น
ข้อมูลอธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์  วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา สำรวจและระบุทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมและสังคม  วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมท่ีส่งผลต่อทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริก า สืบค้น 
อภิปรายประเด็นปัญหาปฎิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น  วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริกาท่ียั่งยืน       

 โดยใช้กระบวนการโดยใช้กระบวนการ การสังเกต  การแปลความ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิด เชิง
พื้นท่ี     การใช้ เทคโนโลยี  การใช้เทคนิค และเครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์  การใช้สถิติ พื้นฐาน   รวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ เช่ือมโยง  ประเมินทำให้กระจ่าง และ สรุปลงความเห็น  แล้วนำความรู้ไป
ใช้เพื่อตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันจะนำประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ แสดงออกถึงความรักประเทศชาติ รักท้องถิ่น รักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  เพื่อชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียงได้อย่างสันติสุข 

รหัสตัวชี้วัด 
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 5.1 ม. 2/1 ม. 2/2 ม.2/3  
ส 5.2 ม. 2/1 ม. 2/2 ม. 2/3 ม. 2/4  
รวมทั้งหมด  13   ตัวชี้วัด 

 

 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสังคมศึกษา 4            รหัสวิชา ส22102   กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ช่ัวโมง         จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

    ศึกษา  อธิบาย ความสำคัญ  การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือเข้าสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน  สรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาชุมชนและการจัด ระเบียบสังคม สรุปพุทธ
ประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือ   วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  วิเคราะห์และอธิบายข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่า และศาสนิกชน    
บอกแนวทางการ ประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตของสาวก   อธิบายและเขียนโครงสร้าง
สาระสำคัญของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนา  บอกความหมายของ ธรรมคุณและอริยสัจ๔ พัฒนา
แก้ปัญหาของ ชุมชนและสังคม  อธิบายการพัฒนาจิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบอุบาย อธิบายคุณค่า
ของการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา   สวดมนต์และแผ่เมตตาด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง  วิเคราะห์หลักธรรม
ของศาสนาท่ีตนนับถือ   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือเพื่อการดำรงตนอย่า เหมาะสมใน
กระแสความเปล่ียนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาต่างๆ แสดง
มารยาทของศาสนิกชน   การวิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตน อธิบายประวัติและความสำคัญของ
วันสำคัญ ทางศาสนา อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรมตาม  แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆท่ีนำไปสู่
การยอมรับและ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม อธิบายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิต สินค้าและ
บริการ   อธิบายหลักการเป้าหมาย และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการผลิตสินค้าและ 
บริการในท้องถิ่น  อธิบายสาระของกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  นำเสนอแนวทางการ คุ้มครองสิทธิของ
ตนเอง    ในกลุ่มผู้บริโภค   อภิปรายระบบเศรษฐกิจ แบบต่างๆ วิเคราะห์การกระจายของ ทรัพยากรในโลกท่ี
ส่งผล  ต่อความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยนำเสนอแผนภาพ  วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า
ในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อ คุณภาพสินค้า   ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า 

โดยใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูล  ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการ
สังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะการตีความ  ทักษะการแปลความ  ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการเปรียบเทียบ  ทักษะการให้เหตุผล  ทักษะการสร้างความรู้  สามารถนำไป
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในสังคมไทยและสังคม  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส1.1   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 
ส1.2   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 
ส3.1   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4   



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

ส3.2   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4   
รวมทั้งหมด  24   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสังคมศึกษา 5             รหัสวิชา ส23101    กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง  การปกป้อง

คุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน  ศึกษารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  ประเด็นปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย  ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข]ลดความขัดแย้ง 
เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น ๆท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย   และศึกษา
แนวทางการอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม  แนวคิดในการดำรง ชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก 

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  โดยเลือกใช้แผนท่ีเฉพาะ
เรื่องและเครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้   สำรวจและระบุทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้  วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้  วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ท่ียั่งยืน ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศท่ี
มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการสังเกต การแปลความ ข้อมูลทาง ภูมิศาสตร์ การคิด เชิงพื้นท่ี การใช้ เทคโนโลยี   
การใช้เทคนิค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิด แบบองค์รวม การสำรวจค้นหา  รวบรวมข้อมูล   การคิด
สร้างสรรค์  วิเคราะห์  เช่ือมโยง   สังเคราะห์ เปรียบเทียบ  ประเมิน  การทำให้กระจ่าง และ สรุปลง
ความเห็น  แล้วนำความรู้ไปใช้ตามพื้นฐานการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รักความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้  และอยู่
อย่างพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 

 
รหัสตัวชี้วัด 
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 5.1 ม. 3/1 ม. 3/2 
ส 5.2 ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 2/3 ม. 3/4 ม.3/5 
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 

 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสังคมศึกษา 6            รหัสวิชา ส23102    กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60  ช่ัวโมง         จำนวน  1.5  หน่วยกิต 
 

        ศึกษา  อธิบาย รายช่ือประเทศต่างๆ ท่ีนับถือพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ด้านการสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่
โลกบอกหลักธรรมคำสอนท่ี  สำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  อธิบายหลักการของ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการดำเนิน ชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลักธรรม  วิเคราะห์
พุทธประวัติจาก พระพุทธรูปปางต่างๆประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ จากประวัติ สาวก ชาดก เรื่องเล่า และศา
สนิกชนตัวอย่าง ใช้ในชีวิตประจำวัน   อธิบายสังฆคุณ  นำสังฆคุณและข้อธรรม สำคัญในกรอบอริยสัจ ๔                                
หรือหลักธรรมของศาสนา ท่ีตนนับถือ   เสนอแนวทางการปฏิบัติ ตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน                        
อธิบายการพัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แบบอริยสัจ และ วิธีคิดแบบสืบสาเหตุ ปัจจัยหรือตาม
แนวทางของ ศาสนาท่ีตนนับถือ อธิบายหลักการบริหาร จิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  วิเคราะห์ความแตกต่าง และวิถีการดำเนินชีวิตของ ศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ  
อธิบายบทบาทและหน้าท่ีของสาวก  ปฏิบัติตนต่อสาวกง  ปฏิบัติหน้าท่ีของการเป็นศาสนิกชนท่ีดี  บอกสาเหตุ
การเกิด  วันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้  
 อธิบายกลไกราคาใน ระบบเศรษฐกิจแบบ เสรีนิยม  ร่วมแก้ไขปัญหาและ พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง   วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์                     
อธิบายบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ แสดงความคิดเห็นต่อ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลท่ีมีต่อบุคคลกลุ่มคนและประเทศชาติ อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ อภิปรายผลกระทบท่ีเกิด จากภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด  วิเคราะห์ผลเสีย  จากการว่างงาน และ
แนวทางแก้ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้า ระหว่างประเทศ 

โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์  ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสรุปลงความเห็น   ทักษะการจัด
ระเบียบ  ทักษะการวิเคราะห์ทักษะการรวบรวม ข้อมูล  ทักษะการนำความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย
และสังคม 
รหัสตัวชี้วัด 
ส1.1   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   
ส1.2   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7   
ส3.1   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   
ส3.2   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6    
รวมทั้งหมด  26    ตัวชี้วัด 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสังคมศึกษา 1    รหัสวิชา ส31101         กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1      เวลา  40 ชั่วโมง         จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคม
การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคมปฏิบัติและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ วิเคราะห์ถึงความสำคัญการปรับปรุงเปล่ียนแปลง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และการเลือก
รับวัฒนธรรมสากล 
 ศึกษาหลักการของสิทธิมนุษยชนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ และแนวทางแก้ปัญหา 
และพัฒนา 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการทางสังคม กระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการสร้างค่านิยม
กระบวนการสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนิน มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะสามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 ตัวชี้วัด 
  ส 2.1 ม.4-6/2       ส2.1 ม.4-6/3 
  ส 2.1 ม.4-6/4       ส2.1 ม.4-6/5 
  
รวม 4 ตัวชี้วัด 
 

 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 2     รหัสวิชา  ส 31102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 จำนวน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต            ภาคเรียนที่ 2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
ศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองครอบครัวชุมชนประเทศชาติและ

สังคมโลก ปัญหาการเมืองท่ีสำคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมท้ังเสนอแนวทางแก้ไข เสนอ
แนวทางทางการเมืองการปกครองท่ีนำไปสู่ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 
วิเคราะห์ความสำคัญและความจำเป็นท่ีต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
 โดยใช้กระบวนการกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 2.1 ม.4-6/1 
ส 2.2 ม.4-6/1 ,   ม.4-6/2, ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
รวม 5 ตัวชี้วัด 

 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาสังคมศึกษา 3          รหัสวิชา ส32101          กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 5  ภาคเรียนที่ 1           เวลา  40 ชั่วโมง       จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งทำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  วิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นท้ังใน
ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก และเห็นความสำคัญท่ีมีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ วิเคราะห์สถานการณ์ 
สาเหตุ และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆของโลก ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม บทบาทขององค์การท่ีเกี่ยวข้อง และการประสาน ความร่วมมือท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ 
วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 โดยใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์ทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการรวบรวมข้อมูล
ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการประเมิน ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการรวบรวม
ข้อมูลทักษะการทำให้กระจ่างทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

  
รหัสตัวชี้วัด 
ส 5.1 ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3 
ส5.2 ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3 ,ม.4-6/4 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 4     รหัสวิชา  ส 32102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จำนวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต            ภาคเรียนที่ 2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษาและอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ และบทบาทของรัฐใน
การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 
 ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และ
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 
 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศไทย 
ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 
 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านนโยบายการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
วิเคราะห์สาเหตุผลกระทบท่ีเกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบาย
การเงิน การคลัง 
 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี
ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีนำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การ
ขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการคิดแก้คิดปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาท่ีเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี 
และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า 
 
ตัวชี้วัด 
ส3.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
ส3.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
 
รวม 7 ตัวชี้วัด 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาสังคมศึกษา 5            รหัสวิชา ส33101        กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 6    ภาคเรียนที่ 1  เวลา  40 ชั่วโมง       จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาในด้านสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้าและศึกษาพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้สูงสุดในการตรัสรู้  การก่อต้ัง วิธีการสอนและ
การ เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการบริหาร และการธำรงรักษาศาสนาข้อปฏิบัติทางสายกลางวิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหลักการของพระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนาและศึกษา
หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนดคุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือและการเผยแผ่เช่ือมั่นต่อผลของการทำความดีความช่ัวสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญและตัดสินใจเลือกดำเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรมจริยธรรมและกำหนดเป้าหมายบทบาทการดำเนินชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและอยู่
ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ปฏิบัติตนเป็น               ศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวกสมาชิกในครอบครัวและคน
รอบข้างปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดง
ตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติตนได้
ถูกต้องในการดำเนินชีวิต และมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลก 
  
รหัสตัวชี้วัด 
ส1.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,6,13,14,15,16 
ส1.2 ม.4-6/1,2,3 
รวม 13 ตัวชี้วัด 
 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา6     รหัสวิชา  ส 33102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของค่านิยมจริยธรรมท่ีเป็นตัวกำหนดความเช่ือและพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

ชักชวนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญของการทำความดีต่อกันเสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

วิเคราะห์หลักธรรมคติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลท่ีสำคัญของศาสนาท่ีตน
นับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
การประยุกต์ใช้ความรู้ การวิเคราะห์  การสร้างความรู้   การนำความรู้ไปใช้ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1 ม.4-6/18  ,ม.4-6/22 
 ส 1.2 ม.4-6/2 , ม.4-6/4 
 
รวม 4 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์ 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 1   รหัสวิชา ส21103   กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 1  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  20  ชั่วโมง         จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์  ระบุความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  วิธีการเทียบศักราชตามระบบ
ต่าง ๆ  ท่ีใช้ศึกษาประวัติศาสตร์   นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  
พัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ  และแหล่งอารยธรรมในภูมิภาค                     
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นหลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง 

โดยใช้กระบวนการสำรวจค้นหา  คิดวิเคราะห์  สรุปลงความเห็น   สร้างความรู้   ให้คำจำกัดความ
ต้ังสมมติฐาน   การประเมิน   การสังเคราะห์  เรียนรู้แบบบูรณาการกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ท่ีมีความเปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน การอยู่ร่วมกันใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างดี 

 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1  ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 
ส 4.2  ม. 1/1, ม. 1/2 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 

 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 2   รหัสวิชา ส21104   กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 1  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  20  ชั่วโมง         จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย         
ท่ีต้ังและภูมิศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ         
ในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนท่ีถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค
ท่ีต้ังความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ          
ในดินแดนไทยท่ีมีการพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 
          โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฎิบัติ  กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการ  กระบวนการแก้ไขปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
              เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์   สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์  เหตุการณ์สำคัญต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของ                
ชาติไทย  พัฒนาการด้านต่างๆ  วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.3  ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด 

 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 3       รหัสวิชา ส22103      กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 2  ภาคเรียนที่ 1      เวลา  20  ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ตีความ และประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ความแตกต่าง

ระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของทางประวัติศาสตร์   ศึกษาพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชียความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์  การประเมิน  การสร้างความรู้   การตีความ   การให้
เหตุผล  การสรุปลงความเห็น   การสำรวจค้นหา เรียนรู้แบบบูรณาการกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของหลักฐาน  และความจริงกับข้อเท็จจริงของทาง
ประวัติศาสตร์ เกิดความรัก ความภูมิใจ ในความเป็นไทย รวมท้ังเสริมสร้างจิตใจให้ใฝ่รู้  อยู่ร่วมในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3 
ส 4.2 ม. 2/1, ม. 2/2 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 

 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 รายวิชาประวัติศาสตร์ 4           รหัสวิชา  ส 22104           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี
และอิทธิพลองภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 

โดยใช้กระบวนการกระบวนการทักษะการสำรวจค้นหา ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์   
ทักษะการตีความ  ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการสรุปลงความเห็น  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่าง 
เป็นระบบ เข้าใจพัฒนาการเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทยท่ีมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
รหัสตัวชี้วัด  
ส 4.3 ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3 
รวม 3 ตัวชี้วัด 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 5          รหัสวิชา ส23103    กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3  ภาคเรียนที่ 1      เวลา  20  ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและ

การเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีนำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้งได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การวิเคราะห์  จัดระเบียบ  การรวบรวมข้อมูล 
การสรุปลงความเห็น  การสร้างความรู้  และกระบวนการคิดสร้างสรรค์โดยบูรณาการกับวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงประวัติศาสตร์ เกิดความรัก 
ความภูมิใจ ในความเป็นไทย รวมทั้งเสริมสร้างจิตใจให้ใฝ่รู้  อยู่ร่วมในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1 ม. 3/1, ม. 3/2, 
ส 4.2 ม. 3/1, ม. 3/2 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์ 6           รหัสวิชา  ส 23104          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ 
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์วิ เคราะห์ภูมิปัญญาแลวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยวิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 

โดยใช้กระบวนการกระบวนการทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสรุปลง
ความเห็น ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่าง 
เป็นระบบ เข้าใจพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ  และอิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยท่ีมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
รหัสตัวชี้วัด  
ส 4.3 ,ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3,ม.3/4 
รวม 4 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1      รหัสวิชา ส31103 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 4         ภาคเรียนที่ 1    เวลา  20ชั่วโมง           จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

ศึกษาวิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบและโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของ
โลก 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการทางสังคม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักใน
ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย  เกิดความรัก ความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทยมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   รักความเป็นไทย  
มุ่งมั่นในการทำงาน 
  
 รหัสตัวชี้วัด 
          ส  4.1       ม. 4-6/1    ม. 4-6/2 

รวมทั้งหมด  2 ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์  2               รหัสวิชา  ส31104    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติ
ไทย ปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญท้ังชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
และประวัติศาสตร์ไทย วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม 
ไทย 

โดยใช้กระบวนการ ทักษะการรวบรวมข้อมูล  ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการ
สรุปลงความเห็น   ทักษะการสร้างความรู้  ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการสรุปลงความเห็น 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตะหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  
 
 
ตัวชี้วัด 
ส 4.3   ม.4-6/1,  ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 ,ม.4-6/5 
รวม  5 ตัวชี้วัด 
 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์ 3                รหัสวิชา  ส32103    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

  
ศึกษา ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงมนุษยชาติ

การศึกษาประวัติศาสตร์ควรใช้วีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
        วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเวลาของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล สรุปความและสร้างความรู้ 
และวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โดยใช้วีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

โดยใช้กระบวนการ  ทักษะสืบค้นข้อมูล ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการสังเคราะห์ การสรุปความ
และสร้างความรู้ ทักษะการสร้างความรู้  ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการสรุปลงความเห็น 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตะหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  
 
 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1   ม.4-6/1,  ม.4-6/2, 
รวม  2 ตัวชี้วัด 

 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์ 4                รหัสวิชา  ส32104    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
ศึกษา วิเคราะห์อารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวนัตกมีอิทธิพลต่อ

การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของโลก        

 วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีสำคัญของโลกท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของโลก

ปัจจุบัน 

โดยใช้กระบวนการ  ทักษะสืบค้นข้อมูล  ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการคิดวิเคราะห์                
การสรุปความและสร้างความรู้ ทักษะการสร้างความรู้  ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการสรุปลงความเห็น 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตะหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  
 
 
ตัวชี้วัด 
ส 4.2  ม.4-6/1,  ม.4-6/2 
รวม  2 ตัวชี้วัด 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 1   (พ 21101 ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 1   เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

คำอธิบายรายวิชา 
          อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และ  

พัฒนาการของวัยรุ่น รวมท้ังวิธีการรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ทท่อให้ทำงานตามปกติ  วิเคราะห์
ภาวการณ์เจริญเติบโตทางด้านร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางใน การพัฒนาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวัย อธิบายการปรับตัวตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการ
ทางเพศอย่างเหมาะสม แสดงทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด ทางเพศ เลือกกินอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัยวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควบคุมน้ำหนักตนเองให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ พัฒนาทักษะกลไกและ
ทักษะพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและนำความรู้และหลักการท่ีได้รับ ไปปรับเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชา
อื่น อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาท่ีชอบ ประเมิน การเล่นของตนเองและผู้อื่นได้ 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์  และการ
อภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง สามารถส่ือสารส่ิงท่ี  เรียนรู้
และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต 
 
ตัวชี้วัด 

 พ1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
พ4.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

พ 2.1 ม.1/1 

พ 3.1 ม.1/1 ม.1/3 

พ 3.2 ม.1/1 ม.1/2 

รวม 12 ตัวชี้วัด 
 
 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา2   (พ 21102 ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2    เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน่วยกิต  
 
คำอธิบายรายวิชา 
         อธิบาย วิเคราะห์ การแสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการของผู้ 
ติดสารเสพติด และการป้องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและ  
อุบัติเหตุ แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด พัฒนาการทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน เล่น
กีฬาไทยและกีฬาสากล อธิบายความสำคัญของการออก กำลังกายและการเล่นกีฬาท่ีชอบ ประเมินการเล่น
ของตนเองและผู้อื่นได้ ปฏิบัติตาม กฎ กติกา และข้อตกลง ของเกมและชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น วางแผนและ
ปฏิบัติตามโดยวิธีการรุกและป้องกันไปใช้ในการเล่นกีฬาอย่าง เป็นระบบ ให้ความร่วมมือในการเล่นกีฬา และ
การทำงานเป็นทีม วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความ แตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองและ
ผู้อื่น โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ และ
การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง สามารถส่ือสารส่ิงท่ี  
เรียนรู้และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต 

 
ตัวชี้วัด 
พ2.1  ม.1/2 
พ5.1 ม.1/2, ม.1/3   
พ5.1  ม.1/4 

พ5.1  ม.1/1 

พ5.1  ม.1/1 

พ4.1  ม.1/4 

พ 3.1 ม.1/1 ,ม.1/2, ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6, ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3 
 

รวม    17   ตัวชี้วัด 
 
 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 3   (พ 22101 ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

คำอธิบายรายวิชา 
        ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
สติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมี 
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วิธีป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการต้ังครรภ์
ไม่ พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม ความสัมพันธ์ของภาวะ 
สมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด ปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับกลไกและการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย สมารถ ปฏิบัติทักษะได้จริง 
เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดท่ีเลือกได้ท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เข้า ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
และนำความรู้และหลักการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลง  และปฏิบัติการออก
กำลังกายและการเล่นกีฬาในชีวิตประจำวัน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเล่น  กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและประเภททีม วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทาง  ในการพัฒนา
ตนเอง ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาและมีวินัยในการฝึกฝน วางแผนการลุก  และการ
ป้องกันในการเล่นกีฬารวมท้ังให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬา และการทำงานเป็นทีม พัฒนาวิธีการ
เล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองรวมท้ังสร้างแรงจูงใจ และความมุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขันกีฬา  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์อภิปราย สืบค้นข้อมูล ต้ังคำถาม และ  การเผชิญ
สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมท่ีถูกต้องในการ  
เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ท่ีได้ไป 
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ม.2/1, ม.2/2  
 พ 2.1  ม.2/1-4 
 พ 4.1  ม.2/1 
 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 
 รวม    16  ตัวชี้วัด 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา4   (พ 22102 ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2 เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
คำอธิบายรายวิชา 

 
           ศึกษา วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
สติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมี 
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วิธีป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการต้ังครรภ์
ไม่ พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม ความสัมพันธ์ของภาวะ 
สมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ลักษณะอาการเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด ปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับกลไกและการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย สมารถ ปฏิบัติทักษะได้จริง 
เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดท่ีเลือกได้ท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เข้า ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
และนำความรู้และหลักการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อธิบายสาเหตุการเปล่ียนแปลง  และปฏิบัติการออก
กำลังกายและการเล่นกีฬาในชีวิตประจำวัน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเล่น  กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและประเภททีม วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทาง  ในการพัฒนา
ตนเอง ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาและมีวินัยในการฝึกฝน วางแผนการลุก และการ
ป้องกันในการเล่นกีฬารวมท้ังให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬา และการทำงานเป็นทีม พัฒนาวิธีการ
เล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองรวมท้ังสร้างแรงจูงใจ และความมุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขันกีฬา  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์อภิปราย สืบค้นข้อมูล ต้ังคำถาม และ  การเผชิญ
สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมท่ีถูกต้องในการ  
เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ท่ีได้ไป 
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต 

 
รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ4.1  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6,  ม.2/7 
พ5.1 ม.2/1 ม.2/2, ม.2/3  

พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4  

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

รวม   15    ตัวชี้วัด 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา5   (พ 23101 ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1  เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  
และ สติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น ส่ือ
โฆษณา ท่ี มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัวและวิธีการ ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์ สาเหตุและเสนอแนวทาง
ป้องกัน แก้ไขความขัดแย้ง ในครอบครัว กำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความ
ประหยัดและคุณค่าทาง โภชนาการ เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม 
นำหลักการ ความรู้ และทักษะ ในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไป
กำหนดเป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง ความรู้และวิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการไปขยายผล
การเรียนรู้ให้กับผู้อื่น แสดงออกถึงการมีมารยาท  และมีน้ำใจนักกีฬาในขณะเล่นและดูกีฬา การนำ
ประสบการณ์ แนวคิดจากการออกกำลังและเล่นกีฬาอย่าง สม่ำเสมอไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬา ประยุกต์ประสบการณ์จากการปฏิบัติตามกฎ 
กติกาและข้อตกลงไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน จำแนกกลวิธี การรุกการป้องกันและนำไปใช้ในการเล่น
กีฬาได้ตามสถานการณ์ของการเล่น ตัดสินใจเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับ ทีม นำเสนอผลการพัฒนาสุขภาพท่ี
เกิดจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์อภิปราย สืบค้นข้อมูล ต้ังคำถาม และ การเผชิญสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมท่ีถูกต้องในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนา  คุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงสามารถนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนิน
ชีวิต 

ตัวชี้วัด 
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 4.1  ม.3/1,ม.3/2 
    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 
    รวม       16     ตัวชี้วัด 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา6   (พ 23102 ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 
 

 
 

 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 

        ศึกษา วิเคราะห์อธิบายเสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของ  
คนไทย รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อ  
สุขภาพท่ีดี ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง 
และชักชวนเพื่อนให้หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรม  
สุขภาพและความรุนแรง ความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ แสดง 
วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม นำ
หลักการ ความรู้ และทักษะ ในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปกำหนดเป็น
ระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่าง ต่อเนื่อง ความรู้และวิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับ
ผู้อื่น แสดงออกถึงการมีมารยาท และมีน้ำใจนักกีฬาในขณะเล่นและดูกีฬา การนำประสบการณ์ แนวคิดจาก
การออกกำลังและเล่นกีฬาอย่าง สม่ำเสมอไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา
และข้อตกลงในการเล่นกีฬา ประยุกต์ประสบการณ์จากการปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน จำแนกกลวิธี การรุกการป้องกันและนำไปใช้ในการเล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์ของการ
เล่น ตัดสินใจเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับ ทีม นำเสนอผลการพัฒนาสุขภาพท่ีเกิดจากการออกกำลังกายและเล่น
กีฬาเป็นประจำ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์อภิปราย สืบค้นข้อมูล ต้ัง
คำถาม และ การเผชิญสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมท่ี
ถูกต้องในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถนำความรู้ตลอดจน
ประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินชีวิต 
 
รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ4.1 ม.3/1 ,ม.3/2, ม.3/3 ,ม.3/4   
พ5.1 ม.3/1, ม.3/2 ,ม.3/3, ม.3/4 ,ม.3/5 
พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2 
 พ 3.2 ม.3/1,  ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 
รวม   15  ตัวชี้วัด 

 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษา 1   ( พ 31101)    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1 เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
คำอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษา กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบกระดูก ระบบผิวหนัง และ
ระบบกล้ามเนื้อ     

วิเคราะห์ อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน 
สังคม และวัฒนธรรม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมอื่น ๆ  เลือกใช้ทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศใน
ครอบครัว วางแผนและปฏิบัติตามแผน การดูแลสุขภาพและพัฒนาสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของตนเอง  และปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค  โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการตระหนัก กระบวนการกลุ่ม  และ กระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความตระหนัก ความสามารถในการตัดสินใจเลือกอย่างฉลาด
และ ปลอดภัย มีค่านิยมและคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
 

รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2   
พ 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3   
พ 4.1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/5  
 
รวม   8   ตัวชี้วัด 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษา 2   ( พ 31102)    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่  2  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
คำอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษา วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชน อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค การปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค บอกถึง
สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย สามารถวางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลใน
ชุมชนบอกวิธีการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก  

มีส่วนร่วมในการป้องกันความเส่ียงต่อการใช้ยา  การใช้สารเสพติด  และความรุนแรง  เพื่อสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว  และสังคม ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง  การใช้ การจำหน่าย
สารเสพติด และปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ  หรือความรุนแรงของคนไทย บอกแนวทางป้องกัน วางแผน  กำหนด
แนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชนใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพและความรุนแรง สามารถ
แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 เห็นคุณค่าและความสำคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 
พ 4.1 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   
พ 5.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7   
 
รวม    14  ตัวชี้วัด 

 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษา 3  (พ 32101)    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษา วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปฏิบัติตนตาม
สิทธิของผู้บริโภค บอกถึงสาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย สามารถ
วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน บอกวิธีการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก  

มีส่วนร่วมในการป้องกันความเส่ียงเพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว  และสังคม ผลกระทบท่ีเกิดจาก
การครอบครอง  การใช้ การจำหน่ายสารเสพติด และปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ  หรือความรุนแรงของคนไทย 
บอกแนวทางป้องกัน วางแผน  กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และทักษะการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพและความรุนแรง สามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่าง
ถูกวิธี 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุง ปฎิบัติในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและครอบครัว มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
 
รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 
พ 4.1 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   
พ 5.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7   
 
รวม    14  ตัวชี้วัด 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษา 4  (พ 32102)    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่  2  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 
 

 
 

 

 

          ศึกษา กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่าย ระบบหายใจ และ
ระบบไหลเวียนเลือด 
 วิเคราะห์ สาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนหรือเยาวชนในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ปัญหา  ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทย สาเหตุการเจ็บป่วยและการตายของ
คนไทย และเสนอแนวทางป้องกัน  ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด 

ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพและความรุนแรง มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันความเส่ียงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรงวางแผนและปฏิบัติตามแผน การดูแล
สุขภาพตามภาวะของบุคคลในครอบครัว 

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
กลุ่ม  และ กระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการตัดสินใจ เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วม ในการป้องกนั
ความเส่ียงของตนเอง ครอบครัวและสังคม  และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
 
รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2   
พ 2.1 ม.4-6/2   
พ 4.1 ม.4-6/2, ม.4-6/3 ม.4-6/5    
  
รวม     6   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษา 5  ( พ 33101)   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
คำอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษา กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ 
และระบบต่อมไร้ท่อ 

วิเคราะห์ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชน  วางแผนกำหนดแนวทางและมีส่วนร่วม ในการลดอุบัติเหตุ สร้างเสริมความปลอดภัย ส่งเสริม และ
พัฒนาสุขภาพในชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอยา่งถูกวิธี 
โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
และกระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีส่วนร่วม และนำหลักการแนวคิดไปพัฒนา
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม มีค่านิยมและคุณลักษณะท่ีเหมาะสม   
 
รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ1.1 ม.4-6/1   
พ ๒.1 ม.4-6/3  ม.4-6/4 
พ 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3   ม.4-6/6 
   
รวม    6   ตัวชี้วัด 
 

 

 
 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
วิชา สุขศึกษา 6  (พ 33102)    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชน อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค  บอกถึงสาเหตุและเสนอแนวทางการ
ป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย สามารถวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน บอกวิธีการพัฒนาสมรรถภาพ
กายและสมรรถภาพกลไก  

ศึกษาความเส่ียงของการใช้ยา  การใช้สารเสพติด  และความรุนแรง  เพื่อสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว  และสังคม  ผลกระทบท่ีเกิดจากการครอบครอง  การใช้ การจำหน่ายสารเสพติด และปัจจัยท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ  หรือความรุนแรงของคนไทย บอกแนวทางป้องกัน  วางแผน  กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และ
สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ใช้ทักษะการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพและความรุนแรง สามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่าง
ถูกวิธี 
 เห็นคุณค่าและความสำคัญของสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

 

รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
พ 4.1 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   
พ 5.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7   
รวม    14  ตัวชี้วัด 

 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 21101                                            ศิลปะ 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                   เวลา  40 ช่ัวโมง              จำนวน 1.0 หน่วยกิต  
 

 
ศึกษา วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์ส่ิงแวดล้อมโดยใช้

ความรู้เรื่องทัศนธาตุหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและความ
สมดุลลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบความ
แตกต่างจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากลและงานทัศนศิลป์ของภาค
ต่างๆ ในประเทศไทย ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่นๆในการนำเสนอความคิดและข้อมูลวาดภาพ
ทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น 3  มิติ รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติโดย
เน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและการส่ือถึงเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิก
อื่นๆ ในการนำเสนอความคิด  และข้อมูลประเมินงานทัศนศิลป์ บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและ
ผู้ใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดให้ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชี วิต ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6 
ศ1.2 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
 
รวมทั้งหมด  9 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา ศ 21102                    รายวิชา   ศิลปะ 2 (ดนตรี)           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                 เวลา    40    ชั่วโมง          จำนวน  1.0 หน่วยกิต  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ระบุ ประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ 
บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย อิทธิพลของนักแสดงท่ีมีผลต่อการโน้มน้าว
อารมณ์หรือความคิดของผู้ชมเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีท่ีมาจาวัฒนธรรมท่ีต่างกัน  เปรียบเทียบ
อารมณ์ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของ
จังหวะ  และความดัง -  เบาแตกต่างกัน   สามารถอ่าน  เขียน  ร้องโน้ตไทยและสากล ร้องเพลงและใช้เครื่อง
ดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ  ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่าง
ระมัดระวัง สร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงท่ีสนใจโดยแบ่งฝ่ายและหน้าท่ีให้จัดเจน นำเสนอตัวอย่างเพลงท่ี
ตนเองช่ืนชอบ  อภิปรายลักษณะเด่นท่ีทำให้งานนั้นน่าช่ืนชม   ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง  ระบุ
ความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสารและทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ2.1ม.1/1  ศ2.1ม.1/2   ศ2.1ม.1/3   ศ2.1ม.1/4   ศ2.1ม.1/5   ศ2.1ม.1/6   ศ2.1ม.1/7 
ศ2.1ม.1/8  ศ2.1ม.1/9 
ศ2.2ม.1/1  ศ2.2ม.1/2 
 

รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 21102                      ศิลปะ 2  (นาฏศิลป์ )       กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      เวลา    40    ชั่วโมง                       จำนวน      1.0  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษา  วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับเรื่องนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดงบทบาท
และหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแสดง   หลักการชมการแสดง  สร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงท่ีสนใจโดย
แบ่งฝ่ายและหน้าท่ีให้จัดเจน   บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัยระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทย  และละครพื้นบ้าน  สามารถแสดงนาฏศิลป์  และ
ละครรูปแบบง่ายๆ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ3.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5 
ศ3.2 ม.1/1, ม.1/2 
 
 
 
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 22101                                       ศิลปะ 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         เวลา    40    ชั่วโมง                     จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ ระบุ และ

บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 
วัฒนธรรมต่างๆ ท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน วิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา การเปล่ียนแปลง
งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน    เปรียบเทียบแนวคิดในการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและสากล   สามารถสร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์และนำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.2/1,ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4,  ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
ศ1.2 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา ศ 22101                      รายวิชา   ศิลปะ 4  (ดนตรี)            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                 เวลา    20    ช่ัวโมง                จำนวน  1.0  หน่วยกิต  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี  บทบาทและ
อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ  การบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ การใช้องค์ประกอบดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง  ระบุงานอาชีพต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  สามารถ  อ่าน  เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลท่ีมี
เครื่องหมายแปลงเสียง  ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง  ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของ
ตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด             กล้า
แสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ2.1ม.2/1   ศ2.1ม.2/2   ศ2.1ม.2/3  ศ2.1ม.2/4 ศ2.1ม.2/5   ศ2.1ม.2/6     
ศ2.1ม.2/7 
ศ2.2ม.2/1  ศ2.2ม.2/2 

 
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 22102                                  รายวิชา   ศิลปะ 4  (นาฏศิลป์)        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2        เวลา    20    ชั่วโมง                   จำนวน      1.0  หน่วยกิต 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงของตนเองและผู้อื่น  และอภิปรายเกี่ยวกับการบูรณาการศิลปะ

แขนงอื่นๆ กับการแสดง  สามารถใช้นาฏศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสมสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จาก
วัฒนธรรมต่างๆ อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีต่อเนื้อหาของละครระบุหรือแสดงนาฏศิลป์  นาฏศิลป์
พื้นบ้าน  ละครไทยละครพื้นบ้าน  หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด             กล้า
แสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ3.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5 
ศ3.2 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 23101                                                  ศิลปะ 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         เวลา    40    ชั่วโมง                     จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ระบุและบรรยายส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ

และหลักการออกแบบ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้ทัศนธาตุ  และหลักการ
ออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าของ
วัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคของวัฒนธรรมไทยและสากล  มีทักษะใน
การสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท  การผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ  เพื่อถ่ ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ    หลักการออกแบบวิเคราะห์
และอภิปรายรูปแบบเนื้ อหา  และคุณ ค่าใน งาน ทัศน ศิลป์ของตน เองและ ผู้อื่ น  หรือของศิลปิ น             
สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆโดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลายระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานทัศนศิลป์และทักษะท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆ  เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดขึ้น
อย่าง  เหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1 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 
ศ1.2 ม.3/1,ม.3/2 
 
รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา ศ 23102            รายวิชา   ศิลปะ 6  (ดนตรี)                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                         เวลา   40    ช่ัวโมง                           จำนวน  1.0  หน่วยกิต ---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบุบรรยาย องค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ๆ  อิทธิพลของดนตรีท่ี
มีต่อบุคคลและสังคม  และวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย  อภิปรายลักษณะเด่นท่ีทำให้งานดนตรีนั้นได้รับ
การยอมรับ  อธิบายถึงเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนและผู้อื่น  นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดย
การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง
การเล่นการแสดงออก และคุณภาพเสียง  แต่งเพลงส้ันๆ  จังหวะง่าย ๆ   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการทำงาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ2.1ม.3/1   ศ2.1ม.3/2   ศ2.1ม.3/3  ศ2.1ม.3/4 ศ2.1ม.3/5   ศ2.1ม.3/6     
ศ2.1ม.3/7 
ศ2.2ม.3/1  ศ2.2ม.3/2 

 
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 23102                               รายวิชา   ศิลปะ 6  (นาฏศิลป์)         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3         เวลา    20    ชั่วโมง                  จำนวน      1.0  หน่วยกิต 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ระบุและบรรยายโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร ใช้นาฎยศัพท์หรือ

ศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม  บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและใน
การแสดง มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงอธิบายความสำคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจำวัน วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้
เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าท่ี
ต่างๆ  สามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ3.1 ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4,  ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ศ3.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 
 
รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ 31101                รายวิชา   ศิลปะ1 (ทัศนศิลป์)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษา  4                          เวลา    20   ชั่วโมง                        จำนวน  1.0  หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   ศึกษา วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ  
อุปกรณ์เทคนิค วิธีการสร้างงานของศิลปินในการส่ือความหมายในรูปแบบต่างๆ และกระบวนการสร้างงาน
ทางทัศนศิลป์ท่ีสูงขึ้น อธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาเพื่อ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคมประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทาง
ทัศนศิลป์ ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและผลตอบรับของสังคม  สร้างสรรค์งาน ทัศนศิลป์ด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยและ
สากลโดยศึกษาแนวคิด และวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนช่ืนชอบ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาส
และสถานท่ี  จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง วาดภาพระบายสีเป็น
ภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด            กล้า
แสดงออกทางทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
ศ1.2ม.4-6/1,2,3 
 
รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ 31102                            รายวิชา   ศิลปะ 2 (นาฏศิลป์)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษา  4                              เวลา    20   ชั่วโมง                    จำนวน  1.0  หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  เกี่ยวกับรูปแบบ  ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ 
ความงามและคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ การละครไทยและสากล  บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการ
ละครของไทยยุคสมัยต่างๆ  การแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆ  การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ  การประดิษฐ์ท่า
รำท่ีเป็นคู่และเป็นหมู่  ความหมาย  ประวัติความเป็นมาท่าทาง เพลงท่ีใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำ หลักการ
สร้างสรรค์ และการวิจารณ์ หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร ละครสร้างสรรค์  ความเป็นมา  
องค์ประกอบของละครสร้างสรรค์  ละครพูด  ละครโศกนาฏกรรม  ละครสุขนาฏกรรม  ละครแนวเหมือนจริง
และไม่เหมือนจริง  เทคนิคการใช้แสง  สี  เสียง  ฉาก  อุปกรณ์  สถานท่ี  และเครื่องแต่งกายในการจัดการ
แสดงนาฏศิลป์  การประเมินคุณภาพด้านการแสดง  และคุณภาพองค์ประกอบการแสดง   สร้างสรรค์ผลงาน  
จัดการแสดงในวันสำคัญของโรงเรียน  จัดชุด การแสดงประจำโรงเรียน  นำเสนอแนวคิดอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต        ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก
ทางนาฏศิลป์   และละครอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่น
ในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   
  

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ3.1ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7,8 
ศ3.2ม.4-6/1,2,3,4 
 
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ 31101                  รายวิชา   ศิลปะ3 (ดนตรี)           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษา  5                             เวลา    20   ชั่วโมง                 จำนวน  1.0  หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ศึกษา  เปรียบเทียบ  จำแนก  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  เกี่ยวกับรูปแบบของบทเพลง  วงดนตรีไทย
และสากลแต่ละประเภทในสมัยต่างๆ  การสร้างสรรค์งานดนตรี สถานะทางสังคมของนักดนตรี  และลักษณะ
เด่นของดนตรีท่ีต่างวัฒนธรรม  บทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนใน
สังคม  แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ  อ่าน  เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล
ในอัตราจังหวะต่างๆ   ร้องเพลง  หรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง  โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพ
ของการแสดง  สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม     

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ2.1ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7,8 
ศ2.2ม.4-6/1,2,3,4,5 
รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ 32102                 รายวิชา   ศิลปะ4 (ทัศนศิลป์)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษา  5                         เวลา    20   ชั่วโมง                     จำนวน  1.0  หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   ศึกษา วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ  
อุปกรณ์เทคนิค วิธีการสร้างงานของศิลปินในการส่ือความหมายในรูปแบบต่างๆ และกระบวนการสร้างงาน
ทางทัศนศิลป์ท่ีสูงขึ้น อธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาเพื่อ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคมประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทาง
ทัศนศิลป์ ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและผลตอบรับของสังคม  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยและ
สากลโดยศึกษาแนวคิด และวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนช่ืนชอบ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาส
และสถานท่ี  จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง วาดภาพระบายสีเป็น
ภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด            กล้า
แสดงออกทางทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ1.1ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
ศ1.2ม.4-6/1,2,3 
 
รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ 33102                            รายวิชา   ศิลปะ 5 (นาฏศิลป์)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษา  6                              เวลา    20   ชั่วโมง                 จำนวน  1.0  หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  เกี่ยวกับรูปแบบ  ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ 
ความงามและคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ การละครไทยและสากล  บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการ
ละครของไทยยุคสมัยต่างๆ  การแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆ  การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ  การประดิษฐ์ท่า
รำท่ีเป็นคู่และเป็นหมู่  ความหมาย  ประวัติความเป็นมาท่าทาง เพลงท่ีใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำ หลักการ
สร้างสรรค์ และการวิจารณ์ หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร ละครสร้างสรรค์  ความเป็นมา  
องค์ประกอบของละครสร้างสรรค์  ละครพูด  ละครโศกนาฏกรรม  ละครสุขนาฏกรรม  ละครแนวเหมือนจริง
และไม่เหมือนจริง  เทคนิคการใช้แสง  สี  เสียง  ฉาก  อุปกรณ์  สถานท่ี  และเครื่องแต่งกายในการจัดการ
แสดงนาฏศิลป์  การประเมินคุณภาพด้านการแสดง  และคุณภาพองค์ประกอบการแสดง   สร้างสรรค์ผลงาน  
จัดการแสดงในวันสำคัญของโรงเรียน  จัดชุด การแสดงประจำโรงเรียน  นำเสนอแนวคิดอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต        ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก
ทางนาฏศิลป์   และละครอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่น
ในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็น ไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   
  

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ3.1ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7,8 
ศ3.2ม.4-6/1,2,3,4 
 
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด 

 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ศ 33102                         รายวิชา   ศิลปะ6 (ดนตรี)           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษา  6                          เวลา    20   ชั่วโมง                     จำนวน  1.0  หน่วยกิต  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ศึกษา  เปรียบเทียบ  จำแนก  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  เกี่ยวกับรูปแบบของบทเพลง  วงดนตรีไทย
และสากลแต่ละประเภทในสมัยต่างๆ  การสร้างสรรค์งานดนตรี สถานะทางสังคมของนักดนตรี  และลักษณะ
เด่นของดนตรีท่ีต่างวัฒนธรรม  บทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนใน
สังคม  แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ  อ่าน  เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล
ในอัตราจังหวะต่างๆ   ร้องเพลง  หรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง  โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพ
ของการแสดง  สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม     

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ2.1ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7,8 
ศ2.2ม.4-6/1,2,3,4,5 
รวมทั้งหมด  13 ตัวชี้วัด 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

รายวิชาพื้น ฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
          รหัสวิชา ง 21101                                                            ชื่อวิชา  การงานอาชีพ๑ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                             เวลา  20 ช่ัวโมง/ภาค 
          จำนวน  0.5  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                  ภาคเรียนที่ 1 

 
คำอธิบายรายวิชา 
                   วิเคราะห์ และอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน การจัด
ตกแต่งห้อง  การเตรียมการประกอบ จัด ตกแต่ง  และบริการอาหาร  ตามทักษะ 
กระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เรียงลำดับขั้นตอนการ
ทำงานในรูปแบบ แผนภาพ ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและใช้กระบวนการกลุ่มใน 
การทำงานตามท่ีวางแผนไว้ และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน ปลูกจิตสำนึกใน
การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า สร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน                                                 
  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
                          ง 1.1     ม 1/1,  ม 1/2,  ม 1/3 
                          ง 4.1    ม 1/1,  ม 1/2,  ม 1/3 
รวม 6  ตัวชี้วัด 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

              รหัสวิชา ง 21102                                                 วิชา  การงานอาชีพ 2 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                เวลา  20 ช่ัวโมง/ภาค 
              จำนวน  0.5  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1          ภาคเรียนที่ 2 
 

คำอธิบายรายวิชา 
            วิเคราะห์ และอธิบายข้ันตอนการจัดตกแต่งห้อง  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์
ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น  การจัดสวนในภาชนะ  การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้  
แนวทางในการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินเลือกอาชีพ  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ  เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เรียงลำดับข้ันตอนการทำงานใน
รูปแบบ แผนภาพ ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและใช้กระบวนการกลุ่มใน 
การทำงานตามท่ีวางแผนไว้ และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน ปลูกจิตสำนึกใน
การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า สร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน                                                 
  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
             ง 1.1     ม 1/1,  ม 1/2,  ม 1/3    
            ง 4.1   ม 1/1,  ม 1/2,  ม 1/3 
รวม  6  ตัวชี้วัด 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

  รายวิชาพื้น ฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
         รหัสวิชา ง 22101                                                      วิชา  การงานอาชีพ 3 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                       เวลา  20 ช่ัวโมง/ภาค 
         จำนวน  0.5  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2          ภาคเรียนที่ 1 

         คำอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานบ้าน  การลบรอยเป้ือนบนเส้ือผ้า การทำเครื่องด่ืม 

 จากผักและผลไม้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตกแต่งบ้านและสวน  การลบรอยเป้ือนบนเส้ือผ้า   

           การเตรียม  ประกอบ จัด ตกแต่ง เครื่องด่ืมจากผักและผลไม้  โดยใช้กระบวนการทำงานอย่างเป็น 

           ขั้นตอน การจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันและการแสวงหาความรู้  อย่างมี 

           ประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  มีมารยาทในการทำงานกับครอบครัว 

 และผู้อื่น มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนนำความรู้ 

 ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
                          ง 1.1     ม 1/1,  ม 1/2,  ม 1/3    
                          ง 4.1   ม 1/1,  ม 1/2,  ม 1/3 
             รวม  6  ตัวชี้วัด 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

                                         รายวิชาพื้น ฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
            รหัสวิชา ง 22102                                                      วิชา  การงานอาชีพ 4 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                       เวลา  20 ช่ัวโมง/ภาค 
                     จำนวน  0.5  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2          ภาคเรียนที่ 2 

 

        คำอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน 
            หรือท้องถิ่น   การเล้ียงปลาดุก  งานธุรกิจ งานอาชีพ 
    ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน 
            หรือท้องถิ่น   การเล้ียงปลาดุก  งานธุรกิจ งานอาชีพ  โดยใช้กระบวนการทำงานอย่างเป็น 
           ขั้นตอน การจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันและการแสวงหาความรู้  อย่างมี 
           ประสิทธิภาพ  วางแผนในการเลือกอาชีพ ระบุความรู้ความสามารถ และคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับ 
 อาชีพท่ีสนใจ 
              เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  มีมารยาทในการทำงานกับครอบครัว 
 และผู้อื่น มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนนำความรู้ 
 ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
                          ง 1.1     ม 1/1,  ม 1/2,  ม 1/3    
                          ง 4.1   ม 1/1,  ม 1/2,  ม 1/3 
            รวม  6  ตัวชี้วัด 

                                                     

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

                                                       รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
         รหัสวิชา ง 23101                                                        วิชา  การงานอาชีพ 5 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                       เวลา  20 ช่ัวโมง/ภาค 
         จำนวน  0.5 หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               ภาคเรียนที่ 2 

 
          คำอธิบายรายวิชา 
                       วิเคราะห์และอภิปรายข้ันตอนการ ซัก ตาก พับ เก็บเส้ือผ้า   การเตรียม ประกอบอาหาร
ประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ   ท่ีมีประสิทธิภาพ   
                       เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เรียงลำดับข้ันตอนการทำงานในรูปแบบ 
แผนภาพ ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและใช้ทักษะการจัดการ  ทักษะการทำงาน
ตามท่ีวางแผนไว้ และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 
                      เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีคุณธรรม ปลุกจิตสำนึกในการใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  สร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตและนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน          
                              
          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
                   ง 1.1     ม 3/1,  ม 3/2,  ม 3/3    
                    ง 4.1   ม 3/1,  ม 3/2,  ม 3/3 
          รวม  6 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 รายวิชาพื้น ฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

             รหัสวิชา ง 23102                                               วิชา  การงานอาชีพ 5 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                               เวลา  20 ช่ัวโมง/ภาค 
             จำนวน  0.5 หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนที่ 2 
 
          คำอธิบายรายวิชา 
              วิเคราะห์และอภิปรายข้ันตอนการ ขยายพันธุ์พืช การติดต้ังและประกอบ 

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน  อธิบายเกี่ยวกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ  อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 

การประเมินทางเลือกอาชีพและวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 

              เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เรียงลำดับข้ันตอนการทำงานในรูปแบบแผนภาพ ฝึก

การวางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและใช้ทักษะการจัดการ  ทักษะการทำงานตามท่ีวางแผนไว้ 

และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีคุณธรรม ปลุกจิตสำนึกในการใช้พลังงาน

และทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  สร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตและนำความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน          

                              

          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
                          ง 1.1     ม 3/1,  ม 3/2,  ม 3/3    
                          ง 4.1   ม 3/1,  ม 3/2,  ม 3/3 
            รวม  5  ตัวชี้วัด 

  

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

รายวิชาพื้น ฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

              รหัสวิชา ง 31101                                                   วิชา  การงานอาชีพ 1 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                    เวลา  20 ช่ัวโมง/ภาค 
             จำนวน  0.5  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4         ภาคเรียนที่ 1 

 
           คำอธิบายรายวิชา 
                       วิเคราะห์ และอธิบายการปฏิบัติตนตามหน้าท่ีและบทบาทของตนเองในฐานะ 

           สมาชิกของครอบครัว   การทำงานในชีวิตประจำวัน  วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาด 

           บ้าน  การจัดและตกแต่งบ้าน   การตัดเย็บและดัดแปลงเส้ือผ้า  

            เขียนแผนภาพความคิดแสดงการปฏิบัติตนตามหน้าท่ีและบทบาท่ีเหมาสะในฐานะ 

    สมาชิกในครอบครัว  และผลท่ีเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ  เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ

ลักษณะงาน  เรียงลำดับข้ันตอนการทำงานในรูปแบบ แผนภาพ ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ 

อย่างมีหลักการและใช้ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ

แก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน  

                             เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าท่ีและบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิก 

  ของครอบครัว ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาในการ 

            ทำงาน  มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการ 

 ทำงาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม                                                 

  
               มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
                          ง 1.1     ม.4-6/1-7 
                          ง 4.1      ม.4-6/1 , ม.4-6/4 
                รวม  9  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

รายวิชาพื้น ฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            รหัสวิชา ง 31102                                                 วิชา  การงานอาชีพ 2 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                               เวลา  20 ช่ัวโมง/ภาค 
            จำนวน  0.5  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4           ภาคเรียนที่ 2 

 
        คำอธิบายรายวิชา 
                        วิเคราะห์ และอธิบายการปลูกพืชไร้ดิน  งานช่างในบ้าน ลักษณะขององค์กรธุรกิจ 

           ความหมายและองค์ประกอบของการดำเนินการการทางธุรกิจ  อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพ 

           ท่ีสนใจและคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ  

                วิเคราะห์และอภิปรายความเหมาะสม แบ่งกลุ่มร่วมกันปลูกพืชไร้ดิน  สำรวจบ้านและ

เครื่องใช้ในบ้านแล้วระบุแนวทางซ่อมแซมหรือปรับเปล่ียนแก้ไข แบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติ 

ประกอบท่อน้ำพีวีซี ติดต้ังก๊อกน้ำ วิเคราะห์และอภิปราย องค์ประกอบของการดำเนินงานทาง 

ธุรกิจ  เขียนแผนภาพความคิดแนวทางเข้าสู่อาชีพ 

                             เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าท่ีและบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิก 

  ของครอบครัว ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาในการ 

            ทำงาน  มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการ 

 ทำงาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม                                                 

  
               มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
                          ง 1.1     ม.4-6/1-7 
                          ง 4.1      ม.4-6/1 , ม.4-6/4 
                รวม  9  ตัวชี้วัด 
 
                                                                                         

                                          

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

                                                             รายวิชาพื้น ฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
              รหัสวิชา ง 32101                                                    วิชา  การงานอาชีพ 3 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                       เวลา 20 ช่ัวโมง/ภาค 
             จำนวน  0.5  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5             ภาคเรียนที่ 1 

 

            คำอธิบายรายวิชา 

           ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิบัติตน 

               ตามหน้าท่ีและบทบาทของตนเองต่อโรงเรียน    การจัดและตกแต่งโรงเรียน  การดูแล 

               เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  การปลูกพืช  การถนอมอาหารหรือแปรรูป 

               อาหาร   สร้างและพัฒนาผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์หรือสนองความต้องการในงาน 

   ท่ีผลิตเองหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีผู้อื่นผลิต  นำเสนอผลงาน อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพ 

               ท่ีสนใจ   

                โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้     

ปัญหาในการทำงาน  และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต ทักษะการคิดอย่าง 

สร้างสรรค์ 

                เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำ 

 ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะ                                                 

        ท่ีดีต่ออาชีพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
          การจัดการอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยวิธีการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
               มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
                          ง 1.1     ม.4-6/1-7 
                          ง 4.1   ม 4-6/1, ม 4-6/2, ม 4-6/3, ม 4-6/4 
              รวม  11  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

                                         รายวิชาพื้น ฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

              รหัสวิชา ง 33102                                                   วิชา  การงานอาชีพ 4 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                       เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาค 
               จำนวน  0.5  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6           ภาคเรียนที่ 2 

 

        คำอธิบายรายวิชา 

             ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิบัติตน 

        ตามหน้าท่ีและบทบาทของตนเองต่อชุมชน   การจัดและตกแต่งชุมชน  การซ่อมแซม 

        เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ  การดำเนินงานทางธุรกิจ   สร้างและพัฒนา 

        ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์หรือสนองความต้องการในงานท่ีผลิตเองหรือการพัฒนา 

        ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้อื่นผลิต  นำเสนอผลงาน อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพท่ีสนใจ   

             โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้     

ปัญหาในการทำงาน  และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต ทักษะการคิดอย่าง 

สร้างสรรค์ 

             เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำ 

 ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะ                                                 

        ท่ีดีต่ออาชีพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
          การจัดการอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยวิธีการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
               มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
                          ง 1.1     ม.4-6/1-7 
                          ง 4.1   ม 4-6/1, ม 4-6/2, ม 4-6/3, ม 4-6/4 
              รวม  11  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ3    รหัสวิชา  อ22101              ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.5 หน่วยกิต          ภาคเรียนท่ี 1  

ศึกษา เรียนรู คําขอรอง คําแนะนํา คําช้ีแจง คําอธิบาย ขอความ ขาว ประกาศ บทรอยกรอง การใช
พจนานุกรม หลักการอานออกเสียง ประโยค หรือขอความเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม 
อาหาร เครื่องด่ืม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ส่ือท่ีไมใช ความเรียง 
บทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน เรื่องจากส่ือประเภทตางๆ การจับใจความสําคัญ คําถามเกี่ยวกับ ใจความสําคัญ
ของเรื่อง ภาษาท่ีใชในการส่ือสารระหวางบุคคล การทักทาย กลาวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอยางสุภาพ การชักชวน ประโยค/ขอความท่ีใชแนะนําตนเอง เพื่อน และบุคคลใกลตัว สํานวน การตอบ
รับ การแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกลตัว สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน ภาษาท่ี ใชในการ
แสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน สถานการณต
างๆ ภาษาท่ีใชในการแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และ ใหเหตุผลประกอบ การบรรยายขอมูล เกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ ขาว/เหตุการณท่ีอยูในความสนใจของสังคม การใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาท
าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การเปรียบเทียบ และการอธิบาย
ความเหมือน/ความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ ของเจาของภาษากับของ ไทย การใช
เครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย การคนควา 
การรวบรวม การสรุป และการนําเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการส่ือสาร ฟง พูด อาน เขียน การปฏิบัติตาม อานออก 
เสียง ระบุ เลือก บอก แสดงความคิดเห็น การใหเหตุผล  

เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการส่ือสาร กลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น ใฝเรียนรู มีวินัยใน 
ตนเอง มุ่งมั่นในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ  

รหัสตัวชี้วัด  
ต 1.1 ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3, ม.2/4  
ต 1.2 ม.2/1, ม.2/3 , ม.2/5 
ต 1.3 ม.2/1  
ต 2.1 ม.2/1  
ต 2.2 ม.2/1 
ต 3.1 ม.2/1  
ต 4.1 ม.2/1 
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ4    รหัสวิชา  อ22102              ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.5 หน่วยกิต          ภาคเรียนท่ี 2  

 

ศึกษา เรียนรู้คํศัพท์สํานวน ประโยค ข้อความ ประกาศ บทร้อยกรอง บทสนทนา นิทาน เรื่อง  ส้ัน การใช้
พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง ข้อความท่ีใช้ในการขอ และให้ข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตร
ประจําวัน ประสบการณ์ข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม คําขอร้อง คําแนะนํา  คําช้ีแจง 
คําอธิบาย เรื่องจากส่ือประเภทต่างๆ การจับใจความสําคัญ/แก่นสาระ/หัวข้อเรื่องคําถามเกี่ยวกับ  ใจความ
สําคัญของเรื่อง ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง เกี่ยวกับ  กิจกรรม 
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์รวมท้ังเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน ความเป็นมาและความสําคัญของ เทศกาล วัน
สําคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือนความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคต่าง ๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย การใช้ เครื่องหมายวรรคตอนและ
การลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนําเสนอ
ข้อมูล และข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  การใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จําลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน การใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือ 
และแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน อ่ านออกเสียง เลือก ใช้ 
บรรยาย อธิบาย นําเสนอ แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ วิเคราะห์เข้าร่วม ค้นคว้า  
รวบรวม สรุป เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการส่ือสาร และแสวงหาความรู้กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น  มี
มารยาทในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล ใฝ่เรียนรู้มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่น  ในการ
ทํางาน และมีจิตสาธารณะ  

รหัสตัวชี้วัด 
 ต 1.1 ม.2/2, ม.2/4 
 ต 1.2 ม.2/2, ม.2/4 
 ต 1.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
ต 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     รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ1     รหัสวิชา(อ21101) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ) 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ และคำช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทานส้ัน ๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน สามารถเข้าใจเนื้อความของบทความและลำดับโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษ
และเช่ือมโยงกับโครงสร้างทางภาษาไทย เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน เรื่องส้ัน สนทนา
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ 
และคำช้ีแจงตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้
ตัว พร้อมให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ
ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาและของไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นและนำมาเสนอ ส่ือสารในสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึ้น และใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 อีกท้ังสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบท้ังหมดเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีพ
และเป็นทักษะชีวิตในการติดต่อส่ือสารตามแนวทางการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative 
Language Teaching) และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท้ังหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้เหมาะสมกับบุคคล สังคม 
สถานการณ์ และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมท้ังวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/1   ม.1/4 
ต 1.3 ม.1/1  
ต 2.1 ม.1/1  
ต 2.2 ม.1/1  
ต 3.1 ม.1/1  
ต 4.1 ม.1/1    ต 4.2 ม.1/1     รวมทั้งหมด  12  ตัวชี้วัด 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชาภาษาอังกฤษ2     รหัสวิชา(อ21102) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ) 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการใช้ภาษาส่ือสาร ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  
เลือกประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information)ท่ีอ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง 
(topic) ใจความสำคัญ(main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทาน และเรื่องส้ัน  
บรรยายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง วันสำคัญและชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย  สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme)ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 โดยพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
แสดงความรู้สึกตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมและเรื่องต่างๆใกล้ตัว  พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆประกอบอย่างเหมาะสม  
ค้นคว้า  รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียนใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า ความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 เพื่อให้นำผลท่ีเกิดจากการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  รักชีวิตความเป็นอยู่ไทย  ยึดมั่น
และเต็มใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ในอนาคตให้เท่าทันกับสังคม
โลก 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.1/1 , 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  
ต 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
ต 2.2 ม.1/1 , ม.1/2 
ต 3.1 ม.1/1  
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด 

 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 5        รหัสวิชา  อ23101             ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.5  หน่วยกิต                ภาคเรียนท่ี 1  
........................................................................................................................................................................ 

การปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ และคำช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บท
ร้อยกรอง ส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สามารถเข้าใจในเนื้อความของบทความและลำดับโครงสร้าง
ประโยคของภาษาอังกฤษและเช่ือมโยงกับโครงสร้างทางภาษาไทย เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์
กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เลือกหัวข้อ ใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน 
และเรื่องส้ัน สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ใช้คำ
ขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงตามสถานการณ์   พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมรอบตัว พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อม
ท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ  ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษากับของ
ไทย เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น และนำมาเสนอ/ส่ือสารด้วยการพูดหรือเขียน และใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมท้ังสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

อีกท้ังสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบท้ังหมดเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีพ
และเป็นทักษะชีวิตในการติดต่อส่ือสารตามแนวทางการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative 
Language Teaching) และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   (21st Century Skills) ท้ังหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียน 

เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารได้เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมท้ังวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

ตัวชี้วัด              
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            
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 
ต 4.2 ม.3/2    
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม 21 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 6        รหัสวิชา  อ23102             ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.5  หน่วยกิต         ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
........................................................................................................................................................................ 

การปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ และคำช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บท
ร้อยกรอง ส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สามารถเข้าใจในเนื้อความของบทความและลำดับโครงสร้าง
ประโยคของภาษาอังกฤษและเช่ือมโยงกับโครงสร้างทางภาษาไทย เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์
กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เลือกหัวข้อ ใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน 
และเรื่องส้ัน สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ใช้คำ
ขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงตามสถานการณ์   พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมรอบตัว พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อม
ท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ  ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษากับของ
ไทย เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น และนำมาเสนอ/ส่ือสารด้วยการพูดหรือเขียน และใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมท้ังสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

อีกท้ังสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบท้ังหมดเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีพ
และเป็นทักษะชีวิตในการติดต่อส่ือสารตามแนวทางการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative 
Language Teaching) และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   (21st Century Skills) ท้ังหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียน 

เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารได้เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเอง รวมท้ังวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

ตัวชี้วัด              
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            
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 
ต 4.2 ม.3/2    
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม 21 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 ภาษาอังกฤษ1 (อ31101) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ) 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำช้ีแจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟังและ
อ่าน ตลอดจนอธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆท่ี
อ่าน รวมทท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์ประโยคและข้อความท่ีฟัง
หรืออ่าน จับใจความสำคัญวิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
อ่านเรื่องท่ีเป็น สารคดีและบัน เทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียน
โตต้อบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกลตัว ประสบการณ์สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสมและมีเหตุผลพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และ เหตุการณ์ท้ังในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ พร้อมท้ังอธิบาย/  อภิปรายวิถี ชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา โดยใช้กระบวนการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และ
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมท้ังวิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.4/1 , ม.4/3 , ม.4/4 
ต 1.2 ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/5 
ต 1.3 ม.4/1 , ม.4/2 
ต 2.2 ม.4/1  
ต 3.1 ม.4/1  
ต 4.1 ม.4/1  
ต 4.2 ม.4/1 , ม.4/2 
รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ภาษาอังกฤษ2 (อ31102) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาองักฤษ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
อย่างคล่องแคล่ว ต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานท่ีปฏิบัติตามคำแนะนำใน
คู่มือการใช้งานต่างๆ คำช้ีแจง คำอธิบาย และคำบรรยาย อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ 
โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครส้ัน (skit) ถูกต้องอธิบาย ระบุและเขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  

โดยการจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีและ
บันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล บรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว / 
เหตุการณ์ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม มี เหตุผล สรุปใจความสำคัญ  /แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์ เรื่อง กิจกรรม ข่าว  
เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ อธิบายอภิปราย วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวนคำพังเพย สุภาษิตบทกลอน วิถีชีวิต 
ความคิดความเช่ือ ท่ีมาของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ
นำไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก สรุป
ความรู้ /ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการส่ือสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 
ต 1.2 ม.4/1 , ม.4/3 , ม.4/4 
ต 1.3 ม.4/1 , ม.4/2 
ต 2.1 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 
ต 2.2 ม.4/1 , ม.4/2 
ต 3.1 ม.4/1  
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 3   รหัสวิชา  อ32101             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต             ภาคเรียนที่ 1  
 
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำช้ีแจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟังและ
อ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครส้ันถูกต้องตามหลักการ
อ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง  ๆ ท่ีอ่าน 
รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรือ
อ่าน จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้องคำช้ีแจง 
คำอธิบาย และให้คำแนะนำ พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูด
และเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิด ความเช่ือ และท่ีมา
ของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปราย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
และนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และ
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สังคม ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบ/ค้นค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ จาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเองครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อม อาหารเครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการสุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการสถานท่ี 
ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คำ (คำศัพท์ท่ีมี
ระดับการใช้แตกต่างกัน) ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการ
สนทนา ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 อีกท้ังสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบท้ังหมดเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้
ตลอดชีพและเป็นทักษะชีวิตในการติดต่อส่ือสารตามแนวทางการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(Communicative Language Teaching) และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21 st Century Skills) 
ท้ังหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์ และโอกาสตามวัฒนธรรมของ
ตนเอง รวมทั้งวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ต 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ต 2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
รวม 21 ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 4    รหัสวิชา  อ32102                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต               ภาคเรียนที่ 2  
 
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำช้ีแจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟังและ
อ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครส้ันถูกต้องตามหลักการ
อ่าน อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง  ๆ ท่ีอ่าน 
รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรือ
อ่าน จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้องคำช้ีแจง 
คำอธิบาย และให้คำแนะนำ พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูด
และเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตาม
ความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์และเหตุการณ์ ท้ังในท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิตความคิด ความเช่ือ และท่ีมา
ของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปราย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
และนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และ



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

สังคม ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบ/ค้นค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ จาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเองครอบครัว โรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อม อาหารเครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการสุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการสถานท่ี 
ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คำ (คำศัพท์ท่ีมี
ระดับการใช้แตกต่างกัน) ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนส่ือความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการ
สนทนา ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 อีกท้ังสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบท้ังหมดเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้
ตลอดชีพและเป็นทักษะชีวิตในการติดต่อส่ือสารตามแนวทางการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(Communicative Language Teaching) และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21 st Century Skills) 
ท้ังหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์ และโอกาสตามวัฒนธรรมของ
ตนเอง รวมทั้งวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ต 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ต 2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
ต 3.1 ม.4-6/1 
ต 4.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
รวม 21 ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เวลา 40 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

ปฏิบัติตามและให้คำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบาย ในคู่มือการใช้งาน อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครส้ัน อธิบาย และเขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับส่ือในรูปแบบต่าง ๆ และส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความ
หรือแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ สนทนาเขียนโต้ตอบข้อมูล และส่ือสารเกี่ยวกับ ประสบการณ์ เรื่องต่าง ๆใกล้ตัว หรือ 
เหตุการณ์ ประเด็นต่าง ๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ภาษาและน้ำเสียงในการขอร้องให้
คำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ สำนวน สุภาษิ  บทกลอนของภาษาอังกฤษและภาษาไทย อภิปรายความเหมือน
และต่างระหว่างวัฒนธรรมของอังกฤษและไทย ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น รวบรวม บันทึก แสดง
ความคิดเห็น สรุป ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและใช้เป็น
เครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและแลกเปล่ียนการเรียนรู้กับสังคมโลก โดยใช้
ทักษะทางภาษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ เข้าร่วมแนะนำ 
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีถูกต้องและเหมาะสม   

เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การ
ประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1        ม.6/1     ม.6/2       ม.6/3     ม.6/4 
ต1.2        ม.6/1     ม.6/2       ม.6/4     ม. 6/5 
ต 1.3         ม.6/1     ม.6/2       ม.6/3 
ต 2.1       ม.6/1     ม.6/2       ม.6/3 
ต 2.2         ม.6/1     ม.6/2 
ต3.1          ม.6/1 
ต4.1          ม.6/1 
ต4.2          ม.6/1      ม.6/2 
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เวลา 40 ชั่วโมง                   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

ปฏิบัติตามและให้คำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบาย ในคู่มือการใช้งาน อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครส้ัน อธิบาย และเขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับส่ือในรูปแบบต่าง ๆ และส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความ
หรือแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ สนทนาเขียนโต้ตอบข้อมูล และส่ือสารเกี่ยวกับ ประสบการณ์ เรื่องต่าง ๆใกล้ตัว หรือ 
เหตุการณ์ ประเด็นต่าง ๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ภาษาและน้ำเสียงในการขอร้องให้
คำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ สำนวน สุภาษิ  บทกลอนของภาษาอังกฤษและภาษาไทย อภิปรายความเหมือน
และต่างระหว่างวัฒนธรรมของอังกฤษและไทย ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น รวบรวม บันทึก แสดง
ความคิดเห็น สรุป ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและใช้เป็น
เครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและแลกเปล่ียนการเรียนรู้กับสังคมโลก โดยใช้
ทักษะทางภาษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ เข้าร่วมแนะนำ 
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีถูกต้องและเหมาะสม   

เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การ
ประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1        ม.6/1     ม.6/2       ม.6/3     ม.6/4 
ต1.2        ม.6/1     ม.6/2       ม.6/4     ม. 6/5 
ต 1.3         ม.6/1     ม.6/2       ม.6/3 
ต 2.1       ม.6/1     ม.6/2       ม.6/3 
ต 2.2         ม.6/1     ม.6/2 
ต3.1          ม.6/1 
ต4.1          ม.6/1 
ต4.2          ม.6/1      ม.6/2 
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ประวัติวรรณคดี       รหัสวิชา ท 30201         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน       จำนวน  1.0  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
____________________________________________________________________________________________ 

 
ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม ลักษณะของวรรณคดี  

ประเภทของวรรณคดีและประโยชน์ของวรรณคดี สภาพและความเป็นมาของวรรณคดี การแบ่ง 
ยุคสมัยวรรณคดีไทย สภาพเหตุการณ์ท่ัวไปของวรรณคดีแต่ละสมัยได้ ลักษณะของวรรณคดี  
กวี และวรรณคดีท่ีสำคัญในสมัยกรุงสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ โดยใช้กระบวนการ
ศึกษา ค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ คิดได้
อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร มีคุณธรรม จริยธรรม และเกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตซาบซึ้งในคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี สามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. มีความรู้เข้าใจความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
  2. มีความรู้เข้าใจความสำคัญของการเรียนประวัตวิรรณคดีได้ 
  3. มีความรู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทยแต่ละสมัยได้ 
  4. มีความรู้จักกวีที่สำคัญ 
  5. มีความรู้และเข้าใจวรรณคดีสำคัญๆในแต่ละยุคสมัย  
  6. มีความเข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในอดีต 
  7. เห็นคุณค่าของวรรณคดีสำคัญในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
  8. แสดงทรรศนะและวิจารณ์วรรณคดีอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล 
  9. แสดงนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยการอ่าน การฟัง และการดูวรรณคดี 
และวรรณกรรม 
  10. นำแนวคิดท่ีได้จากวรรคดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  การเขียน        รหัสวิชา ท 30203         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน  1.0  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
____________________________________________________________________________________________ 
 

   ศึกษาหลักการเขียนในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบรรยาย พรรณนา อธิบาย เทศนา การเขียน       อวย
พร การเขี ยนคำขวัญ  และการเขียนอื่ น  ๆ  ได้อย่ าง เหมาะสม และการเขี ยน ใน รูปแบบ ต่าง  ๆ  
ท้ั งร้อยแก้ วและร้อยกรองโดย เลือกใช้ โวหารให้ เหมาะสม  โดยการฝึก เขี ยน  ตามสถานการณ์   
แสดงความรู้ สึก  พ รรณ นา อภิ ปราย  แต่ งคำประพั น ธ์  เลือก ใช้คำได้ เหมาะสม มี จรรยาบรรณ  
ความรับผิดชอบ นิสัยรักการเขียน และคุณธรรมในการใช้ภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1. เลือกใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบการเขียน  
  2. พัฒนาการเขียนในโอกาสและตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เหมาะสมชัดเจนน่าฟังตาม
หลักการเขียน 

   3. แต่งคำประพันธ์เพื่อนันทนาการในเชิงสร้างสรรค์ได้ 
   4. พัฒนางานเขียนตามข้ันตอนในการนำเสนอในรปูแบบของงานเขียนประเภทต่าง ๆ 
   5. มีมารยาทในการเขียน 
   6. มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นคว้า 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  วรรณกรรมท้องถ่ิน  รหัสวิชา ท 30211       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0 หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 
____________________________________________________________________________________________  
 

ศึกษาความหมายและลักษณะ ของวรรณกรรมท้องถิ่นสุราษฎร์ธานี  เพลงพื้นบ้าน  ปริศนา คำทาย  
นิทาน  ตำนาน ในด้านท่ีมา  เนื้อหา  คำศัพท์ สำนวนและความหมาย ท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าและร่วมมือ  ในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นสุราษฎร์ธานี สามารถนำเสนอ
วรรณกรรมท้องถิ่นสุราษฎร์ธานีในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
          โดยใช้กระบวนการภาษา  ความรู้ความเข้าใจ  การปฏิบัติ  และกระบวนการกลุ่ม   เพื่อให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  สามารถนำส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 เห็นคุณค่าของภาษาถิ่น  วรรณกรรมท้องถิ่น   ภูมิใจในท้องถิ่นของตน   ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม  

จริยธรรม  ตลอดจนภูมิใจในความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
2.รู้และเข้าใจ ความหมาย บอกชนิดประเภทของปริศนาคำทาย สำนวนและภาษิตได้ 
3. รู้และเข้าใจความหมาย ความหมายเพลงพื้นบ้านและนำเสนอเพลงพื้นบ้านได้   

 4. รู้และเข้าใจความหมาย บอกชนิดประเภทของตำนานได้   
5. รู้และเข้าใจความหมายบอกชนิดประเภทของนิทานพื้นบ้าน   
6. เล่าเรื่องสรุปวรรณกรรมเรื่องดีเด่นท้องถิ่นสุราษฎร์ได้ 
7. บอกคุณค่าและแนวทางในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นได้ 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  การอ่านวรรณกรรม  รหัสวิชา ท 30209       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 
____________________________________________________________________________________________  
 

ฝึกการอ่านในใจ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง อ่าน

เรื่องจากวรรณกรรมประเภทสารคดี บันเทิงคดี ส่วนประกอบของวรรณกรรมและแสดงความคิดเห็นเชิง

วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านได้ วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทสารคดี เรื่องส้ัน นวนิยาย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และบท

ร้อยกรอง และบันเทิงคดีทุกรูปแบบ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ มี
มารยาทในการอ่าน มีความสามารถในการส่ือสาร ในการคิด ในการใช้ทักษะชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความ
เป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านในใจและอ่านออกเสียงร้อยแก้วทั้งงานเขียนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. บอกประเภทและส่วนประกอบของวรรณกรรม สามารถวิเคราะห์และเลือกอ่านวรรณกรรม 
     ได้ตามความต้องการ 
 3. สามารถวิเคราะห์และพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ 
 4. วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทสารคดีได้ 
 5. วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทเรื่องส้ันได้ 
 6. วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทนวนิยายได้ 
 7. วิเคราะห์บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าได้ 
 8. วิเคราะห์หนังสือท่ีมีคุณค่าและแนะนำหนังสือแก่ผู้อ่านได้ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  การพูด                 รหัสวิชา ท 30205      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 
__________________________________________________________________________________________  

         ศึกษาหลักการและวิธีการพูด   ปัจจัยท่ีช่วยให้การพูดส่ือสารสัมฤทธิ์ผล  การวิเคราะห์  วิธีการต้ัง
ประเด็น  การจัดลำดับความคิด การใช้ถ้อยคำสำนวนให้เหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคล  ประเภทของการ
พูด  การเตรียมตัวในการพูด  การพูดต่อท่ีชุมชน  ประสิทธิภาพในการส่ือสาร  มีจรรยามารยาทและคุณธรรม
ในการพูด  การทำหน้าท่ีพิธีกรและโฆษก และการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
 โดยการพูด  การจับใจความสำคัญ  การตีความ  แปลความ  ขยายความ  การวิเคราะห์  วิจารณ์  
ประเมินเปรียบเทียบเรื่องท่ีฟัง  ดู  พูด  และอ่าน  พูดแสดงความความคิดเห็นโต้แย้ง  พูดในโอกาสต่าง ๆ  ท้ัง
ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และมีมารยาทในการส่ือสาร 
 เห็นคุณค่าของภาษาไทย  การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  พัฒนาเสริมสร้างลักษณะนิสัย  และ
บุคลิกภาพท่ีดี  เลือกฟัง  ดู และพูดอย่างมีวิจารณญาณ  ตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ซึ่งเป็นมรดกของชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายความสำคัญ คุณค่าของการพูดได้ถูกต้อง 

2. มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการพูด  เทคนิคต่าง ๆ ในการพูด 
3. สามารถวิเคราะห์ผู้ฟัง โอกาส และวัตถุประสงค์ได้ 

4. มีบุคลิกภาพท่ีดีในการพูดและการแสดงออก 

5. รู้และเข้าใจวิธีการสร้างความสำเร็จในการพูด 
 6. สามารถพูดในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ได้ 
 7. มีความรู้ความสามารถในการพูดโต้วาที   
 8. มีความรู้ความสามารถในการพูดอภิปราย 
 9. พูดโน้มน้าวใจโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ 

10. พูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  การแต่งคำประพันธ์  รหัสวิชา ท 30207         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

เวลา 40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต            ภาคเรียนที่ 2 
____________________________________________________________________________________________  
 

         ศึกษาความหมาย ความสำคัญ คุณค่าของบทร้อยกรอง อธิบายฉันทลักษณ์และประเภทของบทร้อย
กรอง อธิบายวิวัฒนาการของร้อยกรองไทยต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน วิเคราะห์และฝึกทักษะเกี่ยวกับข้อบังคับของ
คำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย โดยคำนึงถึงลักษณะ
บังคับความไพเราะ เนื้อหา สาระความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ สามารถแต่งคำ
ประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้เห็นคุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง 
          โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะการประพันธ์ ในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึก            
ให้ถูกต้องตามธรรมเนียมนิยม เกิดความชำนาญในการประพันธ์ตามรูปแบบต่าง ๆ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายความสำคัญ คุณค่าของบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

2. อธิบายฉันทลักษณ์และประเภทของบทร้อยกรองได้ 

3. อธิบายวิวัฒนาการของร้อยกรองไทยต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน 

4. อธิบายความหมายและประวัติความเป็นมาของคำประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์   

   กลอน ร่าย ได้ 

5. อธิบายฉันทลักษณ์หรือลักษณะบังคับของกลอนแต่ละประเภทได้ถูกต้อง 

6. แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ได้ถูกต้อง 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 1                    รหัส  ค21201      รายวิชาเพิ่มเติม       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้การประยุกต์ 1  เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต 
ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม ทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉากและทรงกระบอก มีจำนวนนับ ร้อยละในชีวิตประจำวัน และปัญหาชวนคิด  จำนวนและตัวเลข  ได้แก่  
ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ  และการเปล่ียนฐานในระบบตัวเลข  การประยุกต์ของจำนวนเต็ม
และเลขยกกำลัง  ได้แก่  การคิดคำนวณ  และโจทย์ปัญหา 

การสร้าง  ได้แก่  การแบ่งส่วนของเส้นตรง  การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ  และการสร้างรูปสามเหล่ียม
และรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและ ใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต  จำนวนนับ  ร้อยละในชีวิตประจำวัน  ปัญหาชวนคิด  
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง  ๆ  ได้ 

 2.  อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
 3.  บอกค่าของเลขโดดตัวเลขฐานต่าง ๆ  ท่ีกำหนดให้ได้ 
 4. เขียนตัวเลขท่ีกำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ได้ 
 5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้ 
 6. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปท่ีซับซ้อนขึ้นได้ 
 7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 2                    รหัส  ค21202      รายวิชาเพิ่มเติม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้  การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล  

ได้แก่  ข้อความคาดการณ์  ประโยคเงื่อนไข  บทกลับของประโยคเงื่อนไข  การให้เหตุผล พหุนาม  ได้แก่  เอก
นาม  การบวกและการลบเอกนาม  พหุนาม  การบวกและการลบ พหุนาม  การคูณพหุนาม  การหารพหุนาม 

บทประยุกต์ 2  ได้แก่  แบบรูปของจำนวน  ข่ายงาน  การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม  โดยใช้
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย
และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์มี
ความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับข้อความคาดการณ์  ประโยคเงื่อนไข  บทกลับของประโยคเงื่อนไข การให้เหตุผล     
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 2.  ระบุนิพจน์ท่ีเป็นเอกนามและไม่เป็นเอกนาม  และแสดงการบวก  การลบเอกนามได้ 
3.  เขียนพหุนามในรูปพหุนามในรูปผลสำเร็จ  และระบุดีกรีของพหนุาม พจน์แต่ละพจน์ในพหุนามได้ 

 4. อธิบายและหาผลลัพธ์ของการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  พหุนามได้ 
5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับ แบบรูปของจำนวน  ข่ายงาน  การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยมในการ
แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 3                    รหัส  ค22201      รายวิชาเพิ่มเติม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1             เวลา 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
  
 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้สมบัติของเลขยกกำลัง  การคูณเลขยก
กำลัง  การหารเลขยกกำลัง  สมบัติของเลขยกกำลัง  เลขยกกำลังในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์พหุนาม และ 
เศษส่วนของพหุนามอย่างง่าย     การบวก  การลบ  การคูณ และ การหารพหุนาม  การบวก   การลบ  การ
คูณ  และการหารเศษส่วน  พหุนามดีกรีไม่เกิน 1 การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ การแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์โดยใช้อัตราส่วนและสัดส่วน การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้ร้อยละ 
             การประยุกต์และการแปลงทางเรขาคณิต การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้การแปลง 
ทางเรขาคณิต การออกแบบโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือ มั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
ผลการเรียนรู้ 

1. คูณและหารจำนวนท่ีเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มโดยใช้                   
บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

2. คำนวณและใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนท่ีมีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆ ในรูป 
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ 

 3.   บวก ลบ คูณ หารพหุนามได้ 
 4.   บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของพหุนามท่ีมีดีกรีไม่เกินหนึง่ได้ 
 5.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้  
 6.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรือ
ออกแบบได้  
          7.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 
 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 4                    รหัส  ค22202      รายวิชาเพิ่มเติม         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดรกรีสองโดยการแจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ี
อยู่ในรูป ax2+bx+c เมื่อ a,b,cเป็นค่าคงตัว และ a¹0 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูป
กำลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปผลต่างกำลังสอง สมการกำลังสองตัว
แปรเดียว  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
กำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ  การแปรผัน  การแปรตรง  การแปรผกผัน  การแปรผัน
เกี่ยวเนื่อง  การนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้คุณสมบัติการแจกแจงได้ 
 2.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูป ax2 + bx + c  เมื่อ a,b,cเป็นค่าคงตัว 

     และ  ได้ 
 3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้ 
 4.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปผลต่างของกำลังสองได้ 
 5.  แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
 6.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 

7.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่าง ๆ ท่ีแปรผันต่อกันได้ 
8.  แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีกำหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 
9.ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 

 
 

0a



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 5                    รหัส  ค23201      รายวิชาเพิ่มเติม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1             เวลา 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้การบวก  การลบ  การคูณ และการหาร

จำนวนจริงท่ีอยู่ในรูป   เมื่อ  a   0 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสอง
สมบูรณ์   การแยกตัวประกอบ พหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลัง
สองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎี เศษเหลือ การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร โจทย์ปัญหาสมการกำลัง

สองตัวแปรเดียวสมการพาราโบลา   กราฟของสมการพาราโบลาท่ีอยู่ในรูป เมื่อ a   0  
การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด  กรวย  และ ทรงกลม  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรและพื้นท่ีผิว 

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรณฑ์ท่ีสอง แสดงการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงท่ีอยู่ในรูป 
และนำความรู้เรื่อง กรณฑ์ท่ีสองไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ ท่ีมี
สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และนำความรู้เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ 

3. นักเรียนมีความรู้เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว และนำความรู้เรื่องสมการกำลังสองไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง พาราโบลา สมการพาราโบลา และกราฟของพาราโบลา และนำความรู้
เรื่องพาราโบลาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

5. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ปริมาตรและพื้นท่ีผิว และนำความรู้เรื่องปริมาตรและพื้นท่ีผิวไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

 

a

cbxaxy ++= 2

a



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 6                    รหัส  ค23202      รายวิชาเพิ่มเติม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผล

ทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม  การสร้างระบบสมการดีกรีไม่เกินสอง  โจทย์
ปัญหาระบบสมการดีกรีไม่เกินสองวงกลม  มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม  คอร์ด  เส้นสัมผัส
วงกลม การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วนของพหุนามการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม   
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนมีความรู้เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต และนำความรู้เรื่อง การให้เหตุทางเรขาคณิตไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้ 

2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบสมการ  ท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง และนำความรู้เรื่องระบบสมการไปใช้
แก้ปัญหาได้ 

3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เศษส่วนของพหุนาม และนำความเรื่องเศษส่วนของพหุนามไปใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ 

รวม  3  ผลการเรียนรู้  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 1                    รหัส  ค31201      รายวิชาเพิ่มเติม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับเซต  เซตจำกัดและเซตอนันต์ การเท่ากันของเซต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและ
เพาเวอร์เซต แผนภาพของเวนน์  การดำเนินการของเซต และจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ประพจน์ การเช่ือม
ประพจน์ การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ท่ี
สมมูลกัน สัจนิรันดร์     การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณ
ตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณ  จำนวนจริง  สมบัติของระบบจำนวนจริง  การนำสมบัติ
ของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหา ค่าสัมบูรณ์  ตัวประกอบของพหุนาม  สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติ
ของการไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้อสมการพหุนาม การดำเนินการของเศษส่วนพหุนาม สมการและอสมการ
เศษส่วนของพหุนาม สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม 

 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า        
ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์   และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะและกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 

    1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
    2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และอ้างเหตุผล 
    3. เข้าใจจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา 
    4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินส่ี และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
    5. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
    6. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 2                    รหัส  ค31202      รายวิชาเพิ่มเติม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและกราฟ การดำเนินการของ
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันและกราฟไปใช้ในการแก้ปัญหา รากท่ี 
n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล สมการเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม การหาค่าลอการิทึมฐานสิบสำหรับจำนวนจริง 
แอนติลอการิทึม การเปล่ียนฐานลอการิทึม สมการลอการิทึม การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้ในการแก้ปัญหา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะห่างระหว่างจุด
สองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นต้ังฉาก ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็น
เส้นตรง ระยะทางระหว่างเส้นตรงกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นท่ีขนานกัน ภาคตัดกรวย 
วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า        
ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ      
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ 

    1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบ และฟังก์ชันผกผัน 

    2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
    3. เข้าใจจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา 
    4. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซโ์พเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา     
    5. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
    6. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 
 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 3                    รหัส  ค32201      รายวิชาเพิ่มเติม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ การวัดความยาวส่วนโค้งและพิกัดของจุดปลายส่วนโค้ง ค่าของ

ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติของสองเท่า สามเท่า และครึ่งเท่าของจำนวนจริงหรือมุม ความสัมพันธ์ระหว่างผลบวก ผลต่าง  
และผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของ
ไซน์และโคไซน์ และการหาระยะทางและความสูง ระบบสมการเชิงเส้น การหาเมทริกซ์ผกผันของ 2 × 2 ดี
เทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n × n เมื่อ n เป็นจำนวนนับท่ีไม่เกินสาม และการใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิง
เส้น ระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอร์ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และ
การนำเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 2. แก้สมการตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 3. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 
 4. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่าง 
      เมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปล่ียน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n × n เมื่อ n เป็นจำนวนนับท่ี 
        ไม่เกินสาม 
 5. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 × 2 
 6. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผัน และการดำเนินการตามแถว 
   7. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณ 
       เชิงเวกเตอร์  

9. นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา    
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 4                    รหัส  ค32202      รายวิชาเพิ่มเติม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวน

เชิงซ้อน รากท่ีสองของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว รากท่ี n ของจำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุ
นาม กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้น การเรียงสับเปล่ียนเชิงวงกลม กรณีท่ีส่ิงของ
แตกต่างกันท้ังหมด การจัดหมู่กรณีท่ีส่ิงของแตกต่างกันท้ังหมด ทฤษฎีบททวินา การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การเช่ือมโยง การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

  1. เข้าใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
    2. หารากท่ี n ของจำนวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจำนวนนับท่ีมากกว่า 1 
    3. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินส่ีท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และนำใช้ในการแก้ปัญหา 
    4. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปล่ียน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 
    5. หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 5                    รหัส  ค33201      รายวิชาเพิ่มเติม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความหมายของลำดับ รูปแบบการกำหนดลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต 

ลิมิตของลำดับ สัญลักษณ์แทนการบวก การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต การหาผลบวก n พจน์แรก
ของอนุกรมเรขาคณิต อนุกรมอนันต์ท่ีเป็นอนุกรมเรขาคณิต อนุกรมอนันต์รูปแบบอื่น ๆ การหาผลบวกของอนุกรม
โดยใช้ผลบวกย่อยของอนุกรม การนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าเงิน การนำ
ความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ารายงวด ความหมายของลิมิต ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต 
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันท่ีจุด ความต่อเนื่องของฟังก์ชันบนช่วง ความชันของเส้นโค้ง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ อนุพันธ์อันดับสูง ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด 
ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และต่ำสุดสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดสัมบูรณ์และต่ำสุดสัมบูรณ์ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด 
ปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการใช้สูตรพื้นฐาน การประยุกต์ของปริพันธ์ไม่จำกัดเขต 
ปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นท่ีปิดล้อมระหว่างแกนกับเส้นโค้ง และการหาพื้นท่ีปิดล้อมระหว่างเส้นโค้ง 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การเช่ือมโยง การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุได้ว่าลำดับท่ีกำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก 
2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์  
4. เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ 
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันท่ีกำหนดให้ 
6. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพีชคณิตท่ีกำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา  
7. หาปริพันธ์ ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีกำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาทักษะคณิตศาสตร์ 6                    รหัส  ค33202      รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง             จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  สถิติและข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล  การวัดค่ากลาง

ของข้อมูล  การวัดตำแหน่งท่ีของข้อมูล  และการวัดการกระจายของข้อมูล  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดไม่ต่อเนื่องบางชนิด  และการแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดต่อเนื่องบาง
ชนิด 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การเช่ือมโยง การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความ คิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 

        1.ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติ  เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 
      2. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงเอกรูป  การแจกแจงทวินาม  
การแจกแจงปกติ และการนำไปใช้แก้ปัญหา 
 
รวม 2 ผลการเรียนรู้ 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์สู่ความน่าจะเป็น      รหัส  ค32251       รายวิชาเพิ่มเติม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้พื้นฐาน  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  ฝึกทำข้อสอบกระบวนการในสาระ ความ

น่าจะเป็น 
โดยจัดการประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียน  ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติ

จริงทดลอง สรุป รายงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการนำเสนอการ
เช่ือมโยงความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง  และสร้างนิสัยหมั่นเพียร 

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะท่ีต้องการวัด  

 
ผลการเรียนรู้ 
1.นำความรู้และความเข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์เพื่อการศึกษาต่อได้ 

 รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่ออนาคต      รหัส  ค3203       รายวิชาเพิ่มเติม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1             เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้พื้นฐาน  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  ฝึกทำข้อสอบกระบวนการในสาระ เซตและ
ตรรกศาสตร์ 

โดยจัดการประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียน  ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติ
จริงทดลอง สรุป รายงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการนำเสนอการ
เช่ือมโยงความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง  และสร้างนิสัยหมั่นเพียร 

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะท่ีต้องการวัด  

 
ผลการเรียนรู้ 
1.นำความรู้และความเข้าใจเรื่องเซตไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์เพื่อการศึกษาต่อได้ 

2. นำความรู้และความเข้าใจเรื่องตรรกศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์เพื่อการ ศึกษาต่อได้ 

 รวม 2 ผลการเรียนรู้ 
 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์สู่มหาลัย    รหัส  ค32202             รายวิชาเพิ่มเติม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 2             เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้พื้นฐาน  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  ฝึกทำข้อสอบกระบวนการในสาระ 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม 

โดยจัดการประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียน  ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติ
จริงทดลอง สรุป รายงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการนำเสนอการ
เช่ือมโยงความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง  และสร้างนิสัยหมั่นเพียร 

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะท่ีต้องการวัด  

 
ผลการเรียนรู้ 
1.นำความรู้และความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์เพื่อการศึกษา

ต่อได้ 

2. นำความรู้และความเข้าใจเรื่องลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์เพื่อการ ศึกษาต่อได้ 

         รวม 2 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว21201  วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลา 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของส่ิงแวดล้อม จัดจำแนกประเภทของส่ิงแวดล้อม เขียนสรุปองค์ประกอบ
พื้นฐานของมิติส่ิงแวดล้อม สำรวจและอธิบายปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทางกายภาพของระบบนิเวศ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบนิเวศและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต
ต่างชนิดท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ  สำรวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น  เสนอแนะแนวคิดในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน วางแผนและลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษา แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของส่ิงแวดล้อม และจัดจำแนกประเภทของส่ิงแวดล้อม 
2. อธิบายและเขียนสรุปองค์ประกอบพื้นฐานของมิติส่ิงแวดล้อม 
3. สำรวจและอธิบายปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทางกายภาพของระบบนิเวศ 
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบนิเวศและยกตัวอย่างความสัมพันธ์

ของส่ิงมีชีวิตต่างชนิดท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ 
5. สำรวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น

เสนอแนะแนวคิดในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
6. วางแผนและลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษา แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืนโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว21202  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลา 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการสังเกต ทักษะการวัด  ทักษะการจำแนกประเภท  ทักษะการหาความสัมพันธ์  
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  ทักษะการคำนวณ  ทักษะการจัดกระทำและส่ือความหมายข้อมูล  
ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล  ทักษะการพยากรณ์  ทักษะการต้ังสมมติฐาน  ทักษะการกำหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ  ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร  ทักษะการทดลอง  ทักษะการตีความหมาย และ       
ลงข้อสรุป 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ี เรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรักความสนใจในการร่วมกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ท้ัง  13  ทักษะ 
3. พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตามความเหมาะสมของวัยและประสบการณ์   
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
5. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  โดยเน้นความอยากรู้อยากเห็น  ความรับผิดชอบ  ความเพียรพยายาม  และ

ความมีเหตุผล 
6. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
7. คิดและแก้ปัญหาด้วยวีทางวิทยาศาสตร์  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   

 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว22201  โครงงานวิทยาศาสตร์ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     เวลา 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และทำกิจกรรมในรูปแบบต่างท่ีเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทการสำรวจ การทดลอง ส่ิงประดิษฐ์ และ ทฤษฎี   วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาเอกสารและ
สำรวจธรรมชาติรอบตัวในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การระบุปัญหาและหัวเรื่องในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตาม
ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ฝึกทักษะการต้ังปัญหา ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการ
ทดลอง กำหนดและควบคุมตัวแปร การใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต  อธิบาย ทดลองและ เปรียบเทียบ การต้ังคำถามท่ี
กำหนดประเด็นหรือตัวแปร สร้างสมมติฐาน สำรวจ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล วิเคราะห์ 
บันทึกและอธิบายการทดลอง 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์
ตรงตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์    คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์และการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับโครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ 
2. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
3. ต้ังคำถามท่ีกำหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีสำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจ

จากการสำรวจธรรมชาติรอบตัวได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 
4. สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสำรวจตรวจสอบได้หลาย ๆ วิธี 
5. เลือกเทคนิควิธีการตรวจสอบ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ท่ีได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุ 

เครื่องมือท่ีเหมาะสม 
6. รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล เชิงปริมาณและคุณภาพ 
7. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ท้ังท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้ง

สมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ 
 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว23201  พลังงานทดแทน     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     เวลา 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน    
ชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของพลังงาน
ดังกล่าว และการนำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน ตระหนักถึงความสำคัญ บทบาท และผลกระทบของ
พลังงานเหล่านั้นท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต  อธิบาย ทดลองและ เปรียบเทียบ การต้ังคำถามท่ี
กำหนดประเด็นหรือตัวแปร สร้างสมมติฐาน สำรวจ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล วิเคราะห์ 
บันทึกและอธิบายการทดลอง 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์
ตรงตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์  ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์    คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เขียนบรรยายและยกตัวอย่างความสำคัญของพลังงานทดแทน 

2. เขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการนำพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์ ไปใช้ประโยชน์ 

3. เขียนบรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์ ในประเทศไทย 

4. เขียนสรุปข้อดี ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาในการนำพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์ ไปใช้ประโยชน์ 

 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว31261 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     เวลา 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งช้ันและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลท่ีสนับสนุน หลักฐาน
ทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี แนวรอยต่อของแผ่นธรณีท่ีสัมพันธ์กับการเคล่ือนท่ีของ
แผ่นธรณีพร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบในปัจจุบัน ลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต 
สาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยท่ีทำให้ความรุนแรงของการปะทุและรูปร่างของภูเขาไฟ
แตกต่างกัน การออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบั ติตนให้ปลอดภัย สาเหตุ 
กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว ข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย การออกแบบและ
นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย สาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ ข้อมูล
พื้นท่ีเส่ียงภัย การออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  ชนิดแร่ สมบัติ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ท่ีเหมาะสม ประเภทของหิน สมบัติและ ประโยชน์ของทรัพยากรหิน 
กระบวนการเกิด การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา สมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีได้
จากปิโตรเลียมและถ่านหิน แผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยาของพื้นท่ี  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.อธิบายการแบ่งช้ันและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลท่ีสนับสนุน 
2.อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี 
3.ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีท่ีสัมพันธ์กับการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณีพร้อม

ยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบ 
4.วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบในปัจจุบัน และอธิบายลำดับเหตุการณ์ ทางธรณีวิทยาในอดีต 
5.อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยท่ีทำให้ความรุนแรงของการปะทุและ

รูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมท้ังสืบค้นข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

6.อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูล
พื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

7.อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมท้ังสืบค้นข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและ
นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

8.ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมท้ังวิเคราะห์สมบัติและนำเสนอการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ท่ี
เหมาะสม 

9.ตรวจสอบ จำแนกประเภท และระบุช่ือหินรวมท้ังวิเคราะห์สมบัติและนำเสนอการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรหินท่ีเหมาะสม 

10.อธิบายกระบวนการเกิด และการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูล ทางธรณีวิทยา 
11.อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียมและถ่านหิน พร้อมนำเสนอการใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสม 
12.อ่านและแปลความหมายจากแผนท่ี ภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยาของพื้นท่ี ท่ีกำหนดพร้อมท้ัง

อธิบายและยกตัวอย่าง การนำไปใช้ประโยชน์ 
 

รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว32261  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     เวลา 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
___________________________________________________________________________ 

 

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์และผลท่ีมีต่ออุณหภูมิ
อากาศในแต่ละบริเวณของโลก กระบวนการท่ีทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก  ผลของแรงเนื่องจาก       
ความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง และแรงเสียดทานท่ีมีต่อการหมุนเวียนของ
อากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลท่ีมีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยท่ีทำให้เกิดการแบ่งช้ันน้ำใน
มหาสมุทร ปัจจัยท่ีทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร
ผลของการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรท่ีมีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศท่ี
เกี่ยวข้อง ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลสนับสนุนแนว
ปฏิบัติของมนุษย์ท่ีมีส่วนช่วยในการชะลอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก เหตุการณ์ท่ีเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก และนำเสนอ การแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนท่ีอากาศ      
การคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ เบื้องต้นจากแผนท่ีอากาศและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อวางแผนในการ
ประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.อธิบายปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันและผลท่ีมีต่อ

อุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก 
2.อธิบายกระบวนการท่ีทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
3.อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง และ

แรงเสียดทานท่ีมีต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
4.อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลท่ีมีต่อภูมิอากาศ 
5.อธิบายปัจจัยท่ีทำให้เกิดการแบ่งช้ันน้ำในมหาสมุทร 
6.อธิบายปัจจัยท่ีทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำใน

มหาสมุทร 
7.อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรท่ีมีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ ส่ิงมีชีวิต และ

ส่ิงแวดล้อม 
8.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

9.อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
10.อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล

สนับสนุนแนวปฏิบัติของมนุษย์ท่ีมีส่วนช่วยในการชะลอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
11.วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก และนำเสนอ 
12.แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนท่ีอากาศ 
13.วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ เบ้ืองต้นจากแผนท่ีอากาศและข้อมูลสารสนเทศ 

อื่น ๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 
 

รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว33261  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     เวลา 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด     
บิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมท้ังข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ โครงสร้าง
และองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก ตำแหน่งของระบบสุริยะ การสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบน
โลก กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปล่ียนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจน
เป็นดาวฤกษ์ กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลท่ีเกิดขึ้น ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน และ 
วัฏจักรคาร์บอนไนโตรเจน ออกซิเจน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์  ลำดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธ์กับมวลต้ังต้น และ    
การเปล่ียนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ในลำดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์ 
กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์ท่ีเอื้อต่อการ
ดำรงชีวิต การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์  และกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน       
คาบการโคจรของดาวเคราะห์ โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ ปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะท่ีมีต่อโลกรวมท้ังประเทศไทย แบบจำลองทรงกลมฟ้า
กับท้องฟ้าจริง การระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวง
อาทิตย์และดาวฤกษ์ เวลาสุริยคติปรากฏ  เวลาสุริยคติปานกลาง และเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก มุมห่างท่ี
สัมพันธ์กับตำแหน่งในวงโคจร ตำแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์ท่ีสังเกตได้จากโลก การสำรวจอวกาศ โดยใช้
กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคล่ืนต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ การนำความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีอวกาศ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต การสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/
หรือกล้องโทรทรรศน์ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรยีนรู้ 
1.อธิบายการกำเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน

ช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 
2.อธิบายหลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ

กาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ 
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3.อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ
พร้อมอธิบายเช่ือมโยงกับ การสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 

4.อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปล่ียนแปลงความดัน อุณหภูม ิขนาดจากดาวฤกษ์
ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 

5.อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลท่ีเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอนไนโตรเจน ออกซิเจน 

6.ระบุปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่าง
กับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 

7.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
8.อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร้อมคำนวณหาระยะทางของ

ดาวฤกษ์ 
9.อธิบายลำดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธ์กับมวลต้ังต้น และวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสมบัติบางประการ

ของดาวฤกษ์ในลำดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์ 
10.อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาว

เคราะห์ท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิต 
11.อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน 

พร้อมคำนวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 
12.อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์ นำเสนอ

ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะท่ีมีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย 
13.สร้างแบบจำลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเช่ือมโยงจุดและเส้นสำคัญของแบบจำลองทรงกลมฟ้ากับ

ท้องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร 
14.สังเกตท้องฟ้า และอธิบายเส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
15.อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูล และเปรียบเทียบเวลาขณะท่ีดวงอาทิตย์ผ่าน       

เมริเดียนของผู้สังเกตในแต่ละวัน 
16.อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก 
17.อธิบายมุมห่างท่ีสัมพันธ์กับตำแหน่งในวงโคจร และอธิบายเช่ือมโยงกับตำแหน่งปรากฏของดาว

เคราะห์ท่ีสังเกตได้จากโลก 
18.สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคล่ืนต่าง ๆ 

ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนำเสนอแนวคิดการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต 

19.สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และนำเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/หรือกล้อง
โทรทรรศน์ 

รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว31221  เคมี 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ จำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 
รวมท้ังบอกความหมายของไอโซโทป การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อ
ทราบเลขอะตอมของธาตุ ระบุหมู่  คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและ
ธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ สมบัติของธาตุ
โลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ สมบัติ และคำนวณครึ่งชีวิต
ของไอโซโทปกัมมันตรังสี การนำธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมท้ังผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม การเกิด
ไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส การเขียนสูตร และ
เรียกช่ือสารประกอบไอออนิก พลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-
ฮาเบอร์ สมบัติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเด่ียว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส
การเขียนสูตร และเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ คำนวณพลังงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎี
การผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ 
สมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ การเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ สมบัติบาง
ประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ การใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก     
สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่างเหมาะสม 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองท่ีเป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจำลอง

อะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 
2.เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม

จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
3.อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลข

อะตอมของธาตุ 
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4.ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ 

5.วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
6.บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
7.อธิบายสมบัติ และคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
8.สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม 
9.อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนกิ โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
10.เขียนสูตร และเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 
11.คำนวณพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
12.อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
13.เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธขิองปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
14.อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเด่ียว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
15.เขียนสูตร และเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ 
16.วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งคำนวณ

พลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
17.คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และ

ระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
18.ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด 

และการละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ 
19.สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
20.อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
21.เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูล

และนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่างเหมาะสม 
 

รวมทั้งหมด 21 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว31222  เคมี 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด ปริมาณของ
สารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับมวลสาร ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของ
สารละลาย ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลาย
ขั้นตอน ปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี ผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี ข้อปฏิบัติเบื้องต้น และ
ปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมีเพื่อให้มีความปลอดภัยท้ังต่อตนเอง  ผู้อื่นและ
ส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การเลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำ
ปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การนำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการ
ทดลอง การระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปล่ียนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปล่ียนหน่วย มวลอะตอมของธาตุ  มวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ มวลโมเลกุล และมวลสูตร 
ความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สท่ี STP อัตราส่วนโดยมวลของธาตุ
องค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร ความเข้มข้นของ
สารละลายในหน่วยต่าง ๆ วิธีการเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลาย
ตามท่ีกำหนด จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
2.คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับมวลสาร 
3.คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
4.คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
5.คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน 
6.ระบุสารกำหนดปริมาณ และคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
7.คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
8.บอก และอธิบายข้อปฏิบัติเบ้ืองต้น และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี

เพื่อให้มีความปลอดภัยท้ังต่อตนเอง ผู้อื่นและส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
9.เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
10.นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
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11.ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปล่ียนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปล่ียนหน่วย 

12.บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคำนวณมวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ มวลโมเลกุล และ
มวลสูตร 

13.อธิบาย และคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวล และ
ปริมาตรของแก๊สท่ี STP 

14.คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
15.คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
16.คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
17.อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลาย

ตามท่ีกำหนด 
18.เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคำนวณ จุดเดือดและ

จุดเยือกแข็งของสารละลาย 
 

รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว32221  เคมี 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     เวลา 80 ชั่วโมง     จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่าง ๆ ตามกฎของบอยล์ 

กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอาโวกาโดร กฎแก๊สอุดมคติ กฎความดันย่อยขอ
งดอลตัน การแพร่ของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎการแพร่ผ่านของ เกรแฮม การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
สมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม
การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสารท่ีทำการวัดในปฏิกิริยา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสาร
ท่ีไม่ได้วัดในปฏิกิริยา ทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของ
ความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา ปัจจัยท่ีมี
ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม ความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และ
ภาวะสมดุล การเปล่ียนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล ค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา       
ความเข้มข้นของสารท่ีภาวะสมดุล ค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้
หลักของเลอชาเตอลิเอ สมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต  ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส คู่กรด-เบส
ของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี ความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส
ค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส สมการเคมี
แสดงปฏิกิริยาสะเทิน ความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และ
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ หลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมสำหรับการ
ไทเทรตกรด-เบส ปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต สมบัติ  
องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ

กรด–เบส เลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชัน ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์   
ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัว
ออกซิไดส์ ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา องค์ประกอบ
ของเซลล์เคมีไฟฟ้า สมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์            
ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ ประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้น หลักการ
ทำงาน และสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ การชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วย
กระแสไฟฟ้า หลักการทางเคมีไฟฟ้าท่ีใช้ในการชุบโลหะ การทำโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อน
ของโลหะ การนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 
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โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่าง ๆ ตามกฎ

ของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก 
2.คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3.คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ  

อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
4.คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
5.อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส 

โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของ เกรแฮม 
6.สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของ

แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 
7.ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารท่ีทำการวัดในปฏิกิริยา 
8.คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารท่ีไม่ได้วัดใน

ปฏิกิริยา 
9.เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีส่งผลต่ออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
10.ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีต่อ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
11.เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต้น 

อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา 
12.ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรือ

อุตสาหกรรม 
13.ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
14.อธิบายการเปล่ียนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
15.คำนวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 
16.คำนวณความเข้มข้นของสารท่ีภาวะสมดุล 
17.คำนวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน 
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18.ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 

19.ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ
และกระบวนการในอุตสาหกรรม 

20.ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด–ลาวรี 
และลิวอิส 

21.ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
22.คำนวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
23.คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรด

และเบส 
24.gขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 
25. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
26.ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมสำหรับ การไทเทรต

กรด-เบส 
27.คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
28.อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
29.สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด–

เบส 
30.คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาท่ีเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
31.วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียนครึ่ง

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
32.ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซไิดส์ และเขียนแสดง

ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
33.ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
34.ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนดและแคโทด 

ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ 
35.คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และ

ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้น 
36.อธิบายหลักการทำงาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
37.ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าท่ีใช้ในการ

ชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
38.สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน

ชีวิตประจำวัน     รวมทั้งหมด 38 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว33221  เคมี 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ ท่ีมีพันธะเด่ียว  พันธะคู่ หรือพันธะสาม ท่ีพบใน

ชีวิตประจำวัน สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ
อินทรีย์ การระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน สูตรโครงสร้างและเรียกช่ือสารประกอบ
อินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามระบบ IUPAC การเขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ จุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชัน 
ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการ   
เผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต สมการเคมีและการเกิดปฏิกิริยา  
เอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน การนำ
สารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม ประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  รวมท้ัง 
การนำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมท้ังการนำไปใช้ประโยชน์ ผลของการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีมีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ ผลกระทบจากการใช้และการ
กำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีพันธะเด่ียว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ท่ีพบ

ในชีวิตประจำวัน 
2.เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ

อินทรีย์ 
3.วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
4.เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู ่

ตามระบบ IUPAC 
5.เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 
6.วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชัน 

ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 
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7.ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยา
กับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

8.เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

9.ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
10.สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและ

อุตสาหกรรม 
11.ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
12.วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้ง การ

นำไปใช้ประโยชน์ 
13.ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ 
14.อธิบายผลของการปรับเปล่ียนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีมีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
15.สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และ

แนวทางแก้ไข 
 

รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว32222  เคมี 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน         
การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น 
รวมท้ังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ การนำเสนอผลงาน
หรือช้ินงานท่ีได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแสดง
หลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์ในงาน
นิทรรศการ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.กำหนดปัญหา และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน

ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
2.แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ 

3.นำเสนอผลงานหรือช้ินงานท่ีได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์
ในงานนิทรรศการ 
 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว31241  ชีววิทยา 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     เวลา 80 ชั่วโมง     จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติท่ีสำคัญของส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในส่ิงมีชีวิตท่ีทำให้
ส่ิงมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ ความสำคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ังออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน สมบัติของน้ำ ความสำคัญของน้ำท่ี
มีต่อส่ิงมีชีวิต และยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความสำคัญต่อร่างกายส่ิงมีชีวิต โครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลิอิก และความสำคัญท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต การทำงานของ
เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในส่ิงมีชีวิต และระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ วิธีการ และเตรียม
ตัวอย่างส่ิงมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาดโดยประมาณ และวาดภาพท่ีปรากฏภายใต้
กล้อง วิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสง โครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์ของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ชนิดและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ โครงสร้างและหน้าท่ีของนิวเคลียส เปรียบเทียบการ
แพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทตและแอกทีฟทรานสปอร์ต การเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุล
ใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการ 
เอนโดไซโทซิส การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
เปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส ขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะท่ีมี
ออกซิเจนเพียงพอ และภาวะท่ีมีออกซิเจนไม่เพียงพอการทดลองของเมนเดล กฎแห่งการแยก กฎแห่งการ
รวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมนเดลนี้ ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการ
คำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง  ๆ ของรุ่น F1 และ F2 การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ท่ีเป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันต่อเนื่อง การถ่ายทอดยีนบนสมบัติและหน้าท่ีของสารพันธุกรรม 
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA และสรุปการจำลอง DNA ขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์
โปรตีนและหน้าท่ีของ DNA และ RNA แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน  ความสัมพันธ์ระหว่าง
สารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล การ
เกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการท่ีเป็น
ผลของการเกิดมิวเทชัน หลักการสร้างส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ การนำ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ท้ังในด้านส่ิงแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม และข้อควรคำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม หลักฐานท่ีสนับสนุนและข้อมูลท่ีใช้อ ธิบายการเกิด
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎีเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมท้ังคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้หลัก
ของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของส่ิงมีชีวิต 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบาย และสรุปสมบัติท่ีสำคัญของส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในส่ิงมีชีวิตท่ีทำให้
ส่ิงมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ 

2.อภิปราย และบอกความสำคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

3.สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต และ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความสำคัญต่อร่างกายส่ิงมีชีวิต 

4.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญ
ของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 

5.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความสำคัญของโปรตีนที่มีต่อส่ิงมีชีวิต 
6.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความสำคัญของลิพิดท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 
7.อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของกรด

นิวคลิอิกท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 
8.สืบค้นข้อมลู และอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต 
9.อธิบายการทำงานของเอนไซม์ในการเรง่ปฏิกิริยาเคมีในส่ิงมีชีวิต และระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ทำงานของเอนไซม ์
10.บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างส่ิงมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาด

โดยประมาณ และวาดภาพท่ีปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงท่ี
ถูกต้อง 

11.อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
12.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ 
13.อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของนิวเคลียส 
14.อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
15.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย

กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการ เอนโดไซโทซิส 
16.สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อม

ท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
17.อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปข้ันตอน การหายใจระดับเซลล์ในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอ และ

ภาวะท่ีมีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
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18.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล  
19.อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมนเดลนี้ ไป

อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบ
ต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 

20.สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีเป็นส่วน
ขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล  

21.สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันต่อเนื่อง  

22.อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด้วยยีน
บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

23.สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าท่ีของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ 
DNA และสรุปการจำลอง DNA  

     24.อธิบาย และระบุข้ันตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าท่ีของ DNA และ RNA แต่ละ
ชนิดในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน  

25.สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกับ
ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

26.สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 
รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการท่ีเป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

27.อธิบายหลักการสร้างส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
28.สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ท้ังในด้าน

ส่ิงแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรคำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
29.สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานท่ีสนับสนุนและข้อมูลท่ีใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ

ของส่ิงมีชีวิต 
30.อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี

เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 
31.ระบุสาระสำคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยท่ีทำให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมท้ังคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากร
โดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

32.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของส่ิงมีชีวิต 
 

รวมทั้งหมด 32 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว32241  ชีววิทยา 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเย่ือพืช การสรุปชนิดของเนื้อเย่ือพืช โครงสร้างภายในของ
รากพืชใบเล้ียงเด่ียวและรากพืชใบเล้ียงคู่จากการตัดตามขวาง โครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเล้ียงเด่ียวและ
ลำต้นพืชใบเล้ียงคู่จากการตัดตามขวาง โครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง การแลกเปล่ียนแก๊ส
และการคายน้ำของพืช กลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช ความสำคัญของธาตุอาหาร ธาตุอาหารท่ี
สำคัญท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กลไกการลำเลียงอาหารในพืช การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต
เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืช C3 กลไกการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ในพื ช C3 พืช C4 และ พืช CAM ปั จจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ ท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช จักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดเมล็ดและการ
เกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล ปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด บทบาท
และหน้าท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิกกับการนำไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร ส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
2.สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเล้ียงเด่ียวและรากพืชใบเล้ียงคู่จาก

การตัดตามขวาง 
3.สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเล้ียงเด่ียวและลำต้นพืชใบเล้ียงคู่

จากการตัดตามขวาง 
4.สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
5.สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้ำของพืช 
6.สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช 
7.สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารท่ีสำคัญท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช 
8.อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 
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9.สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาท่ีได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

10.อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 
11.เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
12.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ 

และอุณหภูมิ ท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
13.อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
14.อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และ

อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 
15.อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการ

ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล 
16.ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และ

บอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
17.สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าท่ีของออกซิน ไซโทไคนนิ จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด

แอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
18.สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 

รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว32242  ชีววิทยา 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ท่ีไม่มีทางเดินอาหาร สัตว์ท่ีมีทางเดิน
อาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
โครงสร้าง หน้าท่ี และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อยอาหารของมนุษย์
โครงสร้างท่ีทำหน้าท่ีแลกเปล่ียนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก
โครงสร้างของปอดในสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ำนม โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊ส  และกระบวนการ
แลกเปล่ียนแก๊สของมนุษย์ การทำงานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของ
มนุษย์ ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด ทิศทางการไหลของเลือดและการ
เคล่ือนท่ีของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของ
เลือด โครงสร้างและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ โครงสร้างหัวใจของสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ำนม 
ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์ แผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ความแตกต่างของ
เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา หมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ 
ABO และระบบ Rh ส่วนประกอบและหน้าท่ีของน้ำเหลือง โครงสร้างและหน้าท่ีของหลอดน้ำเหลือง และต่อม
น้ำเหลือง กลไกการต่อต้านหรือทำลายส่ิงแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ การสร้างภูมิคุ้มกันก่อ
เองและภูมิคุ้มกันรับมา ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันท่ีทำให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การสร้างภูมิต้านทานต่อ
เนื้อเยื่อตนเอง โครงสร้างและหน้าท่ีในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายของฟองน้ำ  ไฮดรา พลานาเรีย 
ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง โครงสร้างและหน้าท่ีของไต และโครงสร้างท่ีใช้ลำเลียงปัสสาวะ
ออกจากร่างกาย กลไกการทำงานของหน่วยไต ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย แผนผังสรุปขั้นตอนการ
กำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต ความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดิน

อาหาร สัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
2.สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
3.อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าท่ี และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายใน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
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4.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างท่ีทำหน้าท่ีแลกเปล่ียนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา  
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 

5.สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ำนม 
6.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊ส และกระบวนการแลกเปล่ียนแก๊สของ

มนุษย์ 
7.อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
8.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบ

ปิด 
9.สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคล่ือนท่ีของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และ

สรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10.อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
11.สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ

ของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
12.สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา 
13.อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14.อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าท่ีของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าท่ีของ

หลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง 
15.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือทำลายส่ิงแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ

และแบบจำเพาะ 
16.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
17.สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันท่ีทำให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การ

สร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเย่ือตนเอง 
18.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย

ของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
19.อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของไต และโครงสร้างท่ีใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
20.อธิบายกลไกการทำงานของหน่วยไต ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุป

ขั้นตอนการกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
21.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 

 

รวมทั้งหมด 21 ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว33241  ชีววิทยา 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเช่ือมโยงระหว่างความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ การเกิดเซลล์
เริ่มแรกของส่ิงมีชีวิตและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว  ลักษณะสำคัญ และตัวอย่างส่ิงมีชีวิตกลุ่ม
แบคทีเรีย ส่ิงมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ ส่ิงมีชีวิตกลุ่มพืช ส่ิงมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และส่ิงมีชีวิต กลุ่มสัตว์ การจำแนก
ส่ิงมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ในลำดับขั้นสปีชีส์ การสร้าง  
ไดโคโทมัสคีย์ในการระบุส่ิงมีชีวิตหรือตัวอย่างท่ีกำหนดออกเป็นหมวดหมู่ โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบ
ประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง โครงสร้างและหน้าท่ีของ
เซลล์ประสาท การเปล่ียนแปลงของศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแส
ประสาท โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก โครงสร้างและหน้าท่ีของส่วน
ต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง การทำงานของระบบประสาทโซมาติก 
และระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและหน้าท่ีของ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรค
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา การหาตำแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไว
ในการรับสัมผัสของผิวหนัง โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีของแมงกะพรุน หมึก 
ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก โครงสร้างและหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเนื้อท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ การทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่าง
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศในสัตว์ โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
กระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ
และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ หน้าท่ีของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเย่ือ ท่ีสร้างฮอร์โมน
พฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
วิวัฒนาการของระบบประสาท การส่ือสารระหว่างสัตว์ท่ีทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม กระบวนการถ่ายทอด
พลังงานในระบบนิเวศ การเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน     
วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส ลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์
ต่าง ๆ บนโลก การเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ และการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะ
ของประชากรของส่ิงมีชีวิตบางชนิด การเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่มของประชากร
แบบลอจิสติก ปัจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ ปัญหา
มลพิษทางอากาศ ปัญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการทำลายป่าไม้ ปัญหาผลกระทบ
ท่ีทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง และผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังแนวทางการวางแผนการ
จัดการและการแก้ไขปัญหา 
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โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเช่ือมโยงระหว่างความหลากหลาย

ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
2.อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของส่ิงมีชีวิตและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว 
3.อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอย่างส่ิงมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย ส่ิงมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ ส่ิงมีชีวิตกลุ่ม

พืช ส่ิงมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และส่ิงมีชีวิต กลุ่มสัตว์ 
4.อธิบาย และยกตัวอย่างการจำแนกส่ิงมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียน

ช่ือวิทยาศาสตร์ในลำดับขั้นสปีชีส์ 
5.สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุส่ิงมีชีวิตหรือตัวอย่างท่ีกำหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
6.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาทของไฮดราพลานาเรีย 

ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
7.อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท 
8.อธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของศักย์ไฟฟ้าท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการ

ถ่ายทอดกระแสประสาท 
9.อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
10.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมอง

ส่วนหลัง และไขสันหลัง 
11.สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาทโซมาติก และ

ระบบประสาทอัตโนวัติ 
12.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่าง

โรคต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 
13.สังเกต และอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
14.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ี

ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
15.สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการ

เคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 
16.สังเกต และอธิบายการทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างท่ี

เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 
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17.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ในสัตว์ 

18.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์
เพศหญิง 

19.อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
20.อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย ์
21.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าท่ีของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อ ท่ีสร้าง

ฮอร์โมน 
22.สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมท่ี

เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 
23.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวฒันาการของระบบ

ประสาท 
24.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการส่ือสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
25.วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
26.อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิด                 

ไบโอแมกนิฟิเคชัน 
27.สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักร

ฟอสฟอรัส 
28.สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บน

โลก 
29.สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ และการ

เปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ 
30.สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของส่ิงมีชีวิตบาง

ชนิด 
31.สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและ

การเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
32.อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร 
33.วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบท่ีมีต่อ

มนุษย์และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหา 
34.วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
35.วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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36.วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากการทำลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทางใน
การป้องกันการทำลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 

37.วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบท่ีทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง และแนวทางในการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า 
 

รวมทั้งหมด 37 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว31201  ฟิสิกส์ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมท้ังพัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟิสิกส์ท่ีมีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี การวัด และรายงานผลการวัด
ปริมาณทางฟิสิกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคล่ือนท่ีของวัตถุ
ในแนว การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีทำมุมต่อกัน แผนภาพของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุอิสระ กฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตันและการใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ กฎความโน้มถ่วงสากลและผล
ของสนามโน้มถ่วงท่ีทำให้วัตถุมีน้ำหนัก การคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีท่ี
วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคล่ือนท่ี การหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำ
ความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ท่ีมีต่อการ
หมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบท่ีมีต่อสมดุลของวัตถุ แผนภาพของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่
ในสมดุลกล สมดุลของแรงสามแรง สภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ เมื่อแรงท่ีกระทำต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวล
ของวัตถุ และผลของศูนย์ถ่วงท่ีมีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมท้ังพัฒนาการของหลักการ

และแนวคิดทางฟิสิกส์ท่ีมีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 
2.วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาดเคล่ือนในการวัด

มาพิจารณาในการนำเสนอผล รวมท้ังแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจาก
กราฟเส้นตรง 

3.ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมท้ังทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของ
โลก และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีทำมุมต่อกัน 
5.เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันและ

การใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6.อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงท่ีทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมท้ังคำนวณ

ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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7.วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุด
นิ่งและวัตถุเคล่ือนท่ี รวมท้ังทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำ
ความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

8.อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ท่ีมีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรง
คู่ควบท่ีมีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 

9.สังเกตและอธิบายสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ เมื่อแรงท่ีกระทำต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ 
และผลของศูนย์ถ่วงท่ีมีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 

 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว31202  ฟิสิกส์ 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     เวลา 80 ชั่วโมง     จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นท่ีใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตำแหน่ง 
คำนวณกำลังเฉล่ีย คำนวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงท่ีใช้ดึง
สปริง กับระยะท่ีสปริงยืดออก และความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
งานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และคำนวณงานท่ีเกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ กฎการอนุรักษ์พลังงานกล ปริมาณ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล การทำงาน 
ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล 
รวมท้ังคำนวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล คำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและ
พื้นท่ีใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม  คำนวณ
ปริมาณต่าง ๆท่ีเกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ท้ังแบบยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันใน
หนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบ    
โพรเจกไทล์ และทดลองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการ
เคล่ือนท่ี อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ 
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของ
ดาวเทียม 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.วิเคราะห์และคำนวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นท่ีใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกบั

ตำแหน่ง รวมทั้งอธิบายและคำนวณกำลังเฉล่ีย 
2.อธิบายและคำนวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ

พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงท่ีใช้ดึง
สปริง กับระยะท่ีสปริงยืดออก และความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และคำนวณงานท่ีเกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 

3.อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมท้ังวิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
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4.อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้
ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคำนวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 

5.อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นท่ีใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 

6.ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณต่าง ๆท่ีเกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ท้ังแบบยืดหยุ่น ไม่
ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

7.อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ และ
ทดลองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

8.ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคล่ือนท่ี อัตราเร็วเชิงเส้น 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ รวมท้ังคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว32201  ฟิสิกส์ 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     เวลา 80 ชั่วโมง     จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย  
ความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการส่ันพ้อง ปรากฏการณ์คล่ืน ชนิดของคล่ืน ส่วนประกอบของคล่ืน   
การแผ่ของหน้าคล่ืนด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคล่ืนตามหลักการซ้อนทับ การสะท้อน 
การหักเหการแทรกสอด และการเล้ียวเบนของคล่ืนผิวน้ำ การเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง ความสัมพันธ์
ระหว่างคล่ืน การกระจัดของอนุภาคกับคล่ืนความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ี
ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคล่ืนเสียง ได้แก่การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด     
การเล้ียวเบน  ความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง    
การเกิดการส่ันพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่ งด้าน การเกิดบีต คล่ืนนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์      
คล่ืนกระแทกของเสียง การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเล้ียวเบนและการแทรกสอดของแสง
ผ่านสลิตเด่ียว การสะท้อนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะท้อน รังสีของแสง ตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ 
เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจก
เงาทรงกลม ความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง
และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง ภาพท่ีเกิดจากเลนส์บาง ความสัมพันธ์
ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส การนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็น
ท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน การมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสีรวมท้ัง
การบอดสี การทำวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต กฎ
ของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าท่ีกระทำกับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีอยู่ในสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าลัพธ์
เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างสอง
ตำแหน่งใด ๆ ส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์และความจุของ
ตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล ไฟฟ้าสถิต การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระ
และกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็วลอยเล่ือนของ
อิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำและพื้นท่ีหน้าตัดของลวดตัวนำ กฎของโอห์ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว พื้นท่ีหน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวนำโลหะท่ีอุณหภูมิ
คงตัว ความต้านทานสมมูล เมื่อนำตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน อีเอ็มเอฟของแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า อีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบ
ขนาน การเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยี ท่ีนำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

1.ทดลอง และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการส่ันพ้อง 
3.อธิบายปรากฏการณ์คล่ืน ชนิดของคล่ืนส่วนประกอบของคล่ืน การแผ่ของหน้าคล่ืนด้วยหลักการ

ของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคล่ืนตามหลักการซ้อนทับ พร้อมท้ังคำนวณอัตราเร็ว ความถ่ี และความยาว
คล่ืน 

4.สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเหการแทรกสอด และการเล้ียวเบนของคล่ืนผิวน้ำรวมทั้ง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5.อธิบายการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียงความสัมพันธ์ระหว่างคล่ืน การกระจัดของอนุภาคกับ
คล่ืนความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติ
ของคล่ืนเสียง ได้แก่การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด 
การเล้ียวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

6.อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง 
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

7.ทดลอง และอธิบายการเกิดการส่ันพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและ
อธิบายการเกิดบีต คล่ืนนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

8.ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเล้ียวเบนและการแทรกสอด
ของแสงผ่านสลิตเด่ียวรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9.ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณ
ตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมรวมทั้งอธบิายการนำ
ความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

10.ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และ
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

11.ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ 
และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
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12.อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็น
สีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน 

13.สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสีรวมทั้งอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี 

14.ทดลอง และอธิบายการทำวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต 

15.อธิบาย และคำนวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
16.อธิบาย และคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าท่ีกระทำกับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีอยู่ใน

สนามไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
17.อธิบาย และคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ 
18.อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์และความจุ

ของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูลรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

19.นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์
ในชีวิตประจำวัน 

20.อธิบายการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระและระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็วลอยเล่ือนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวด
ตัวนำและพื้นท่ีหน้าตัดของลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

21.ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว 
พื้นท่ีหน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวนำโลหะท่ีอุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
อธิบายและคำนวณความต้านทานสมมูล เมื่อนำตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

22.ทดลอง อธิบาย และคำนวณอีเอ็มเอฟของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและ
คำนวณพลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า 

23.ทดลอง และคำนวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานรวมท้ัง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน 

24.อธิบายการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ท่ีนำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเน้นด้านประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 
 

รวมทั้งหมด 24 ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว33201  ฟิสิกส์ 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเกี่ยวกับเส้นสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีกำหนด สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจาก
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรงและโซเลนอยด์ แรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าเคล่ือนท่ีใน
สนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่อเส้นลวดท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้ง
ของการเคล่ือนท่ีเมื่อประจุเคล่ือนท่ีต้ังฉากกับสนามแม่เหล็ก แรงระหว่างเส้นลวดตัวนำคู่ขนานท่ีมีกระแสไฟฟ้า
ผ่าน หลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการ
เหนี่ยวนำของฟาราเดย์ การนำความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า     
ความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส หลักการทำงานและประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง การเกิดและลักษณะเฉพาะของ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์ การนำคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้และหลักการทำงานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง การส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่าน
สารสนเทศ และเปรียบเทียบการส่ือสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีกำหนดรวมทั้ง

สังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรงและโซเลนอยด์ 
2.อธิบาย และคำนวณแรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าเคล่ือนท่ีในสนามแม่เหล็กแรง

แม่เหล็กท่ีกระทำต่อเส้นลวดท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคล่ือนท่ีเมื่อ
ประจุเคล่ือนท่ีต้ังฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวนำคู่ขนานท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 

3.อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคำนวณปริมาณ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ และคำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งนำความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

5.อธิบาย และคำนวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
6.อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟ

ของหม้อแปลง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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7.อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ คล่ืนม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น 
และแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการนำคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถ่ีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการ
ทำงานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

8.สืบค้น และอธิบายการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการส่ือสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว33202  ฟิสิกส์ 5     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเกี่ยวกับความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิ ความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนสถานะ และความ
ร้อนท่ีเกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน สภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุท่ี
เป็นแท่ง เมื่อถูกกระทำด้วยแรงค่าต่าง ๆ ความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และการ
นำความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ 
หลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก แรงพยุงจากของไหล ความตึงผิวของ
ของเหลว แรงหนืดของของเหลว สมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี      
กฎของแก๊สอุดมคติ แบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล
ของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 
และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก พลังงานโฟตอน พลังงานจลน์
ของโฟโตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ ทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค ความยาวคล่ืนเดอบรอยล์ 
กัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา กัมมันตภาพของนิวเคลียส กัมมันตรังสี 
จำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต แรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส
และพลังงานยึดเหนี่ยว  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี รวมทั้ง
อันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจำลองมาตรฐาน และการใช้
ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.อธิบาย และคำนวณความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิ ความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนสถานะ 

และความร้อนท่ีเกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
2.อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุท่ีเป็นแท่ง เมื่อถูกกระทำด้วยแรง     

ค่าต่าง ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและคำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และ
นำความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

3.อธิบาย และคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย
หลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

4.ทดลอง อธิบาย และคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

5.ทดลอง อธิบาย และคำนวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ
ของเหลว 

6.อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

7.อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
8.อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของ

แก๊ส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
9.อธิบาย และคำนวณงานท่ีทำโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงานรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและนำความรู้เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 

10.อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

11.อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟังก์ชันงานของโลหะ 

12.อธิบายทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค รวมทั้งอธิบาย และคำนวณความยาวคล่ืนเดอบรอยล์ 
13.อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
14.อธิบาย และคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบายและคำนวณ

จำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 
15.อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคำนวณปริมาณ  

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
16.อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชันรวมท้ังคำนวณพลังงานนิวเคลียร์ 
17.อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรงัสีในด้านต่าง ๆ 
18.อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจำลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการ

ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 
 

รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาไทย 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  ประวัติวรรณคดี  รหัสวิชา ท 30201    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 
________________________________________________________________________________________________  

 
ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม ลักษณะของวรรณคดี ประเภทของ

วรรณคดีและประโยชน์ของวรรณคดี สภาพและความเป็นมาของวรรณคดี การแบ่งยุคสมัยวรรณคดีไทย สภาพ
เหตุการณ์ท่ัวไปของวรรณคดีแต่ละสมัยได้ ลักษณะของวรรณคดี กวี และวรรณคดีท่ีสำคัญในสมัยกรุงสุโขทัย  
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ โดยใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า  การคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและการ
อภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ คิดได้อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร มีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความภาคภูมิใจใน  ความเป็นไทยมีจิตซาบซึ้งในคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ของวรรณคดี      สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้เข้าใจความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
2. มีความรู้เข้าใจความสำคัญของการเรียนประวัตวิรรณคดีได้ 
3. มีความรู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทยแต่ละสมัยได้ 
4. มีความรู้จักกวีท่ีสำคัญ 
5. มีความรู้และเข้าใจวรรณคดีสำคัญๆในแต่ละยุคสมัย  
6. มีความเข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในอดีต 
7. เห็นคุณค่าของวรรณคดีสำคัญในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
8. แสดงทรรศนะและวิจารณ์วรรณคดีอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล 
9. แสดงนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยการอ่าน การฟังและการดูวรรณคดีและวรรณกรรม 
10. นำแนวคิดท่ีได้จากวรรคดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  การเขียน   รหัสวิชา ท 30203    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต        ภาคเรียนที่ 2 
________________________________________________________________________________________________  
 
   ศึกษาหลักการเขียนในโอกาสต่างๆ การเขียนบรรยาย พรรณนา อธิบาย  เทศนา  การเขียน       อวย
พร  การเขียนคำขวัญ และการเขียนอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และการเขียนในรูปแบบต่างๆท้ังร้อยแก้วและร้อย
กรองโดยเลือกใช้โวหารให้เหมาะสม โดยการฝึกเขียน ตามสถานการณ์ แสดงความรู้สึก พรรณนา อภิปราย 
แต่งคำประพันธ์ เลือกใช้คำได้เหมาะสม มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ นิสัยรักการเขียนและคุณธรรมในการ
ใช้ภาษา 
 
 ผลการเรียนรู้ 
      1.   เลือกใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบการเขียน 

 2.  พัฒนาการเขียนในโอกาสและตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง เหมาะสมชัดเจนน่าฟังตามหลักการ
เขียน 

 3.   แต่งคำประพันธ์เพื่อนันทนาการในเชิงสร้างสรรค์ได้ 
 4.   พัฒนางานเขียนตามข้ันตอนในการนำเสนอในรูปแบบของงานเขียนประเภทต่างๆ 
 5.   มีมารยาทในการเขียน 
 6.   มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นคว้า 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  วรรณกรรมท้องถ่ิน  รหัสวิชา ท 30211    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 
________________________________________________________________________________________________  
 

ศึกษาความหมายและลักษณะ ของวรรณกรรมท้องถิ่นสุราษฎร์ธานี  เพลงพื้นบ้าน  ปริศนา        คำ
ทาย  นิทาน  ตำนาน ในด้านท่ีมา  เนื้อหา  คำศัพท์ สำนวนและความหมาย ท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าและร่วมมือ  ในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นสุราษฎร์ธานี สามารถนำเสนอ
วรรณกรรมท้องถิ่นสุราษฎร์ธานีในรูปแบบต่างๆได้ 

          โดยใช้กระบวนการภาษา  ความรู้ความเข้าใจ  การปฏิบัติ  และกระบวนการกลุ่ม   เพื่อให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  สามารถนำส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 เห็นคุณค่าของภาษาถิ่น  วรรณกรรมท้องถิ่น  ภูมิใจในท้องถิ่นของตน  ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม  

จริยธรรม  ตลอดจนภูมิใจในความเป็นไทย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
2.รู้และเข้าใจ ความหมาย บอกชนิดประเภทของปริศนาคำทาย สำนวนและภาษิตได้ 
3. รู้และเข้าใจความหมาย ความหมายเพลงพื้นบ้านและนำเสนอเพลงพื้นบ้านได้   

 4. รู้และเข้าใจความหมาย บอกชนิดประเภทของตำนานได้   
5. รู้และเข้าใจความหมายบอกชนิดประเภทของนิทานพื้นบ้าน   
6. เล่าเรื่องสรุปวรรณกรรมเรื่องดีเด่นท้องถิ่นสุราษฎร์ได้ 
7. บอกคุณค่าและแนวทางในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นได้ 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  การอ่านวรรณกรรม  รหัสวิชา ท 30209    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 
________________________________________________________________________________________________  
 

ฝึกการอ่านในใจ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง อ่าน
เรื่องจากวรรณกรรมประเภทสารคดี บันเทิงคดี ส่วนประกอบของวรรณกรรมและแสดงความคิดเห็นเชิง
วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านได้ วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทสารคดี เรื่องส้ัน นวนิยาย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และบท
ร้อยกรอง และบันเทิงคดีทุกรูปแบบ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ มี
มารยาทในการอ่าน มีความสามารถในการส่ือสาร ในการคิด ในการใช้ทักษะชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความ
เป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านในใจและอ่านออกเสียงร้อยแก้วทั้งงานเขียนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. บอกประเภทและส่วนประกอบของวรรณกรรม สามารถวิเคราะห์และเลือกอ่านวรรณกรรม 
     ได้ตามความต้องการ 
 3. สามารถวิเคราะห์และพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ 
 4. วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทสารคดีได้ 
 5. วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทเรื่องส้ันได้ 
 6. วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทนวนิยายได้ 
 7. วิเคราะห์บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าได้ 
 8. วิเคราะห์หนังสือท่ีมีคุณค่าและแนะนำหนังสือแก่ผู้อ่านได้ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  การพูด                 รหัสวิชา ท 30205        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 
________________________________________________________________________________________________          

         ศึกษาหลักการและวิธีการพูด   ปัจจัยท่ีช่วยให้การพูดส่ือสารสัมฤทธิ์ผล  การวิเคราะห์  วิธีการต้ัง
ประเด็น  การจัดลำดับความคิด การใช้ถ้อยคำสำนวนให้เหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคล  ประเภทของการ
พูด  การเตรียมตัวในการพูด  การพูดต่อท่ีชุมชน  ประสิทธิภาพในการส่ือสาร  มีจรรยามารยาทและคุณธรรม
ในการพูด  การทำหน้าท่ีพิธีกรและโฆษก และการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
 โดยการพูด  การจับใจความสำคัญ  การตีความ  แปลความ  ขยายความ  การวิเคราะห์  วิจารณ์  
ประเมินเปรียบเทียบเรื่องท่ีฟัง  ดู  พูด  และอ่าน  พูดแสดงความความคิดเห็นโต้แย้ง  พูดในโอกาสต่าง ๆ  ท้ัง
ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และมีมารยาทในการส่ือสาร 
 เห็นคุณค่าของภาษาไทย  การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  พัฒนาเสริมสร้างลักษณะนิสัย  และ
บุคลิกภาพท่ีดี  เลือกฟัง  ดู และพูดอย่างมีวิจารณญาณ  ตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ซึ่งเป็นมรดกของชาติ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายความสำคัญ คุณค่าของการพูดได้ถูกต้อง 
2. มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการพูด  เทคนิคต่างๆในการพูด 
3. สามารถวิเคราะห์ผู้ฟัง โอกาส และวัตถุประสงค์ได้ 
4. มีบุคลิกภาพท่ีดีในการพูดและการแสดงออก 
5. รู้และเข้าใจวิธีการสร้างความสำเร็จในการพูด 

 6. สามารถพูดในโอกาสพิเศษต่างๆได้ 
 7. มีความรู้ความสามารถในการพูดโต้วาที   
 8. มีความรู้ความสามารถในการพูดอภิปราย 
 9. พูดโน้มน้าวใจโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ 

10. พูดในโอกาสต่างๆ โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา  การแต่งคำประพันธ์  รหัสวิชา ท 30207    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

เวลา 40  ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน 1.0  หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 2 
________________________________________________________________________________________________            
 
         ศึกษาความหมาย ความสำคัญ คุณค่าของบทร้อยกรอง อธิบายฉันทลักษณ์และประเภทของบทร้อย
กรอง อธิบายวิวัฒนาการของร้อยกรองไทยต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน วิเคราะห์และฝึกทักษะเกี่ยวกับข้อบังคับของ
คำประพันธ์ประเภทต่างๆ ฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย โดยคำนึงถึงลักษณะ
บังคับความไพเราะ เนื้อหา สาระความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ สามารถแต่งคำ
ประพันธ์ประเภทต่างๆได้เห็นคุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง 
          โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะการประพันธ์ ในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึก            
ให้ถูกต้องตามธรรมเนียมนิยม เกิดความชำนาญในการประพันธ์ตามรูปแบบต่างๆ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายความสำคัญ คุณค่าของบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
2. อธิบายฉันทลักษณ์และประเภทของบทร้อยกรองได้ 
3. อธิบายวิวัฒนาการของร้อยกรองไทยต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน 

4. อธิบายความหมายและประวัติความเป็นมาของคำประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน  
   ร่าย ได้ 
5. อธิบายฉันทลักษณ์หรือลักษณะบังคับของกลอนแต่ละประเภทได้ถูกต้อง 
6. แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ได้ถูกต้อง 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 1  รหัสวิชา อ 21201               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   เวลา 20 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต                       ภาคเรียนท่ี 1  

 
ทักษะการฟัง-พูด นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ

เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน งานอาชีพ ฝึกฟังสำเนียงการพูดของ
เจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ การฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ ส่ิง
บันเทิง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารด้านการฟัง-พูดได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามควรแก่วัย
โอกาส และสถานการณ์ต่างๆ    

 
ผลการเรียนรู้ 
1.ฟังและพูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท่ัวไปของตนเองได้ 
2.ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน งานอาชีพและสถานการณ์อื่นๆ 
3.ฟังสำเนียงการพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้าใจ 
4.ฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ ส่ิงบันเทิง และสามารถพูดเลียนแบบเสียง สำเนียงของเจ้าของภาษา 
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง -พูด 2  รหัสวิชา อ 21202               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
        เวลา 20 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน             จำนวน 0.5 หน่วยกิต                     ภาคเรียนท่ี 2  

ทักษะการฟัง-พูด นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน งานอาชีพ ฝึกฟังสำเนียงการพูดของ
เจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ การฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ ส่ิง
บันเทิง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารด้านการฟัง-พูดได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามควรแก่วัย
โอกาส และสถานการณ์ต่างๆ    

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังและพูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท่ัวไปของ
ตนเองได้ 

2. ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน งานอาชีพและสถานการณ์
อื่นๆ 

3. ฟังสำเนียงการพูดของเจ้าของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้าใจ 
4. ฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ ส่ิงบันเทิง และสามารถพูดเลียนแบบเสียง สำเนียงของเจ้าของ

ภาษา 
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1       รหัสวิชา (อ22201)             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
         เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต          ภาคเรียนท่ี 1 

ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อความ ประโยคให้มีความสัมพันธ์กันกับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบ 

ต่างๆ การอ่านหัวข้อเรื่อง อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน ฝึกเขียนโครงสร้างประโยคทางภาษาอังกฤษเพี่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน เขียน

เพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่น โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การอ่าน การเขียน เพื่อ

แลกเปล่ียนความรู้ความคิดกับ เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณค่า

ของภาษาเพื่อการศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อ

ประกอบอาชีพ เกิดทักษะอ่าน การเขียนท่ีดี มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีความเข้าใจในการภาษาและนำไปใช้ใน

การส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ผลการเรียนรู้  
 1.  ผู้เรียนเขียนประโยค และระบุข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงได้  

 2.  ผู้เรียนอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่อง โดยบอกรายละเอียดและเขียนแสดงความคิดเห็นได้  

 3.  ผู้เรียนเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง หรืออ่านได้  

 4.  ผู้เรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทยได้  

 5.  ผู้เรียนอ่านจับใจความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และเขียนสรุปเหตุการณ์เป็น ภาษาอังกฤษได้

          ถูกต้อง 

 

รวมผลการเรียนรู้ทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2      รหัสวิชา (อ22202)         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
เวลา 20 ชั่วโมง              จำนวน 0.5 หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ 2 
 

ศึกษาคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงง่ายๆ ข้อความ นิทาน  บทร้อยกรอง(Poem) ส้ันๆ หลักการ

อ่าน การใช้ภาษาและท่าทางส่ือสารมารยาทตามสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเขียนเพื่อให้ 

ข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟังและอ่าน การออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ายๆ ประโยค คำแนะนำ ข้อความ 

ข้อมูล  บทอ่าน เรื่องราวส้ันๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

โดยถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การทำงาน 
เทคโนโลยี  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้และประเมิน
ตนเอง   

เพื่อนำทักษะท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลการเรียนรู้  
 1.  ผู้เรียนอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทานและบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
 2.  ผู้เรียนเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ใน
ความ สนใจของสังคม   
 3.  ผู้เรียนเขียนเล่าเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ได้น่าสนใจและถูกต้องตาม
โครงสร้างทางภาษา 
 4.  ผู้เรียนเลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่านจากส่ือประเภทต่างๆพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
  

รวมผลการเรียนรู้ทั้งหมด   4   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3  รหัสวิชา (อ23201)       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เวลา 20 ชั่วโมง             จำนวน 0.5 หน่วยกิต      ภาคเรียนที่ 1 

 
 ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์การใช้ภาษาเพื่อใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร  

เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจำวัน คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายจากท่ีฟังและอ่าน เขียนให้

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวและส่ือสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม สรุปใจวามสำคัญจากเรื่องท่ีอ่าน 

อธิบายขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษาจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ได้หลากหลายเพื่อใช้ใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อ

แลกเปล่ียนความรู้ความคิด กับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริงทักษะ/กระบวนการทำงานกลุ่ม การคิด

วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการ

เรียนภาษาเพื่อการศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อ

ประกอบอาชีพ มีความใฝ่รู้ใฝ่ เรียนมุ่งมั่นในการศึกษาต่อเพื่อใช้ภาษาในระดับสูง มีความเข้าใจในการใช้ภาษา

และนำไปใช้ส่ือสารได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  

 

ผลการเรียนรู้  
 1. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคำช้ีแจง คำขอร้อง คำแนะนำจากเรื่องท่ีฟังและอ่านได้  

 2. ผู้เรียนเขียนใหข้้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้  

 3. ผู้เรียนอ่าน และเขียนสรุปใจความสำคัญจากเหตุการณ์ หรือเรื่องท่ีตนสนใจได้  

 4. ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเทศกาลต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจในแต่ละประเทศ และเขียนแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 5. ผู้เรียนนำเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการได้ 

 
รวมผลการเรียนรู้ทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4              รหัสวิชา (อ23202)              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 เวลา 20 ชั่วโมง           จำนวน 0.5 หน่วยกิต                 ภาคเรียนท่ี 2 

ศึกษาคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงง่ายๆ ข้อความ นิทาน  บทร้อยกรอง(Poem) ส้ันๆ หลักการ

อ่าน การใช้ภาษาและท่าทางส่ือสารมารยาทตามสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเขียนเพื่อให้ 

ข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟังและอ่าน การออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ายๆ ประโยค คำแนะนำ ข้อความ 

ข้อมูล  บทอ่าน เรื่องราวส้ันๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

โดยถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การทำงาน 
เทคโนโลยี  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้และประเมิน
ตนเอง   

เพื่อนำทักษะท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขตามหลักหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอ่านและจับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำาศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบท
อ่านเกี่ยวกับศาสตร์และเทคโนโลยี การลำดับความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ และภัยธรรมชาติ  

2. ผู้เรียนอ่านและจับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำาศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบท

อ่านเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลสำคัญ 

3. ผู้เรียนเขียนประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) ส่ือความหมายตามบริบท

ต่างๆ ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

4. ผู้เรียนใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   

 

รวมผลการเรียนรู้ทั้งหมด   4   ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1         รหัสวิชา อ 31201    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            
เวลา เรียน 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน               จำนวน 1.0 หน่วยกิต              ภาคเรียนท่ี 1 

  
ใช้ภาษาในการสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล ตำแหน่งท่ีต้ัง เหตุการณ์ปัจจุบัน 

อาชีพ กิจกรรมยามว่าง และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างเหมาะสม 
จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุป/ตีความจากการฟังประโยค ข้อความ บทสนทนา และเรื่องต่าง ๆ ได้ 
รวมท้ังพูดแสดงความรู้สึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
อย่างมีเหตุผล มีมารยาทสังคมในการเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง  และกิริยา ท่าทางในการพูดและสนทนาได้อย่าง
เหมาะสมในระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ท่ี
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้น
ข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. พูดขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง บุคคลในช้ันเรียน ข้อมูลส่วนตัว ตำแหน่งส่ิงของและ

บุคคล   
เหตุการณ์ท่ีกำลังเกิดขึ้น อาชีพและลักษณะงาน  กิจกรรมยามว่าง สถานการณ์ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ 
ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. เข้าใจ จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคำส่ังและเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องหรือบท
สนทนาท่ีฟัง 

 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้  

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2         รหัสวิชา อ31202    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            
เวลา เรียน 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน               จำนวน 1.0 หน่วยกิต              ภาคเรียนท่ี 2  

 
ใช้ภาษาในการสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล ตำแหน่งท่ีต้ัง เหตุการณ์ปัจจุบัน 

อาชีพ กิจกรรมยามว่าง และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างเหมาะสม 
จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุป/ตีความจากการฟังประโยค ข้อความ บทสนทนา และเรื่องต่าง ๆ ได้ 
รวมท้ังพูดแสดงความรู้สึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
อย่างมีเหตุผล มีมารยาทสังคมในการเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง  และกิริยา ท่าทางในการพูดและสนทนาได้อย่าง
เหมาะสมในระดับของบุคคล โอกาส สถานท่ี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ท่ี
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้น
ข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. พูดขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง บุคคลในช้ันเรียน ข้อมูลส่วนตัว ตำแหน่งส่ิงของและ

บุคคล   
เหตุการณ์ท่ีกำลังเกิดขึ้น อาชีพและลักษณะงาน  กิจกรรมยามว่าง สถานการณ์ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ 
ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ 

2. เข้าใจ จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคำส่ังและเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องหรือบท
สนทนาท่ีฟัง 

 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้  

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ 1  รหัสวิชา อ 22203               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
        เวลา 20 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต                  ภาคเรียนท่ี 1  

 
 การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร นำมาพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน ส่ิงใกล้ตัว ความรู้ท่ัวไป ความบันเทิง ข้อมูลท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี รวมท้ังเนื้อหาสาระท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีการนำเนื้อหามา
ประยุกต์ผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ มีท้ังส่ือออนไลน์ ส่ือออฟไลน์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผู้เรียน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้
ต่างๆ 

2. ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
3. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 
4. มีทักษะการนำเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ ข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ัน

เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้  
 

 
 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ 2  รหัสวิชา อ22204               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
        เวลา 20 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต                  ภาคเรียนท่ี 2  

 
 การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร นำมาพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน ส่ิงใกล้ตัว ความรู้ท่ัวไป ความบันเทิง ข้อมูลท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี รวมท้ังเนื้อหาสาระท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีการนำเนื้อหามา
ประยุกต์ผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ มีท้ังส่ือออนไลน์ ส่ือออฟไลน์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผู้เรียน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้
ต่างๆ 

2. ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
3. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 
4. มีทักษะการนำเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ ข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ัน

เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้  
 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ 1  รหัสวิชา อ 23203               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
        เวลา 20 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต                   ภาคเรียนท่ี 1  
________________________________________________________________________________ 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร นำมาพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน ส่ิงใกล้ตัว ความรู้ท่ัวไป ความบันเทิง ข้อมูลท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี รวมท้ังเนื้อหาสาระท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีการนำเนื้อหามา
ประยุกต์ผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ มีท้ังส่ือออนไลน์ ส่ือออฟไลน์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผู้เรียน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้
ต่างๆ 

2. ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
3. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 
4. มีทักษะการนำเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ ข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ัน

เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้  
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชา ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ 1  รหัสวิชา อ 23204               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
        เวลา 20 ช่ัวโมง/ ภาคเรียน                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต                   ภาคเรียนท่ี 2  
________________________________________________________________________________ 
 
คำอธิบายรายวิชา  
 การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร นำมาพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน ส่ิงใกล้ตัว ความรู้ท่ัวไป ความบันเทิง ข้อมูลท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี รวมท้ังเนื้อหาสาระท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีการนำเนื้อหามา
ประยุกต์ผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ มีท้ังส่ือออนไลน์ ส่ือออฟไลน์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผู้เรียน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้
ต่างๆ 

2. ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
3. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย โอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 
4. มีทักษะการนำเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ ข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษผ่านส่ือเทคโนโลยี แอปพลิเคช่ัน

เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน 1  รหัสวิชา  อ32201             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  0.5 หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1  
 

อ่าน เขียน บทอ่าน บทความ ข่าวสาร คำบรรยาย คำแนะนำ การ์ตูน บทกลอน ป้ายประกาศ 

สัญลักษณ์ เอกสารนำเท่ียว บทโฆษณาต่าง ๆ ได้เข้าใจ สามารถตีความขอ้ มูลข่าวสาร บทความท่ีเกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และใช้ภาษาในการนำเสนอการถ่ายโอนข้อมูลได้ถูกต้องตามสถานการณ์และ 

สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีสัมพันธฺภาพท่ีดีระหว่างบุคคล ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการแสวงหาความรู้อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนา และเปิดโลกทัศน์เพื่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผลการเรียนรู้ 
       1. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการอ่านในหัวข้อเรื่องบุคลิกนิสัยของบุคคล อาหาร เครื่องด่ืม  
ขั้นตอน ปฏิบัติตามคำแนะนา ป้ายประกาศ กีฬา สุภาษิต ภาวะโลกร้อน 
  2. อ่านขอ้ความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

3. มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ทางภาษา ชีวติความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
  4. มีความเขา้ใจในภาษาต่างประเทศ สืบค้น ข้อมูลความรู้ในวิชาอื่น ๆ ท่ีเรียนตามความสนใจจาก ส่ือ
หลากหลาย 

 5. ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน 2   รหัสวิชา  อ32202             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน  0.5 หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1  
 

อ่าน เขียน บทอ่าน บทความ ข่าวสาร คำบรรยาย คำแนะนำ การ์ตูน บทกลอน ป้ายประกาศ 

สัญลักษณ์ เอกสารนำเท่ียว บทโฆษณาต่าง ๆ ได้เข้าใจ สามารถตีความขอ้ มูลข่าวสาร บทความท่ีเกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และใช้ภาษาในการนำเสนอการถ่ายโอนข้อมูลได้ถูกต้องตามสถานการณ์และ 

สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีสัมพันธฺภาพท่ีดีระหว่างบุคคล ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการแสวงหาความรู้อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนา และเปิดโลกทัศน์เพื่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผลการเรียนรู้ 
       1. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการอ่านในหัวข้อเรื่องบุคลิกนิสัยของบุคคล อาหาร เครื่องด่ืม  
ขั้นตอน ปฏิบัติตามคำแนะนา ป้ายประกาศ กีฬา สุภาษิต ภาวะโลกร้อน 
  2. อ่านขอ้ความท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

3. มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ทางภาษา ชีวติความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
  4. มีความเขา้ใจในภาษาต่างประเทศ สืบค้น ข้อมูลความรู้ในวิชาอื่น ๆ ท่ีเรียนตามความสนใจจาก ส่ือ
หลากหลาย 

 5. ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ1 รหัสวิชา(อ33201)       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เวลา 40 ชั่วโมง                    จำนวน 1.0 หน่วยกิต      ภาคเรียนที่ 1 

 
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นฝึกการสนทนา

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  การอ่านข้อความบทสนทนา ข่าว บทความ  เรื่องส้ัน ฯลฯ   การเขียนโน้ต
ย่อ การเขียนประวัติส่วนตัว  ประวัติย่อ  ศึกษาคำศัพท์  สำนวน  ไวยากรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาต่อ  รวมท้ังหมด
ท้ังฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ   

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ อย่างกระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการ
เรียนโดยผ่านความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มี
ความสามารถในการส่ือสาร ในการคิด ในการใช้ทักษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีวินัย รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
รวมท้ังมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดและใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษาในการสอบสัมภาษณ์การเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย 

2. เขียนประวัติส่วนตัวให้น่าสนใจเพื่อใช้ในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานสำหรับการสอบสัมภาษณ์
การเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

3. ใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษาในการเขียนบันทึกกิจวัตรประจำวันและการเขียนวางแผน
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

4. ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการทำข้อสอบเพื่อการศึกษาต่อ  
 
ผลการเรียนรู้ทั้งหมด   4   ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ2    รหัสวิชา(อ33202))     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต                ภาคเรียนที่ 2 

 
ศึกษาวิเคราะห์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น โอเน็ต ฯลฯ  ให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง

ในการสอบ โดยใช้ทักษะทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย ตีความ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ 
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ อย่างกระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการ
เรียนโดยผ่านความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มี
ความสามารถในการส่ือสาร ในการคิด ในการใช้ทักษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีวินัย รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  

 
ผลการเรียนรู้ 
  
 1. ผู้เรียนจับใจความสำคัญ (Skimming for Main Ideas) และบอกรายละเอียด (Scanning for 
Details) บอกเจตคติหรือจุดประสงค์ของผู้เขียน และแนวโน้มของเรื่อง (Author’s Attitude or Purpose 
and Tone of  the Passage) จากเรื่องท่ีอ่านได้ 
 2. ผู้ เรียนบอกความหมายคำศัพ ท์ท่ีพบบ่อยในข้อสอบ คำศัพท์เหมือน และตรงข้าม การ
ใช้ Prefix และ 
    Suffix รวมทั้งการเดาคำศัพท์ในบริบท (contextual clues) ท่ีต่างกัน 
 3. ผู้เรียนใช้ภาษาในการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานท่ี และวัฒนธรรม
ของเจ้าของ    ภาษา (Daily Conversation) 
 4. ผู้เรียนเข้าใจ Sentence Structure และกฎไวยากรณ์ภาษา เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบในส่วน Error 
Recognition 
 
ผลการเรียนรู้ทั้งหมด   4   ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการบันเทิง 1  รหัสวิชา  อ33203             ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
เวลา 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต               ภาคเรียนท่ี 1  

 
ศึกษา วิเคราะห์ อ่านออกเสียง เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของข้อมูล 

ข้อความ ส่ือท่ีเป็นความเรียง เรื่องส้ัน เรื่องเล่า บทเพลงจากส่ือส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น ความรู้ท่ีเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการสร้างเจตคติเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถใช้
ภาษาในการส่ือสาร  มีทักษะในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง  
เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาต่างประเทศ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความกระตือรือร้น  มีคุณธรรมจริยธรรม  
 มีสัมมาคารวะ  และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ และบทร้อยกรองส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
2.พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่าง

เหมาะสม 
3.เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  

และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
4. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จ จริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากการแหล่ง

เรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการบันเทิง 2   รหัสวิชา  อ33204             ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 เวลา 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จำนวน  1.0  หน่วยกิต                        ภาคเรียนท่ี 2  

 
ศึกษาการใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม ระบุ อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
จับใจความสำคัญ สรุป ตีความ ขอ ให้ข้อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำ
พังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย นำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลกตามความสนใจ ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการสร้างเจตคติเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถใช้
ภาษาในการส่ือสาร  มีทักษะในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง  
เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาต่างประเทศ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความกระตือรือร้น  มีคุณธรรมจริยธรรม  มี
สัมมาคารวะ  และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

2. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  
3. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
4. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชา  เพศวิถีศึกษา 1  พ21201 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและ
ความรับผิดชอบภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม  ทักษะการตัดสินใจ  การต่อรอง การส่ือสารความ
ต้องการทางตามความคิดและความรู้สึก  การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
กฎหมายว่าด้วยเพศ  สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรมและการเลือกใช้
แหล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพื้นท่ี 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชา  เพศวิถีศึกษา 2  พ22202 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและ
ความรับผิดชอบภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม  ทักษะการตัดสินใจ  การต่อรอง การส่ือสารความ
ต้องการทางตามความคิดและความรู้สึก  การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
กฎหมายว่าด้วยเพศ  สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรมและการเลือกใช้
แหล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา บาสเกตบอล 1   (พ 30201)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
คำอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับทักษะการเล่น  สิทธิ กฎ กติกาในการเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
วิธีการเล่นและการดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

แสดงการเคล่ือนไหวในการเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
ร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกับผู้อื่น และใช้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลท่ี

เกดิต่อผู้อื่นและสังคม  แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล    
พัฒนาสมรรถภาพทางกายหรือสมรรถภาพทางกลไกด้วยกีฬาบาสเกตบอล 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสาธิต กระบวนการ

กลุ่ม  และ กระบวนการปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะ มีส่วนร่วม เห็นคุณค่า และนำกีฬาบาสเกตบอลไปใช้

ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย  มีความสุข  มีน้ำใจนักกีฬา และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้ สิทธิ กฎ กติกา มารยาทในการเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
 2. มีทักษะในการเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 

3. แสดงการเคล่ือนไหวในการเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
 4. สามารถร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกับผู้อื่น และใช้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดย 
            คำนึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่นและสังคม  
 5. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล   

5. สามารถนำกีฬาบาสเกตบอลมาใช้พัฒนาสมรรถภาพทางกายหรือสมรรถภาพทางกลไก และไปใช้ 
                ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
 6. รู้และปฏิบัติวิธีการเล่น การดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
 7. มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม เช่น การปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกา มารยาทในการดู การเล่นและการ     

     แข่งขัน  มีน้ำใจนักกีฬา    
 
          รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียน 
 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา วอลเลย์บอล 1   (พ 30202)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
คำอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับทักษะการเล่น  สิทธิ กฎ กติกาในการเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
วิธีการเล่นและการดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมแสดงการเคล่ือนไหวในการเล่นและการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกับผู้อื่น และใช้ความสามารถเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่นและสังคม  แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการ
แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล   พัฒนาสมรรถภาพทางกายหรือสมรรถภาพทางกลไกด้วยกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้
กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสาธิต กระบวนการกลุ่ม  และ 
กระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะ มีส่วนร่วม เห็นคุณค่า และนำกีฬาแชร์บอลไปใช้
ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย  มีความสุข  มีน้ำใจนักกีฬา และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้ สิทธิ กฎ กติกา มารยาทในการเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
 2. มีทักษะในการเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 

3. แสดงการเคล่ือนไหวในการเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
 4. สามารถร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกับผู้อื่น และใช้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดย          

    คำนึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่นและสังคม  
 5. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล   
           5. สามารถนำกีฬาวอลเลย์บอลมาใช้พัฒนาสมรรถภาพทางกายหรือสมรรถภาพทางกลไก และไปใช้        
               ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
 6. รู้และปฏิบัติวิธีการเล่น การดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
 7. มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม เช่น การปฏิบัติตามสิทธิ กฎ กติกา มารยาทในการดู การเล่นและการ 
              แข่งขัน  มีน้ำใจนักกีฬา    
รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชา  เพศวิถีศึกษา 1  พ31201 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและ
ความรับผิดชอบภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม  ทักษะการตัดสินใจ  การต่อรอง การส่ือสารความ
ต้องการทางตามความคิดและความรู้สึก  การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
กฎหมายว่าด้วยเพศ  สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรมและการเลือกใช้
แหล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพื้นท่ี 
 
1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้
กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
2.สามารถกำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ  สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผู้อื่น  ส่ือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึกโดยใช้หลักการตัดสินใจและการต่อรอง 
3.ตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่นและเห็นความสำคัญของการเลือก
แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
รวมทั้งหมด  3 ผลการเรียน 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชา  เพศวิถีศึกษา 2  พ32202 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและ
ความรับผิดชอบภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม  ทักษะการตัดสินใจ  การต่อรอง การส่ือสารความ
ต้องการทางตามความคิดและความรู้สึก  การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
กฎหมายว่าด้วยเพศ  สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรมและการเลือกใช้
แหล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพื้นท่ี 
 
1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้
กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
2.สามารถกำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ  สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผู้อื่น  ส่ือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึกโดยใช้หลักการตัดสินใจและการต่อรอง 
3.ตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่นและเห็นความสำคัญของการเลือก
แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
รวมทั้งหมด  3 ผลการเรียน 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา เปตอง1   (พ 30203) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับกีฬา เปตอง  สิทธิกฎกติกา ในเล่นกีฬา เปตองท่ีเหมาะสม 
แสดงการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬา เปตองอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยร่วมเล่นกีฬา เปตองกับผู้อื่นใช้
ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองโดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่นและสังคม  แสดงออกถึงการมีมารยาท
ในการดู การเล่นกีฬา เปตอง  พัฒนาสมรรถภาพทางกายหรือสมรรถภาพทางกลไกด้วยกีฬาเปตอง   โดยใช้
กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสาธิต กระบวนการกลุ่ม  และ 
กระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะ มีส่วนร่วม เห็นคุณค่า และนำกีฬา เปตอง ไปใช้ออก
กำลังกายในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย  มีความสุข  มีน้ำใจนักกีฬา และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้ สิทธิ  กฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬา เปตอง   
 2. มีทักษะในการเล่นกีฬา เปตอง   

3. แสดงการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬา เปตอง  สร้างสรรค์และปลอดภัย 
 4. สามารถร่วมเล่นกีฬา เปตอง  กับผู้อื่น และใช้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและผู้อื่น 
          5. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นกีฬา เปตอง     

6. สามารถนำกีฬา เปตอง  มาใช้พัฒนาสมรรถภาพทางกายหรือสมรรถภาพทางกลไก และไปใช้ ออก
กำลังกายในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
 7. รู้และปฏิบัติวิธีการเล่นกีฬา เปตอง  ท่ีเหมาะสม 
 8. มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม เช่น การปฏิบัติตามสิทธิ  มารยาทในการดู การเล่นกีฬา เปตอง  มีน้ำใจ
นักกีฬา    
 
รวมทั้งหมด  8 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา ตะกร้อ 1    (พ 30204)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

....................................................................................... 
คำอธิบายรายวิชา 
  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อสิทธิ กฎ กติกาในการเล่นตะกร้อท่ีเหมาะสม แสดงการ
เคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาตะกร้ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
 ร่วมแข่งขันกีฬาตะกร้อกับผู้อื่นและใช้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดต่อ
ผู้อื่นและสังคม แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นกีฬาตะกร้อพัฒนาสมรรถภาพทางกายหรือ
สมรรถภาพทางกลไกด้วยกีฬาตะกร้อ โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการสาธิต กระบวนการกลุ่มและกระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษา มีส่วนร่วม เห็นคุณค่า และนำกีฬาตะกร้อไปใช้ออก
กำลังกายในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย มีความสุข มีน้ำใจนักกีฬา และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาตะกร้อ 
2.  มีทักษะในการเล่นกีฬาตะกร้อ 
3.  มีความรู้และความเข้าใจวิธีการเล่นกีฬาตะกร้อ 
4.  มีความรู้และความเข้าใจกลวิธีการเล่นกีฬาตะกร้อ 
5.  สร้างแบบฝึกการเล่นกีฬาตะกร้อได้ 
6.  มีความรู้ความเข้าใจจำแนกและปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่นและการแข่งขันกีฬา  
     ตะกร้อ 
7.  มีความรู้และความเข้าใจความปลอดภัยในการเล่นกีฬาตะกร้อ 

 
ผลการเรียนรู้   7 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชา กีฬาพื้นบ้าน 1      (พ 30205)   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  1   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

คำอธิบายรายวิชา 
 วิเคราะห์ความคิดรวมยอดเกี่ยวกับความการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬา  ใช้ความสามารถของตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  คำนึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่นและสังคม เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน  นำ
หลักการและแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  โดยใช้เหตุผล  เกิดทักษะ  
ในการป้องกันตนเองให้มีสุขภาพท่ีดี  มีคุณลักษณะ  เจตคติและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
  
 1. รู้ สิทธิ กฎ กติกา มารยาทในการเล่นและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
 2. มีทักษะในการเล่นและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

3. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน   
4. สามารถนำกีฬาพ้นบ้านมาใช้พัฒนาสมรรถภาพทางกายหรือสมรรถภาพทางกลไก และไปใช้ออก

กำลังกายในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
 5. รู้และปฏิบัติวิธีการเล่น กีฬาพื้นบ้าน 
  
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชา  แบดมินตัน 1  (พ 30206)    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

....................................................................................... 
  

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันสิทธิ กฎ กติกาในการเล่นแบดมินตันท่ีเหมาะสม  แสดงการ
เคล่ือนไหวในการเล่นกีฬาแบดมินตันอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย  ร่วมแข่งขันกีฬาแบดมินตันกับผู้อื่นและใช้
ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่นและสังคม แสดงออกถึงการมีมารยาทใน
การดู การเล่นกีฬาแบดมินตัน  พัฒนาสมรรถภาพทางกายหรือสมรรถภาพทางกลไกด้วยกีฬาแบดมินตัน 
 โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสาธิต กระบวนการกลุ่ม
และกระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะ มีส่วนร่วม เห็นคุณค่า และนำกีฬาแบดมินตันไปใช้
ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย มีความสุข มีน้ำใจนักกีฬา และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน 
2.  มีทักษะในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
3.  มีความรู้และความเข้าใจวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
4.  มีความรู้และความเข้าใจกลวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
5.  สร้างแบบฝึกการเล่นกีฬาแบดมินตันได้ 
6.  มีความรู้ความเข้าใจจำแนกและปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่นและการแข่งขันกีฬา 
     แบดมินตัน 
7.  มีความรู้และความเข้าใจความปลอดภัยในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 

 
ผลการเรียนรู้   7 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชา  เพศวิถีศึกษา 1  พ31201 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและ
ความรับผิดชอบภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม  ทักษะการตัดสินใจ  การต่อรอง การส่ือสารความ
ต้องการทางตามความคิดและความรู้สึก  การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
กฎหมายว่าด้วยเพศ  สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรมและการเลือกใช้
แหล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพื้นท่ี 
 
1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้
กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
2.สามารถกำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ  สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผู้อื่น  ส่ือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึกโดยใช้หลักการตัดสินใจและการต่อรอง 
3.ตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่นและเห็นความสำคัญของการเลือก
แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
รวมทั้งหมด  3 ผลการเรียน 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 วิชา  เพศวิถีศึกษา 2  พ31202 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและ
ความรับผิดชอบภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม  ทักษะการตัดสินใจ  การต่อรอง การส่ือสารความ
ต้องการทางตามความคิดและความรู้สึก  การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น  
กฎหมายว่าด้วยเพศ  สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรมและการเลือกใช้
แหล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพื้นท่ี 
 
1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ ภายใต้
กรอบของสังคมและวัฒนธรรม 
2.สามารถกำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ  สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผู้อื่น  ส่ือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึกโดยใช้หลักการตัดสินใจและการต่อรอง 
3.ตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่นและเห็นความสำคัญของการเลือก
แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
รวมทั้งหมด  3 ผลการเรียน 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

วิชาการงานอาชีพ 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
                    รหัสวิชา ง 21202                                                วิชา  การถนอมอาหาร 
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี               เวลา  20 ช่ัวโมง/ภาค 
                     จำนวน  0.5  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนที่ 2 
  คำอธิบายรายวิชา 
              ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ของการถนอมอาหาร ด้วยวิธีการหมักดอง  การทำแห้ง 
      การใช้ความร้อน การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับการถนอมอาหาร  การเลือกผลผลิตทางการเกษตร 
     ในท้องถิ่น  เทคนิคการถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักดอง  การทำแห้ง การใช้ความร้อน 
                        ปฏิบัติการ เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และ        
     เครื่องใช้ในการถนอมอาหาร ด้วยวิธีการหมักดอง  การทำแห้ง  การใช้ความร้อน  กำหนดราคาหรือ 
    ค่าบริการ  จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 
                         โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม และแก้ปัญหาการทำงานอย่างมี 
     เหตุผล   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย  มีคุณธรรม จริยธรรม  ขยัน มุ่งมั่นใน 
     การทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสำนึกและใช้พลังงาน  ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เห็นคุณค่าของการ 
     นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต 
   
     ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความสำคัญและประโยชน์ของการ ถนอมอาหารผลผลิตในท้องถิ่นได้ 
2. บอกหลักการ  วิธีการ ถนอมอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหมักดอง  การทำแห้ง การใช้ความ

ร้อนได้ 
3. วิเคราะห์ข้ันตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานท่ีเกี่ยวกับการถนอมด้วยวิธีการหมักดอง  

การทำแห้ง การใช้ความร้อนได้ถูกต้อง 
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ ท่ีเกี่ยวกับการถนอมอาหาร ด้วยวิธีการหมัก

ดอง  การทำแห้ง การใช้ความร้อนได้ถูกต้อง 
5. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานท่ีเกี่ยวกับการถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักดอง  การทำแห้ง การใช้

ความร้อนได้อย่างมีเหตุผล 
6. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพท่ีเกี่ยวกับการถนอมอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่นตามฤดูกาลได้ 
7. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับการถนอมอาหาร 
8.  คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคา  จัดจำหน่าย และจดบันทึกการปฏิบัติงานได้ถูกวิธี 

 
                 รวม  8  ผลการเรียนรู้ 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

รายวิชาเพิ่มเติม  

             รหัสวิชา ง 30261                                                    วิชา  การปลูกพืชผักท่ัวไป 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                      เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาค 
             จำนวน  1.0  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4         ภาคเรียนที่ 2 

 
  คำอธิบายรายวิชา 
  ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของการปลูกพืชผักท่ัวไป  หลักการ วิธีการปลูก พืชผัก
ท่ัวไป หลักการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา ในการทำงาน ทักษะการ
แสวงหาความรู้เพื่อการปลูกพืชผักท่ัวไป การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   วิเคราะห์ข้ันตอนการปลูกพืชผักท่ัวไป      
มีทักษะการแสวงหาความรู้ 

                       มีคุณลักษณะ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน รู้จักใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดย  รู้จักเลือกใช้วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด รู้จักตนเองด้านความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติ ความสนใจ ความถนัด แนวโน้มอาชีพการปลูกพืชผักท่ัวไปเพื่อจำหน่าย และ ความต้องการของตลาด
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ  

ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความหมายความสำคัญ ประโยชน์ของการปลูกพืชผักท่ัวไปได้ 
2. อธิบายหลักการ วิธีการปลูกพืชผักท่ัวไปได้ 
3. ปฏิบัติงานปลูกพืชผักท่ัวไปได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน 
4. มีทักษะกระบวนการแก้ปญัหาในการทำงานปลูกพืชผักท่ัวไปได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการปลูกพืชผักท่ัวไป 
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานปลูกพืชผักท่ัวไป 
7. ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
8. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 
9.  อภิปรายแนวทาง มีประสบการณ์เข้าสู่อาชีพการปลูกพืชผักท่ัวไปเพื่อจำหน่ายและเป็นผู้จำหน่าย

ท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 

              รหัสวิชา ง 30244                                          วิชา  การประดับตกแต่งด้วยผ้า 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                         เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาค 
              จำนวน 1.0  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2 

 
               คำอธิบายรายวิชา 
              วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีในการประดับตกแต่งด้วยผ้าท่ีเหมาะสมกับสถานท่ี 
และพิธีการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  ศึกษาโอกาสท่ีใช้ประดับตกแต่ง  วัสดุ  
อุปกรณ์ท่ีใช้และการเก็บรักษาการเลือก  รูปแบบของการจับจีบผ้า  โดยคำนึงถึงระยะเวลาท่ีใช้ 
ในการติดผ้าประดับโต๊ะ 

โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้ การจัดการงาน  และการแก้ 
ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผลเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าและมีจิตสำนึกและใช้พลังงาน  
ทรัพยากรอย่างประหยัด  และคุ้มค่า  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่าของการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการประดับตกแต่งด้วยผ้า 
2. อธิบายความสำคัญของการประดับตกแต่งด้วยผ้า 
3. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีประดับตกแต่งด้วยผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
4.  ใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน  ในการทำงานด้วยความมุ่งมั่น และเสียสละ โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาในการทำงานท่ีเกี่ยวกับการประดับตกแต่งด้วยผ้าได้อย่างเหมาะสม 
5. ออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานได้อย่างน้อย ๓ แบบ 
6. อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพประดับตกแต่งด้วยผ้าได้ 
7. อภิปรายคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพประดับตกแต่งด้วยผ้าได้ 
8.  คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคา  จัดบริการและจดบันทึกการปฏิบัติงานได้ถูกวิธี 
9. มีประสบการในอาชีพประดับตกแต่งด้วยผ้า                    

          รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 

                   รหัสวิชา ง 31209                                          วิชา  งานอาชีพสู่ท้องถิ่น 
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                     เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาค 
                   จำนวน  1.0  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5          ภาคเรียนที่ 1 

 
  คำอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาความสำคัญ และหลักการแปรรูป  การถนอมอาหาร ผลผลิตทางการเกษตรใน 

ท้องถิ่น  อุปกรณ์และเครื่องใช้เทคนิคและวิธีการแปรรูป  ถนอมอาหาร  ความสำคัญของสาร 
        ปรุงแต่งอาหาร  ชนิด  คุณสมบัติและปริมาณท่ีใช้ในการเก็บรักษา  การสงวนคุณค่าทาง 
                     โภชนาการ 
        มีทักษะการแสวงหาความรู้   สร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน  กระบวนการ 
                  แก้ปัญหา ในการทำงาน การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   วิเคราะห์ข้ันตอนการแปรรูป ถนอมอาหาร 
     มีคุณลักษณะ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน รู้จักใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
     มีคุณลักษณะ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน รู้จักใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
                 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดย  รู้จักเลือกใช้วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด รู้จักตนเองด้านความรู้  
                 ความสามารถ ทัศนคติ ความสนใจ ความถนัด แนวโน้มอาชีพการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อจำหน่าย 
                  และ ความต้องการของตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  
                 ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความสำคัญและประโยชน์ของการแปรรูป ถนอมอาหารผลผลิตในท้องถิ่นได้ 
2. บอกหลักการ  วิธีการ แปรรูป ถนอมอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ได้ 
3. บอกสาเหตุการเส่ือมคุณภาพของอาหารได้ถูกต้อง 
4. เทคนิคแปรรูป ถนอมอาหาร ชนิดต่าง ๆ 
5. ปฏิบัติเก็บรักษาอาหารเพื่อสงวนคุณค่าทางโภชนาการได้ 
6. ปฏิบัติแปรรูปและถนอมอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่นตามฤดูกาล 
7. บรรจุและเก็บรักษาอาหารท่ีแปรรูปแล้วตามโภชนาการและถูกสุขลักษณะได้ 
8. คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคา  จัดจำหน่าย และจดบันทึกการปฏิบัติงานได้ถูกวิธี 

                 รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

รายวิชาเพิ่มเติม  

             รหัสวิชา ง 30210                                       วิชา  การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                   เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาค 
              จำนวน  1.0 หน่วยกิต             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 2 

 
  คำอธิบายรายวิชา 
      ศึกษาความสำคัญและหลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การเลือกผลิต 
ภัณฑ์ ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้เทคนิคและวิธีการแปรรูปอาหาร  ความสำคัญของสารปรุงแต่งอาหารชนิด 
คุณสมบัติและปริมาณท่ีใช้ในการเก็บรักษา  การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ 
                         ปฏิบัติการถนอมอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่น ตามกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น รมควัน หมัก 
ดอง ใช้อุณหภูมิสูง  ใช้สารเคมีปรุงแต่งอาหาร  บรรจุและเก็บอาหารท่ีถนอมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
และถูกสุขลักษณะ คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคา จัดจำหน่าย  จดบันทึก  การปฏิบัติงาน การทำบัญชี 
รายรับ – รายจ่าย และประเมินผล 
                         เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับหลักการและเทคนิควิธีการ แปรรูป 
ผลผลิตทางการเกษตร  สามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จำหน่ายได้ 
    
ผลการเรียนรู้  

1. บอกความสำคัญ ประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารได้ 
2. บอกหลักการ วิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ 
3. บอกสาเหตุการเส่ือมคุณภาพของอาหารได้ถูกต้อง 
4. เทคนิคแปรรูปและวิธีการถนอมอาหารชนิดต่าง ๆ 
5. ปฏิบัติเก็บรักษาอาหารเพื่อสงวนคุณค่าทางโภชนาการได้ 
6. ปฏิบัติแปรรูปและถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลของท้องถิ่น 
7. บรรจุและเก็บรักษาอาหารท่ีแปรรูปแล้วตามโภชนาการและถูกสุขลักษณะได้ 
8. คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคา จัดจำหน่าย และจดบันทึกการปฏิบัติงานได้ถูกวิธี 

     รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 

             รหัสวิชา ง 30213                                                วิชา  การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี               เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาค 
             จำนวน  1.0  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนที่ 1 

 
     คำอธิบายรายวิชา 
  ความหมาย ความสำคัญ  คุณสมบัติของการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก แหล่งเงินทุน 
 การเลือกทำเล ท่ีต้ัง การจัดการและการตลาด รูปแบบธุรกิจทางกฎหมาย   และแนวโน้มของธุรกิจ 

ในอนาคต  แหล่งเงินทุน ทำเลท่ีต้ัง และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต และตัดสินใจเลือกธุรกิจท่ี  
เหมาะสมกับตนเองและเศรษฐกิจของสังคม โครงการธุรกิจขนาดเล็กและพัฒนาตนเอง  ให้มี
คุณสมบัติตามงานท่ีธุรกิจต้องการ 

           มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็ก  ทักษะการจัดการ 
ทักษะในการแก้ปัญหาในการทำงานประกอบธุรกจิขนาดเล็กอย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยของ ผู้ประกอบการท่ีดีใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายความสำคัญ ของการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
2.  อธิบายคุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กได้ 
3.  อธิบายแหล่งเงินทุน การเลือกทำเลท่ีต้ัง การจัดการและการตลาดได้ 
4. อธิบายรูปแบบธุรกิจทางกฎหมายและแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต 
5. วิเคราะห์แหล่งเงินทุน ทำเลท่ีต้ังและแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตและตัดสินใจเลือก 

                  ธุรกิจท่ีเหมาะสมกับตนเองและเศรษฐกิจของสังคมได้ 
6. เขียนโครงการธุรกิจขนาดเล็กและพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามงานท่ีธุรกิจต้องการ 
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
8. มีทักษะการจัดการ ทักษะในการแก้ปัญหาในการทำงานประกอบธุรกิจขนาดเล็กอย่าง 

สร้างสรรค์ 
9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยของผู้ประกอบการท่ีดี ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงาน  

                อย่าง คุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

รายวิชาเพิ่มเติม  

             รหัสวิชา ง 30214                                                         วิชา  งานช่าง 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                        เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาค 
            จำนวน  1.0  หน่วยกิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6              ภาคเรียนที่ 2 

 
   คำอธิบายรายวิชา 
  ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญของงานช่าง  จำแนกประเภทของงานช่าง  
คุณลักษณะและคุณธรรมในการประกอบอาชีพงานช่าง  หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หลักการใช้และ
การดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์งานช่าง วัสดุงานช่างและการเลือกใช้  การจัดกระบวนการทำงานในงาน
ช่าง  ทักษะกระบวนการในการปฏิบัติงานช่าง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง  การสร้างสัมพันธภาพในการ
สร้างสรรค์งานช่าง  การจัดการผลงานทางช่าง  การทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายในงานช่าง  การปฏิบัติงาน
ออกแบบ  เขียนแบบ  งานไม้  งานปูน งานไฟฟ้า  และงานเคลือบผิวชิ้นงาน 
                       โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการ 
แก้ปัญหา  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบ มี 
คุณธรรม  จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความหมายความสำคัญของงานช่าง  และบอกคุณลักษณะและคุณธรรมในการประกอบ 
อาชีพงานช่างได้ 

2. อภิปรายหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายใน 
การปฏิบัติงานได้ 

3. จำแนกประเภทของเครื่องมือ  และอุปกรณ์ในงานช่างสาขาต่าง ๆ ได้ 
4. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานช่างได้อย่างเหมาะสม 
5. สามารถนำวัสดุในงานช่างมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ช้ินงานแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม 
6. ฝึกทักษะการสร้างหรือผลิตช้ินงานด้วยกระบวนการจัดการในงานช่าง 
7. มีเจตคติท่ีดีต่อการฝึกปฏิบัติงานช่าง  และมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชากฎหมายไทย        รหัสวิชา ส 31221           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    จำนวน  0.5  หน่วยกิต      ภาคเรียนที่ 1 
 
 ศึกษาวิเคราะห์  สืบค้นเกี่ยวกับความหมาย  ความสำคัญ  ท่ีมา  และประเภทของกฎหมาย  ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะของกฎหมาย  ความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับข้อบั งคับและความ
ประพฤติอื่น  กระบวนการท่ีสำคัญในกฎหมาย  เช่น  การออกกฎหมาย  การใช้กฎหมาย  การตีความและ
พิจารณา  การแบ่งประเภทของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบกฎหมายท่ีสำคัญ  การ
บังคับใช้กฎหมาย  กระบวนการนิติบัญญัติ  และการยกเลิกกฎหมาย  ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับศาสตร์
อื่นๆ บทบาทของกฎหมายในการแก้ไขปัญหาสังคม  และกฎหมายท่ีสำคัญในชีวิตประจำวัน บุคคล  นิติบุคคล  
สิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าท่ีพื้นฐานของประชาชนตามบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กฎหมายอาญา  กฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการเชิงเหตุผล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  หลักกฎหมายท่ีใช้ในการปกครองประเทศ  เห็นความ
จำเป็นท่ีจะต้องรู้กฎหมายและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าเกี่ยวกับความหมาย  ความสำคัญ  ท่ีมา  ประเภทของกฎหมาย 
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมาย  การออกกฎหมาย  การใช้กฎหมาย  การยกเลิก

กฎหมาย 
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎหมายไทย  ระบบของกฎหมาย 
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายท่ีใช้ในการพัฒนาประเทศ 
6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หลักกฎหมายอาญา  หลักกฎหมาย

ปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการปกครองของไทย      รหัสวิชา ส 33222    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    จำนวน  1.0  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2 
 
 ศึกษาวิเคราะห์  สืบค้นเกี่ยวกับบทบาทและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  การปกครองท่ีมี
ผลกระทบต่อสังคมไทยปัจจุบัน  และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง  การปกครอง  
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ความสำคัญท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสังคมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมท้ัง
ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการประชาธิปไตย  
กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการทางการเมืองของไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย  การปกครองของไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาการเมือง  การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ให้มั่นคงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง  การปกครองของไทยต้ังแต่ระบบสม

บูรณาญาสิทธิราชจนถึงระบอบประชาธิปไตย 
3. อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง  กับสังคมเศรษฐกิจ

ของไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง  พรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  สิทธิ  หน้าท่ี  เสรีภาพ  ในระบอบ

ประชาธิปไตย 
5. วิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุผลในการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
6. อธิบายถึงความหมาย  ความสำคัญและโครงสร้างของระบอบการเมือง  การปกครองของไทย 

 
 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาการเงินการคลัง        รหัสวิชา ส 32244            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  20  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    จำนวน  0.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ 2 
 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินในเรื่องความหมาย  ความสำคัญ  หน้าท่ี  สถาบันการเงิน  
บทบาทและหน้าท่ีของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์  และนโยบายการเงิน 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการคลังในเรื่องความหมายและความสำคัญ  รายรับและรายจ่ายของ
การเงินและการคลังของประเทศ 
 เพื่อให้มีความเข้าใจระบบการเงิน  การธนาคารและการคลัง  แนวทางในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของเงิน 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงิน การคลัง นโยบายทางการเงิน นโยบายทางการคลัง 
รายได้ประชาชาติ ระบบการธนาคาร รูปแบบและกระบวนการทางภาษีอากร 
3. อธิบายปัญหาการเงินการคลังในปัจจุบันและแนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาล 

 

 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชา   ศาสนาสากล                 รหัสวิชา ส  33201                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน                  จำนวน  1.0  หน่วยกิต              ภาคเรียนที่ 1 
 

ศึกษาศาสนาพราหมณ์  ฮินดู  พุทธ  คริสต์  และอิสลาม  ในเรื่องความเป็นมา  ศาสดา  นิกาย
สำคัญ หลักคำสอน  พิธีกรรม  และอิทธิพลท่ีมีต่อการดำเนินชีวิต 
 ศึกษาความสอดคล้องของหลักคำสอนท้ัง 4  ศาสนา  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักคำสอนท่ีสำคัญของแต่
ละศาสนา  เห็นความสำคัญของศาสนาท่ีมีต่อการดำเนินชีวิต  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน  และนำ
หลักคำสอนของแต่ละศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิเคราะห์เปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการเชิงเหตุผล   กระบวนการพัฒนาค่านิยม ความสมัครสมานสามัคคี 
 การเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวหลักสูตรท่ีปรับปรุงนี้  จะเน้นการพัฒนาคุณภาพของการเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ในทุกด้าน  ท้ังด้านการพัฒนาตน  พัฒนาสังคม  พัฒนาอาชีพ  มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  ได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ  เช่น  กระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  กระบวนการพัฒนางาน  
การจัดการ  กระบวนการกลุ่ม  การแสวงหาความรู้  รวมถึงคุณธรรม  จริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของศาสนาและองค์ประกอบของศาสนาได้ 
2. สามารถอธิบายมูลเหตุของการเกิดศาสนาและบอกแหล่งกำเนิดของศาสนาได้ 
3. สามารถจำแนกประเภทของศาสนาตามเกณฑ์ท่ีสำคัญซึ่งเป็นท่ีนิยมพร้อมท้ังยกตังอย่างประกอบ 
4. สามารถบอกท่ีมาของศาสนาของแต่ละศาสนาได้ 
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนของแต่ละศาสนาได้ 
6. สามารถอธิบายสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์พุทธประวัติพอสังเขปได้ 
7. รู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติตามพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาได้ 
8. ประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์ และหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ 
9. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกำเนิดและวิวัฒนาการของศาสนาคริสต์ได้ 
10. รู้และเข้าใจความหมายของคำว่าอิสลามได้ถูกต้อง 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  รายวิชา   เหตุการณ์ปัจจุบัน                รหัสวิชา ส 33244                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เวลา  40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน              จำนวน  1.0 หน่วยกิต                ภาคเรียนที่ 2 

 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพเหตุการณ์ ปัจจุบัน และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ กรณีตัวอย่างเหตุการณ์
สำคัญ ท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการพัฒนาค่านิยม ความสามัคคี 
 เพื่อให้มีความเข้าใจ สภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม ตระหนักในปัญหาพื้นฐานสำคัญของโลก 
ผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้น และวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก และอารยธรรมตะวันออก  ของยุค
โบราณและยุคกลางได้ 
 2. สามารถวิเคราะห์เหตุและผลกระทบ ของลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีก่อให้เกิดการขัดแย้ง ของชาติ 
มหาอำนาจตะวันตก  
                จนนำมาซึ่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้ 
 3. มีความรู้ความเข้าใจ ถึงสาเหตุของสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 ได้ 
 4. สามารถวิเคราะห์เหตุผล และผลกระทบของสงครามเย็นท่ีมีต่อสถานการณ์โลกปัจจุบันได้ 
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และความจำเป็นของความร่วมมือระดับภูมิภาคในด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ 
         6. มีความรู้ความเข้าใจ สภาพปัญหา ของโลกในปัจจุบันและความจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหา 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาหน้าที่พลเมือง 

 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
      สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
     ส21241 หน้าที่พลเมือง 1     ภาคเรียนที่ 1      20 ชั่วโมง /ภาค      0.5 หน่วยกิต 
 

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ 
แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ส21242  หน้าที่พลเมือง 2      ภาคเรียนที่ 2          20 ชั่วโมง /ภาค       0.5 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบ การตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย 
การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
     1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
     2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ 
     3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน อย่าง
สันติ      
         และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
     4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
     5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง                             ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ส22243 หน้าที่พลเมือง 3    ภาคเรียนที่ 1 20 ชั่วโมง /ภาค    0.5 หน่วยกิต 
 

มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า 
อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตน เป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย ์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ส22244 หน้าที่พลเมือง 4     ภาคเรียนที่ 2   20 ชั่วโมง /ภาค   0.5 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึง 
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดย
สันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความ
ขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม 

ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ส232245  หน้าที่พลเมือง 5    ภาคเรียนที่ 1       20 ชั่วโมง /ภาค    0.5 หน่วยกิต 
 

มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์  และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ                  
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ไทย 
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
ส 30241 หน้าที่พลเมือง 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           ภาคเรียนที่ 2         เวลา 20 ชั่วโมง      จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
********************************************************************************** 
 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพรม่ารยาทไทยสู่สาธารณะในเรื่องการแสดงความ

เคารพการสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะเห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทน 

ใฝ่หาความรู้  และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  

 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 

การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ 

ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทาง

การเมือง และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย

ในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทัน

ข่าวสารและรู้ทันส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง

ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ

ตนเอง และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 

2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาไทย 

3. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

4. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 

5. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 

6. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ 

7. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 

8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
ส 30242 หน้าที่พลเมือง 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5     20 ชั่วโมง / ภาค       จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
********************************************************************************** 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท  ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา 
บริการรวมท่ีจุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทำของตนเอง 
 ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  

    ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ 

4. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 

6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
  

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
ส 30243 หน้าที่พลเมือง 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5     ภาคเรียนที่ 2             20 ชั่วโมง / ภาค         จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
********************************************************************************** 
 แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องใฝ่หาความรู้ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท    

ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา 
บริการรวมท่ีจุดเดียว        ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น  
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข  

ผลการเรียนรู้ 
1. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละ 

2. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น

ในศาสนา และ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
ส 30244 หน้าที่พลเมือง 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่ 1                20 ชั่วโมง / ภาค              จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
********************************************************************************** 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการ
เป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง 
และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสาร
และรู้ทันส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง 
การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ                                           
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการ
วิพากษ์นโยบายสาธารณะ   อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยใน
ตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ 
5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
6. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหา

ความขัดแย้ง 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง          

รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        ส23246       หน้าที่พลเมือง 6  
ภาคเรียนที่ 2                                  20 ชั่วโมง /ภาค             0.5 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกต้ัง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและ
ยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระทำของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง ความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าท่ีของบุคคล เพื่อ

ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
4. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาอาเซียน 

 
 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา อาเซียนศึกษา 2                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
รหัสวิชา ส30202           จำนวน 1.0 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   เวลา 40 ชั่วโมง                                                                                     
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน พัฒนาการของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อต้ัง โครงสร้าง ความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่าง ๆ ความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียน   กฎบัตรและจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียน การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของไทยในด้านทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลท่ีประเทศไทยจะได้รับจากการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์      
และสรุปความรู้ท่ีได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียนและปฏิบัติตนในฐานะ              
ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางเช้ือชาติ การนับถือศาสนา                              
และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศ และปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

     1. รู้และเข้าใจลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ังส่งเสริความเสมอภาคและความยุติธรรมตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 
    2. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน โครงสร้าง กฎบัตรอาเซียนและความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อจัดการกับความท้าทายและสร้างความ
เช่ือมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   3. รู้และเข้าใจการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในบริบทด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดล้อมและ ประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความ
ตระหนักในเป้าหมายเดียวกัน 
   4.รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคู่ค้า องค์กรท่ีสำคัญของโลกและบทบาทของอาเซียนในสังคม
โลกด้านต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบท่ีมีต่อตนเอง และสังคม 

 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาหลักสูตรต้านทุจริต 

 
 
 
 
 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส21201        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต ความหมายและความสำคัญของ Digital Disruption โอกาสและภัยท่ีเกิดจาก 

Digital Disruption โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในยุค 

Digital Disruption  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต้านทุจริตในสถานการณ์การเปล่ียนแปลงฉับพลันทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Disruption) 

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส21202          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ธรณีวิทยาน่ารู้ คุณค่าของทรัพยากรธรณี 

กับโอกาสในการพัฒนา ความเส่ียงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี  ปกป้องทรัพยากรทางธรณี การ

เดินทางของสายน้ำ ผู้พิทักษ์สายน้ำ รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อตา้นการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต  

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

2. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและป้องกันการทุจริต 

 รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส22201     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

  
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต ความหมายและความสำคัญของ Digital Disruption โอกาสและภัยท่ีเกิดจาก 

Digital Disruption โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในยุค 

Digital Disruption  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต 

ผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
4. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส22202     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

  
ศึกษาเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ธรณีวิทยาน่ารู้ คุณค่าของทรัพยากรธรณี 

กับโอกาสในการพัฒนา ความเส่ียงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี  ปกป้องทรัพยากรทางธรณี การ

เดินทางของสายน้ำ ผู้พิทักษ์สายน้ำ รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อตา้นการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต  

 
ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
4. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส23201      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต ความหมายและความสำคัญของ Digital Disruption โอกาสและภัยท่ีเกิดจาก 

Digital Disruption โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในยุค 

Digital Disruption  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอาและความไม่ทนต่อการทุจริต 

รวมทั้งหมด 2  ผลการเรียนรู้ 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส23202      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ศึกษาเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ธรณีวิทยาน่ารู้ คุณค่าของทรัพยากรธรณี 

กับโอกาสในการพัฒนา ความเส่ียงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี  ปกป้องทรัพยากรทางธรณี การ

เดินทางของสายน้ำ ผู้พิทักษ์สายน้ำ รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อตา้นการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต  

 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมทั้งหมด 2  ผลการเรียนรู้ 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส31201      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต ความหมายและความสำคัญของ Digital Disruption โอกาสและภัยท่ีเกิดจาก 

Digital Disruption โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในยุค 

Digital Disruption  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอาและความไม่ทนต่อการทุจริต 

รวมทั้งหมด 2  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส31202      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ศึกษาเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ธรณีวิทยาน่ารู้ คุณค่าของทรัพยากรธรณี 

กับโอกาสในการพัฒนา ความเส่ียงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี  ปกป้องทรัพยากรทางธรณี การ

เดินทางของสายน้ำ ผู้พิทักษ์สายน้ำ รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อตา้นการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต  

 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมทั้งหมด 2  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส32201      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต ความหมายและความสำคัญของ Digital Disruption โอกาสและภัยท่ีเกิดจาก 

Digital Disruption โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในยุค 

Digital Disruption  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอาและความไม่ทนต่อการทุจริต 

รวมทั้งหมด 2  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส32202      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ศึกษาเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ธรณีวิทยาน่ารู้ คุณค่าของทรัพยากรธรณี 

กับโอกาสในการพัฒนา ความเส่ียงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี  ปกป้องทรัพยากรทางธรณี การ

เดินทางของสายน้ำ ผู้พิทักษ์สายน้ำ รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อตา้นการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต  

 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมทั้งหมด 2  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส33202      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต ความหมายและความสำคัญของ Digital Disruption โอกาสและภัยท่ีเกิดจาก 

Digital Disruption โอกาสในการลดการทุจริตในยุค Digital Disruption นวัตกรรมการต่อต้านทุจริตในยุค 

Digital Disruption  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

8. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและป้องกันการทุจริต 

 รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริต      รหัสวิชา  ส33203      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ศึกษาเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ธรณีวิทยาน่ารู้ คุณค่าของทรัพยากรธรณี 

กับโอกาสในการพัฒนา ความเส่ียงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี  ปกป้องทรัพยากรทางธรณี การ

เดินทางของสายน้ำ ผู้พิทักษ์สายน้ำ รู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อตา้นการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ 

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี

ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและการป้องกันการทุจริต  

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

8. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อตา้นและป้องกันการทุจริต 

 รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาทะเลและมหาสมุทร 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชา ทะเลและมหาสมุทร 1         รหัสวิชา  ส21207        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของภูมิศาสตร์ทางทะเลของโลก ภูมิภาคเอเชียของไทย  
ระบุลักษณะของทะเลทวีปเอเชีย บอกความสำคัญของทะเลในด้านต่างๆ  
          วิเคราะห์ความสำคัญของทะเลในด้าน ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้ เห็นความสำคัญของเขต
ทางทะเลของประเทศไทย มีความรู้และเข้าใจ ลักษณะของเขตทางทะเล มีทักษะในการน าความรู้เรื่องเขต
ทางทะเลของประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถจำแนกลักษณะของเขตทางทะเลและ
ขอบเขตทางทะเล บอกพื้นท่ีอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) วิเคราะห์ถึงความสำคัญของเขตทางทะเล
ของประเทศไทย เข้าใจและเห็นความสำคัญของอำนาจอธิปไตยและเขต อำนาจในเขตทางทะเลต่าง ๆ ของ
ไทย ชายฝ่ังทะเลและพื้นท่ีทางทะเลท่ีประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยหรือสิทธิ อธิปไตย หรือมีสิทธิหรือเสรีภาพ
ในการใช้หรือจะใช้ มีความเข้าใจในอำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจในเขตทางทะเล ต่าง ๆ ของไทย ชายฝ่ัง
ทะเลและพื้นท่ีทางทะเลท่ีประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตย หรือสิทธิอธิปไตย หรือมีสิทธิหรือ เสรีภาพในการใช้
หรือจะใช้ วิเคราะห์ความสำคัญของอำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจในเขตทางทะเลต่าง ๆ ของไทย ชายฝ่ัง
ทะเลและพื้นท่ีทางทะเลท่ีประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตย หรือสิทธิอธิปไตย หรือมีสิทธิหรือเสรีภาพในการใช้ 
หรือจะใช้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทะเลในประเทศและ
ทะเล ระหว่างประเทศได้ บอกบทบาทหน้าท่ีขององค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ทางทะเล บอกความเป็นมาของการกำหนดเขตจังหวัดทางทะเล อธิบายแนวทางในการกำหนดเขตจังหวัด
ทางทะเล  
           อธิบายแผนท่ีและบัญชีค่าพิกัดรายจังหวัดชายทะเล อ่านแผนท่ีจังหวัดชายทะเลได้ มีความรู้ความ
เข้าใจในมิติทาง พื้นท่ีของน่านน้ำไทยและจังหวัดชายทะเล เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง บอกความสำคัญของทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝ่ัง บอกประเภทของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังบอกวิธีในการป้องกัน
และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ัง มีทักษะ ในการน าความรู้เรื่องการป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ังไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บอกปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง และแนวทางแก้ไข วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากร ทางทะเลและชายฝ่ัง พร้อมท้ังบอก
แนวทางแก้ไข บอกวิธีการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีและทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝ่ังในประเทศไทย 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะของภูมิศาสตร์ทางทะเลของไทย ของภูมิภาคเอเชีย และของโลก  
2. ระบุลักษณะของทะเลทวีปเอเชีย  
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3. บอกความสำคัญของทะเลในด้านต่าง ๆ  
4. วิเคราะห์ความสำคัญของทะเลในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้  
5. บอกความสำคัญ และลักษณะของอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย  
6. จำแนกลักษณะของอาณาเขตทางทะเลได้  
7. สืบค้น และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ อาณาเขตทางทะเล และพื้นท่ีอาณาเขต 
8. วิเคราะห์ถึงความสำคัญของอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยได้  
9. อภิปรายความสำคัญของเขตอำนาจของรัฐเหนือเขตทางทะเลต่าง ๆ ของไทย ชายฝ่ังทะเลและ

พื้นท่ี ทางทะเลท่ีประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย หรือมีสิทธิหรือเสรีภาพในการใช้หรือจะใช้ 
 
รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชา ทะเลและมหาสมุทร 1         รหัสวิชา  ส21208        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง บอกความสำคัญของทรัพยากรทาง 
ทะเลและชายฝ่ัง บอกประเภทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังบอกวิธีในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ัง 
มีทักษะ ในการนำความรู้เรื่องการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ังไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน บอกปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และแนวทางแก้ไข วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับทรัพยากร ทางทะเลและชายฝ่ัง พร้อมท้ังบอกแนวทางแก้ไข บอกวิธีการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีและ
ทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝ่ังในประเทศไทย  

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง กฎ กติกา กฎหมายทะเลระหว่างประเทศและกฎหมายไทย ท่ีเกี่ยวข้อง
กับทะเลมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์  ของ
ชาติทางทะเลบอกความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล  

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผลประโยชน์ท่ีประเทศไทย (คนไทย ทุก
คน) พึงได้รับจากทะเลหรือเกี่ยวเนื่องกับทะเลท้ังภายในน่านน้ำไทย เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีความตระหนักในหน้าท่ีของคนไทยในการปกป้องทะเลไทยและผลประโยชน์
ของ ชาติทางทะเล เข้าใจความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทะเลไทย ประชาสัมพันธ์
บทบาทและ หน้าท่ีในการรับผิดชอบ ดูแลทะเลในในภาคและประเทศไทยกับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
ผ่านรูปแบบต่าง ๆ บอกแนวทางการปกป้องดูแลและการใช้ประโยชน์จากทะเล บอกหลักการในการ บูรณาการ
การท างานร่วมกัน ของทุกภาคส่วนในการปกป้องทะเลไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีความรู้ความ
เข้าใจในหน้าท่ีในการเป็น เจ้าของทะเล อธิบายบทบาทหน้าท่ีในการเป็นเจ้าของทะเล 
 

ผลการเรียนรู ้
1. อธิบายความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
2. สืบค้น และนำเสนอข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
3.เสนอวิธีในการป้องกันและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ัง  
4. มีทักษะในการนำความรู้เรื่องการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ัง ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
5. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พร้อมท้ังเสนอแนวทางแก้ไข  
6. จัดทำแผนงาน/โครงงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีและทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ใน

ประเทศไทย  
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7. มีส่วนร่วมในการแสดงออกเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย และวิธีการดูแลทรัพยากรทางทะเล  
8. ตระหนักในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสำนึกถึงหน้าท่ีของคนไทยในการ

ดูแล รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
9. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลท่ีผ่านมาและภัย 

คุกคามรูปแบบใหม่  
10. สืบค้น ศึกษากฎหมายทะเลระหว่างประเทศ และกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล  
11. เข้าใจแนวทางปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ  
12. เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศตามพันธกรณี  
13. จัดทำแผนผังความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการรักษา

ผลประโยชน์ของ ชาติทางทะเล  
14. อธิบายความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล  
15. บอกแนวทางการปกป้องดูแลและการใช้ประโยชน์จากทะเล  
16. อธิบายหลักการในการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการปกป้องทะเลไทยและ 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
17. มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีของการเป็นเจ้าของทะเลในการการปกป้องทะเลไทยและ

ผลประโยชน์ทาง ทะเล  
รวม 17 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชา ทะเลและมหาสมุทร                   รหัสวิชา ส31203       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ในลักษณะของภูมิศาสตร์ทางทะเลในท้องถิ่นตนเองและทะเลในพื้นท่ี 

อื่น ๆ การนำความรู้เรื่องลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเลในท้องถิ่นตนเองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
วิธีการต่างๆ การจำแนกลักษณะของภูมิศาสตร์ทางทะเลในท้องถิ่นตนเองได้ บอกความสำคัญของเขตทาง
ทะเลในท้องถิ่นตนเอง การน าความรู้เรื่องเขตทางทะเลในท้องถิ่นตนเองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
วิธีการต่างๆ การจำแนกลักษณะของเขตทางทะเลในท้องถิ่นตนเอง การจำแนกขอบเขตทางทะเลในท้องถิ่น
ตนเอง บอกความเป็นมาของการกำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลในท้องถิ่นตนเอง บอกแนวทาง
ในการกำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลในท้องถิ่นตนเอง ระบุตำแหน่งและลักษณะกายภาพทาง
ทะเลท่ีปรากฏในแผนผังแผนท่ีทางทะเลในท้องถิ่นตนเอง วิเคราะห์ความสำคัญของทะเลในด้านต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้ วิเคราะห์ถึงความสำคัญของเขตทางทะเลของประเทศไทยได้ บอกความสำคัญ
ของอำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจในเขตทางทะเลต่าง ๆ ของไทย ชายฝ่ังทะเลและพื้นท่ีทางทะเลท่ีประเทศ
ไทยมีอำนาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย หรือมีสิทธิหรือเสรีภาพในการใช้หรือจะใช้ มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทะเลในประเทศได้ บอกความเป็นมาของการกำหนดเขต
จังหวัดทางทะเล อธิบายแนวทางในการกำหนดเขตจังหวัดทางทะเล มีความรู้ความเข้าใจในมิติทางพื้นท่ีของ
น่านน้ำไทยและจังหวัดชายทะเล 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะของภูมิศาสตร์ทางทะเลของไทยของภูมิภาค และของโลก 
2. ระบุลักษณะของทะเลทวีปเอเชีย 
3. บอกความสำคัญของทะเลในด้านต่าง ๆ 
4. วิเคราะห์ความสำคัญของทะเลในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้ 
5. ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการระบุตำแหน่งท่ีต้ังทางทะเลของทวีปเอเชีย 
6. บอกความสำคัญและลักษณะของอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 
7. จำแนกลักษณะของอาณาเขตทางทะเลได้ 
8. สืบค้น และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ อาณาเขตทางทะเล และพื้นท่ีอาณาเขต 
9. วิเคราะห์ถึงความสำคัญของอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยได้ 
10. อภิปรายความสำคัญของเขตอำนาจของรัฐเหนือเขตทางทะเลต่าง ๆ ของไทย ชายฝ่ังทะเลและพื้นท่ี 
ทางทะเลท่ีประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย หรือมีสิทธิหรือเสรีภาพในการใช้หรือจะใช้ 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชา ทะเลและมหาสมุทร                   รหัสวิชา ส31204       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  0.5 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ส่ิงท่ีมีอยู่หรือเกิดข้ึนตามธรรมชาติใน 

บริเวณทะเลและชายฝ่ัง ระบุ จำแนก ประเภทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในท้องถิ่นตนเอง นำ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในท้องถิ่นตนเองมาใช้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน บอกผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในท้องถิ่นตนเอง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ังในท้องถิ่นตนเอง เสนอวิธีการใช้ประโยชน์ทางทะเลในท้องถิ่นตนเอง
ได้อย่างปลอดภัย มีทักษะในการนำความรู้เรื่องการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ
ชายฝ่ังไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พร้อมท้ัง
บอกแนวทางแก้ไข บอกวิธีการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีและทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในประเทศไทย บอก
ข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์ทะเลไทย บอกวิธีการดูแลทรัพยากรทางทะเล มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทะเลไทย บอก
ความสำคัญของทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลท่ีสำคัญของประเทศไทย มีความตระหนักในหน้าท่ี
ของคนไทยในการปกป้องทะเลไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีความรู้ความเข้าใจความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทะเลไทย วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลท่ีผ่านมาและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง กฎ กติกา กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับทะเลในท้องถิ่นตนเองปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับทะเลในท้องถิ่นตนเอง รู้จักองค์กรและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในท้องถิ่นตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลบอกความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล 

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผลประโยชน์ท่ีประเทศไทย (คนไทยทุกคน) พึง
ได้รับจากทะเลหรือเกี่ยวเนื่องกับทะเลท้ังภายในน่านน้ ำไทย เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีความตระหนักในหน้าท่ีของคนไทยในการปกป้องทะเลไทยและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เข้าใจความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทะเลไทย ประชาสัมพันธ์
บทบาทและหน้าท่ีในการรับผิดชอบ ดูแลทะเลในในภาคและประเทศไทยกับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นผ่าน
รูปแบบต่าง ๆบอกหลักการในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการปกป้องทะเลไทยและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อธิบายบทบาทหน้าท่ีในการเป็นเจ้าของทะเล 
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ผลการเรียนรู้ 
1. เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทะเลระหว่างประเทศได้ 
2. บอกบทบาทหน้าท่ีขององค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
3. อธิบายความเป็นมาของการกำหนดเขตจังหวัดทางทะเล 
4. อธิบายแนวทางในการกำหนดเขตจังหวัดทางทะเล 
5. อธิบายแผนท่ีและบัญชีค่าพิกัดรายจังหวัดชายทะเล (ในพื้นท่ีจังหวัดของตนเอง) 
6. อ่านแผนท่ีจังหวัดชายทะเลได้(ในพื้นท่ีจังหวัดของตนเองและพื้นท่ีรอบ ๆ) 
7. มีความรู้ความเข้าใจในมิติทางพื้นท่ีของน่านน้ำไทยและจังหวัดชายทะเล (ตามบริบทในพื้นท่ีของผู้เรียน) 
8. อธิบายความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
9. สืบค้น และนำเสนอข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
10. อธิบายแนวคิดและความสำคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
11. เสนอแนะวิธีในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ัง 
12. มีทักษะในการนำความรู้เรื่องการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ัง 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
13. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พร้อมท้ังเสนอแนวทางแก้ไข 
14. จัดทำแผนงาน/โครงงานการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีและทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในประเทศไทย 
15. มีส่วนร่วมในการแสดงออกเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย และวิธีการดูแลทรัพยากรทางทะเล 
16. ตระหนักในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสำนึกถึงหน้าท่ีของคนไทยในการดูแล 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
17. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลท่ีผ่านมาและ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
18. สืบค้น ศึกษากฎหมายทะเลระหว่างประเทศ และกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล 
19. เข้าใจแนวทางปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ 
20. เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศตามพันธกรณี 
21. จัดทำแผนผังความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล 
22. อธิบายความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล 
23. บอกแนวทางการปกป้องดูแลและการใช้ประโยชน์จากทะเล 
24. อธิบายหลักการในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการปกป้องทะเลไทยและ 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
25. มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีของการเป็นเจ้าของทะเลในการการปกป้องทะเลไทยและผลประโยชน์ 
ทางทะเล 
รวมทั้งหมด 25 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โครงสร้างเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ระดับช้ันมัธยมศึกษา ตอนต้น 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับชั้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
     1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
     2. กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ- เนตรนารี  
- ชุมนุม 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

     3.  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 20* 20* 20* 
เวลาเรียนรวม 120 120 120 

     หมายเหตุ      * กิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมบูรณาการในกิจกรรมอื่นๆ  และสามารถปฏิบัติ   
                          ได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 
ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  ประกอบด้วยกิจกรรม  3  ลักษณะดังนี้ 

1.  กิจกรรมแนะแนว   มีขอบข่ายของกิจกรรม 3   คือ 
 1.1 ด้านการศึกษา โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  บริการ 

ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาต่อ  เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนและศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
 1.2 ด้านการงานและอาชีพ  ให้ผู้เรียนรู้จักตนเองในด้านความสามารถ  ความถนัด  ความ

สนใจในอาชีพต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีการวางแผนเข้าสู่อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

 1.3    ด้านชีวิตและสังคม   ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รัก
ผู้อื่น  รักษาส่ิงแวดล้อม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ  มีทักษะและสามารถ
ปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
          2.  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 

   2.1    กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี  สำหรับผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  ทุกคน โดย
ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ใช้เวลา 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน   ปฏิบัติกิจกรรมโดยเปิด
ประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมให้ศึกษา วิเคราะห์  วางแผน ปฏิบัติ
กิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึก
ปฏิบัติในเรื่อง 
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1. เครื่องหมายลูกเสือโลก  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 
2. เครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2) 
3. เครื่องหมายลูกเสือหลวง  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 

โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ  
กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ กระบวนการทางเทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือ พัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้โดยไม่
เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
       2.2 กิจกรรมชุมนุม /ชมรม   เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความ
ถนัด  ความต้องการของตน  เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
        การดำเนินการกิจกรรมชุมนุม  โดยให้ ผู้เรียนเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมท่ีสนใจปี
การศึกษาละ  1  ชุมนุม/ชมรม   มีการเลือกคณะกรรมการชุมนุม/ชมรม  เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม
เสนอโครงการ  กำหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม   ท้ังนี้มีครูท่ีปรึกษาชุมนุมคอยให้คำแนะนำ  ร่วมแก้ไขปัญหา
ต่างๆ รวมท้ังประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินตามระเบียบการวัดผลประเมินหลักหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  เมื่อส้ินภาคเรียน 
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โครงสร้างเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ระดับช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 
     1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 

     2. กิจกรรมนักเรียน 
- ชุมนุม 

 

40 
 

40 
 

40 

     3.  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 20* 20* 20* 
เวลาเรียนรวม 120 120 120 

หมายเหตุ  1. กิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมบูรณาการในกิจกรรมอื่นๆ  และสามารถปฏิบัติได้ท้ัง
ในและนอกสถานศึกษา 

      2. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้ใดไม่ได้ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  ต้องร่วม 
กิจกรรมชุมนุม                   
ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  ประกอบด้วยกิจกรรม  3   ลักษณะดังนี้ 
 

1.  กิจกรรมแนะแนว   มีขอบข่ายของกิจกรรม  3 คือ 
 1.1  ด้านการศึกษา  โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  บริการ 

ข้อมูลสนเทศการศึกษาต่อ  เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนและศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
 1.2 ด้านการงานและอาชีพ  ให้ผู้เรียนรู้จักตนเองในด้านความสามารถ  ความถนัด  ความ

สนใจในอาชีพต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีการวางแผนเข้าสู่อาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

 1.3  ด้านชีวิตและสังคม   ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  รัก
ผู้อื่น  รักษาส่ิงแวดล้อม  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ  มีทักษะและสามารถ
ปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 
    2.1  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเข้าร่วมตามความ
ถนัด  ความสนใจ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาทหารท่ีเหมาะสม  ปลูกฝังให้มี
อุดมการณ์เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีระเบียบวินัย   เสียสละ    อดทน  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ท้ังนี้การ
ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง กองทัพบก  กระทรวงกลาโหม 
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  2.2   กิจกรรมชุมนุม  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  
ความต้องการของตน  เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
              การดำเนินการกิจกรรมชุมนุม  โดยให้ผู้เรียนเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมท่ีสนใจปี
การศึกษาละ  1  ชุมนุม   มีเวลาร่วมกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนละ  20 ช่ัวโมง  มีการเลือกคณะกรรมการชุมนุม  
เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมเสนอโครงการ  กำหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม   ท้ังนี้มีครูท่ีปรึกษาชุมนุม
คอยให้คำแนะนำ  ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินผลเมื่อส้ินภาคเรียน 
   2.3   กิจกรรมจริยธรรม/โฮมรูม   เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีเป็นจุดเน้นของโรงเรียนคลอง
ฉนวนวิทยามุ่งปลูกฝังคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้อย่างสงบ  สันติ  ดำเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนและครูท่ีปรึกษา  
 3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำประโยชน์ตามความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม มีจิตใจมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสำคัญได้แก่  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  กิจกรรมดำรงรักษา  สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนาธรรม   กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม  
 เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6 รวม  3 ปี  
จำนวน  60  ช่ัวโมง   
 

การพิจารณามอบหมายผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คณะครูทุกคนเป็นครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามท่ีโรงเรียนมอบหมายโดยมีบทบาท  ดังนี้ 
1. ปฐมนิเทศผู้เข้าเรียนให้เข้าใจเป้าหมาย  วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. เลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรม 

       3.ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการโดยให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนงาน
โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน 
 4.  ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม 

5. ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความเรียบร้อย 
และปลอดภัย   

6. ประเมินผลการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 
  7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 

  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                          กิจกรรมแนะแนว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  1-6                     เวลา  40 ชั่วโมง/ปี 

 
รู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีเจตคติท่ีดีต่อ

การมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
รู้จักตนเองในทุกด้าน  รู้ความถนัด  ความสนใจ  และบุคลิกภาพของตนเอง  รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ
อย่างหลากหลาย มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจรติ  รู้ข้อมูลอาชีพ  สามารถเลือกตนแนวทางในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม  มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ  สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามท่ีตนเองมีความถนัดและ
สนใจ  มีคุณลักษณะพื้นฐานท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพและพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้าง
ฐานะทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ 

พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  รู้จักแสวงหาความรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้
และทักษะทางวิชาการ  รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิธีการเรียนรู้  มีทักษะการคิด  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คิดเป็น  ทำเป็น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  เอื้ออาทรและสมานฉันท์  เพื่อดำรงชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบสุขตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จัก เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เกิดการเรียนรู้
สามารถวางแผนการเรียนรู้ อาชีพ  รวมท้ังการดำเนินชีวิตและมีทักษะทางสังคม  เกิดการเรียนรู้สามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พึ่งตนเองได้มีทักษะในก ารเลือกแนวทาง
การศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตท่ีดีและจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว  
สังคมและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   รู้จัก  เข้าใจ  รัก  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ  รวมทั้งการ

ดำเนินชีวิต และมีทักษะทางสังคม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

เหมาะสม 
4. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                  กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  1                                       เวลา  40 ชั่วโมง/ปี 
 

 เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่และปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจ  ใฝ่รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. เตรียมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพ 
หมู่ (แกรนด์ฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย ระเบียบแถว  เบื้องต้น  คำปฏิญาณ  
กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรอง 

2. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ดาวดวงท่ี  1    อนามัย   ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหา 
ธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธงและประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิง  การผูก
เงื่อน  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ดาวดวงท่ี  1  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   มีนิสัยในการสังเกต  
จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  รู้จักบำเพ็ญตน
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษา
และส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งพาตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความมั่นคง 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 
7. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                  กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  2                                       เวลา  40 ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎ
ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่     
ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผล
และปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ดาวดวงท่ี  2  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพ
หมู่ (แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติ
พจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือท่ีใช้วัสดุ
เหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงท่ีส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ดาวดวงท่ี  2  สามารถปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเอง  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ  รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการ
ฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ความมั่นคงของชาติ  และสามารถประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต   จดจำ  เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์  สุจริต   มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน  สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                  กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  3                                       เวลา  40 ชั่วโมง/ปี 
 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  
วางแผน  ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  โดยเน้นระบบหมู่  และปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎ
ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ศึกษาเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงใช้สัญลักษณ์สมาชิกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ท่ี
มีความเป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน  ศึกษาธรรมชาติในชุมชนด้วยความสนใจใฝ่รู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผล
และปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกองในเรื่องต่อไปนี้ 
 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ดาวดวงท่ี  3  นิยายเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ  การทำความเคารพ
หมู่ (แกรนฮาวล์)  การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถว คำปฏิญาณ  กฎ และคติ
พจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหาธรรมชาติการอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น  ความปลอดภัย  บริการ  การผูกเงื่อน  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือท่ีใช้วัสดุ
เหลือใช้ในท้องถิ่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิงท่ีส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ดาวดวงท่ี 3 สามารถปฏิบัติตามคำ
ปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเอง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจ รู้จักบำเพ็ญเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รู้จักทำการฝีมือ
และฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงของชาติ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเองได้ 
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. บำเพ็ญตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. ทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความมั่นคงของชาติ 
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                               กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6                               เวลา  40  ชั่วโมง/ปี 
 
   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ฝึกการทำงานท่ีสอดคล้องกับชีวิต
จริง  ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  สำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ  เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และใช้ความคิดสร้างสรรค์  การบริการด้านต่าง ๆ  ท่ี เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม  เสริมสร้างความมีน้ำใจ  เอื้ออาทร  ความเป็นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง  
ครอบครัวและสังคม  คิดออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัคร  จิตอาสา  เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
2. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติกิจการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
5. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   กิจกรรมนักเรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6                            เวลา  40  ชั่วโมง/ปี 
 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการ เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ท้ังด้านวิชาการ และพื้นฐานอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตาม
ศักยภาพอย่างรอบด้าน  เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  มีความสามารถในการส่ือสาร  มีทักษะการคิด 
แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ทำงานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของตน  ได้พัฒนา
ความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิดประสบการณ์ท้ังทักษะทางวิชาการ  ทักษะ
อาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคมตามศักยภาพ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  คิดเป็น  ทำได้  
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย  และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
2. มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ท้ังทางวิชาการ

และวิชาชีพตามศักยภาพ 
3. ใช้เวลาว่างให้เกดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. มุ่งมั่นในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมชุมนุม 

 
  



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 
หลักการและเหตุผล 

จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ เข้าใจคำส่ัง                     
คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน และหลักการใช้ อักษรได้ถูกต้อง สามารถอ่านออก
เสียง อักษร กลุ่มคำและประโยคส้ัน ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการออกเสียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลโดยใช้ส่ือนวัตกรรม ในการส่ือสารเพื่อแสดงความต้องการของตนและส่ิงต่าง ๆ รอบตัว  ใช้ถ้อยคำง่าย ๆ 
ในการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยคและข้อความ ระหว่าง
วัฒนธรรมต่างประเทศและวัฒนธรรมไทย เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในกับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงอักษรได้  
2. ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้  
3. รู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย ต่างชาติได้  

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ท่ีสำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะ
ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป   

ท้ังนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม่ ๆ ในการ
ติดต่อส่ือสาร ท่ีมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นส่ือกลางสำคัญในการติดต่อและผูกพันต่อ
การดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบ ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน ทำให้ภาษาไทยเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไขและป้องกันต้ังแต่
การใช้ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเส่ือมลง จะส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยเป็น
ทวีคูณ อ่านและเข้าใจความหมายของคำ  ประโยค ข้อความและจัดทำแบบฝึกเป็นรูปเล่ม จัดทำพจนานุกรม
ฉบับจ๋ิว ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ ข่าว บทความจากส่ิงตีพิมพ์ประเภทต่างๆ  และประดิษฐ์ท่ีค่ันหนังสือประเภท
ต่างๆ 
    เพื่อให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักค้นคว้า  และแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ 
เพื่อให้สมาชิกเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจและเล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและสิทธิภายในขอบเขต
ของกฎหมายเพื่อให้สมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณค่า  ดำรงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติไทยเพื่อให้สมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะเพื่อให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทาง
ร่างกาย  จิตใจ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้สมาชิกรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และสร้าง
เสริมความมั่นคงของชาติเพื่อให้สมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   
ผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
2.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธี 
3.  เขียน ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
4.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
5.  นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ในฐานะภาษาประจำชาติ 
6. นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 
หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีอยู่รอบตัวและชีวิตของเรา คณิตศาสตร์สามารถอธิบาย
ส่ิงต่างๆ นานาท่ีอยู่รอบตัวเราได้ ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมองคณิตศาสตร์นั้น ยาก ซับซ้อน น่าเวียนหัว                 
ทำให้เกิดความเครียด และความวิตกกังวลในการเรียน  

ชุมนุมนี้จึงจัดขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนในชุมนุมได้มองเห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของคณิตศาสตร์ โดยการ 
รวบรวมด้านสนุกสนานของคณิตศาสตร์ ตลอดจนเกร็ดน่ารู้ต่างๆ มากมาย รวมถึงเกร็ดแปลกๆ เกี่ยวกับตัว
เลขท่ีอาจจะทำให้นักเรียนเกิดหลงรักตัวเลขข้ึนมาก็ได้  และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในกับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพื่อให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสุขและความสนุกสนานในการเข้าร่วม กิจกรรม ในวิชา

คณิตศาสตร์  
3. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีตนเองถนัดและสนใจ  
4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
5. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็น และได้ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์   
6. นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  

รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมศิลป์ดนตรีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 
หลักการและเหตุผล 
   รู้จักช่ือ และบอกลักษณะของเส้นต่าง ๆ ซึ่งมาประกอบเป็นเป็นภาพต่างๆและดนตรี ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 เพื่อให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักค้นคว้า  และแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ 
เพื่อให้สมาชิกเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจและเล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและสิทธิภายในขอบเขต
ของกฎหมายเพื่อให้สมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณค่า  ดำรงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติไทยเพื่อให้สมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะเพื่อให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทาง
ร่างกาย  จิตใจ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้สมาชิกรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  และสร้าง
เสริมความมั่นคงของชาติเพื่อให้สมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อให้สมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
2.  มีความรู้  ความสามารถด้านศิลปะดนตรี การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ท้ัง

ทางวิชาการและ วิชาชีพตามศักยภาพ 
3.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4.  มุ่งมั่นในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
5.  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 
หลักการและเหตุผล 
        ในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในหลากหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาด้านการส่ือสารและด้านข้อมูล ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาให้ความสำคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เกิดความตระหนักและเท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ เป็นนักคิดวิเคราะห์ เป็น
นักแก้ปัญหา เป็นนักสร้างสรรค์ เป็นนักประสานความร่วมมือ รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร เป็นผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นนักส่ือสาร และตระหนักรับรู้สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันและอนาคตกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
จึงเป็นกิจกรรมกลุ่มเสริมทักษะด้านวิชาการ ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานักเรียนให้
เต็มศักยภาพ  เพื่อตอบสนองศักยภาพของนักเรียนได้หลากหลายวิชาสามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ตรงกับสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. นักเรียนเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
2. นักเรียนมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ นำมาใช้ในงานต่างๆ 
3. นักเรียนพฒันาความรู้ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
5. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น  

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 
หลักการและเหตุผล 

ฝึกทักษะนักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ คุณธรรมและความรู้  โดยนักเรียนฝึกเรียน
เกษตรพอเพียง  ได้แก่  การปลูกสวนหม่อน  การเล้ียงไก่พื้นเมือง  การเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  การทำปุ๋ย
หมักชีวภาพและการปลูกพืชผักสวนครัว  เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและส่งเสริม
อาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  การเพาะเห็ดนางฟ้า  การเล้ียงไก่พื้นเมือง  การ
เล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  และการปลูกพืชผักสวนครัว 

2. เพื่อฝึกนิสัยรักการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิดในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุมรักการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 
หลักการและเหตุผล 
   อ่านและเข้าใจความหมายของคำ  ประโยค ข้อความและจัดทำแบบฝึกเป็นรูปเล่ม จัดทำพจนานุกรม
ฉบับจ๋ิว ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ ข่าว บทความจากส่ิงตีพิมพ์ประเภทต่างๆ  และประดิษฐ์ท่ีค่ันหนังสือประเภท
ต่างๆ 
   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการจัดทำแบบฝึกเป็นรูปเล่ม จัดทำพจนานุกรม
ฉบับจ๋ิว   และประดิษฐ์ท่ีค่ันหนังสือประเภทต่างๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   เพื่อให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้ จักค้นคว้า  และแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ 
เพื่อให้สมาชิกเป็นผู้มีระเบียบวินัยเพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจและเล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและสิทธิภายในขอบเขต
ของกฎหมายเพื่อให้สมาชิกมีความสงบซาบซึ้งในคุณค่า  ดำรงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติไทยเพื่อให้สมาชิกเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะเพื่อให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทาง
ร่างกาย  จิตใจ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้สมาชิกรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม  และสร้าง
เสริมความมั่นคงของชาติเพื่อให้สมาชิกมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของตน 
2. มีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ให้เกิดประสบการณ์ ท้ังทางวิชาการ

และวิชาชีพตามศักยภาพ 
3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. มุ่งมั่นในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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ส่วนท่ี 4 
เกณฑ์การจบการศึกษา 

      หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  กำหนด
เกณฑ์สำหรับการจบการศึกษาไว้ ดังนี้ 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ  
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน          
ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมิน
เป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  พุทธศักราช 
2564 ตามห ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน   พุ ทธศักราช  2551  (ฉบั บปรับปรุ ง  2560)      
ประกอบด้วยการประเมิน  4   ด้าน  ดังนี้ 
 1.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 
เน้นประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น  การสังเกต  การสัมภาษณ์   แฟ้มสะสมงาน 
ประเมินโครงงาน    ช้ินงาน/ภาระงาน  การทดสอบ   ท้ังนี้  กำหนดอัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนต่อคะแนน
ปลายภาคเรียน  ดังนี้ 
 อัตราส่วนคะแนน  70 : 30  สำหรับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   และภาษาต่างประเทศ 
 อัตราส่วนคะแนน   70 : 30  สำหรับรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  การงานอาชีพ  และสุข
ศึกษาและพลศึกษา   
 รายวิชาใดท่ีมีลักษณะธรรมชาติวิชาเฉพาะสามารถกำหนดอัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนต่อคะแนน
ปลายภาคเรียนให้เหมาะสมได้  เช่น รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย  รายวิชาโครงงาน 
 ในแต่ละภาคเรียนกำหนดให้วัดผลประเมินผลเป็นทางการ  2  ครั้ง คือ  สอบกลางภาคเรียน 
และสอบปลายภาคเรียน   โดยในการสอบปลายภาคเรียนให้ประเมินผลในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ี
สำคัญของรายวิชานั้น   
 สำหรับผู้เรียนท่ีได้คะแนนสอบกลางภาคไม่ถึงร้อยละ  50  ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมใน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่าน   และจัดสอบแก้ตัว   ได้คะแนนไม่เกินร้อยละ  50 
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 2. การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน   และประเมินผลเมื่อส้ินภาคเรียน   แล้วรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  หากผู้เรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
คณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนต้องหาแนวทางจัดซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผ่าน
การประเมิน 
 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์      ให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์     โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนรายบุคคลเป็นระยะ  หากพบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ให้อบรม   
ตักเตือน รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พัฒนาเป็นคุณลักษณะท่ียั่งยืนเป็นปกตินิสัย
ของผู้เรียน   เมื่อส้ินภาคเรียนครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนด   เสนอผลต่อการประเมินคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   หากผู้เรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
พิจารณาแนวทางจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้ผู้เรียนตามความเหมาะสม 
 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   มอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาหรือครูท่ีได้รับมอบหมายแต่ละ
กิจกรรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ท่ีกำหนดได้แก่ เวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาจัด
กิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามกำหนดและมีผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม   แล้วส่งผลการประเมินให้หัวหน้า
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากผู้เรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พิจารณามอบหมายให้ครูท่ีปรึกษากิจกรรมจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้ตามความเหมาะสม 
 

การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      1. การตัดสินผลการเรียน 
                ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์    และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น      ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน 
เป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อม
เสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ   มีเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนดังนี้ 
 - ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

 - ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์โดยได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ  60  ของ
คะแนนเต็มในตัวชี้วัดนั้น 
- ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
- ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในการอ่าน  คิด 

วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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 ท้ังนี้  เกณฑ์การประเมินต่างๆ  ให้ยึดตามระเบียบสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง 2560)   
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

 2  การให้ระดับผลการเรียน 

                  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ

ประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  ผ่านและไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน   โดยให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

      3  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้ า             

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาจะสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

         เกณฑ์การจบหลักสูตร 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  
กำหนดการจบหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นดังนี้ 

    เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         (1)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
         (2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
66  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
         (3)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน   ดีหรือดีเยี่ยม  
         (4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่าน ดี  หรือดีเยี่ยม 
         (5)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน          
ทุกกิจกรรม 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 
  เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสำคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ                 
ท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
        1.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ 
ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
        1.2  ประกาศนียบัตร  เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักด์ิและสิทธิ์ของผู้จบ
การศึกษา ท่ีสถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
        1.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) และจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6) 
 2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  

     เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม  
ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 

    2.1 แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา เป็นเอกสารท่ีจัดทำขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนใช้บันทึก 
พัฒนาการ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน  สำหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นรายห้องเรียนเอกสารบันทึกผลการเรียน
ประจำรายวิชา นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  -  ใช้บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
  -  ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงาน  และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

  2.2 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน  เป็นเอกสารท่ีจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายวิชา 
และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับช้ันของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมท้ังข้อมูลด้านอื่น ๆ ของผู้เรียนท่ีบ้านและสถานศึกษา โดยจัดทำเป็นเอกสาร
รายบุคคล เพื่อใช้สำหรับส่ือสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้าน
ต่างๆของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน นำไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
 -  รายงานผลการเรียน  ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
 -  ใช้เป็นเอกสารส่ือสาร  ประสานงาน  เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 



 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 
 

        - เป็นเอกสารหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆ  ของ
ผู้เรียน 

  2.3 ระเบียนสะสม  เป็นเอกสารท่ีจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ เป็นรายบุคคล โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามโรงเรียน
คลองฉนวนวิทยา  พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
(ฉบับปรับปรุง 2560)   สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  -  ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
  -  ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน 
  -  ใช้ติดต่อส่ือสาร  รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

 -  ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ  รับรอง  และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 
   2.4 ใบรับรองผลการเรียน   เป็นเอกสารท่ีจัดทำขึ้น  เพื่อใช้เป็นเอกสารสำหรับรับรองความเป็น

นักเรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการช่ัวคราวตามท่ีผู้เรียนร้องขอ ท้ังกรณีท่ีผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  -  รับรองความเป็นนักเรียนของสถานศึกษาท่ีเรียนหรือเคยเรียน 
  -  รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
  -  ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้าทำงาน  หรือ
เมื่อมีกรณีอื่นใดท่ีผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้  หรือสถานการณ์เป็นผู้เรียนของตน 
  -  เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ  รับรอง  ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็นผู้เรียน  หรือการ
ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา 
 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 โรงเรียนจะเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปล่ียน
รูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน และขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนจะดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา อย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลแสดงความรู้  ความสามารถของนักเรียนในด้าน
ต่าง ๆ  
 2.  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์   
 3.  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
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 4.  ในกรณีมีเหตุผลจำเป็นระหว่างเรียน  ผู้เรียนสามารถแจ้งความจำนงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน
สถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น  แล้วนำมาเทียบโอนได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ 
 5.  การเทียบโอนผลการเรียนให้คณะกรรมการการเทียบโอนจำนวน  5 คน เป็นผู้ดำเนินการ 
 6.  การเทียบโอนให้ดำเนินการดังนี้ 
  6.1 กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น  ให้นำรายวิชาหรือหน่วยกิตท่ีมี
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาท่ีสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ60 มาเทียบโอน
ผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  
พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
  6.2  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  โดยให้มี
การประเมินด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย และให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน 
      6.3  กรณีการเทียบโอนท่ีผู้เรียนเข้าโครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศ  ให้ดำเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียน 
  ท้ังนี้  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
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คำสั่งโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
ท่ี  17 / ๒๕๖5 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา (พุทธศักราช ๒๕6๕) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

เพื่อให้การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกุลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ใน
สังคมโลก เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑นั้น เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวน
วิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ ข้อ ๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลัก สูตร
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
    ๑.๑  นางนฤดี           ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
    1.2  นายพงศ์ธร   เจริญกิจ               ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
    ๑.3  นายมนตรี  ด้วงกูล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ      กรรมการ 
    ๑.4  นางพิศลดา        แสงระวี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ    กรรมการ 
    ๑.5  นางสาวจุฑารัตน์   สุวรรณขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป         กรรมการ  
    ๑.6  นางสาวประภากร คงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล           กรรมการ 
    ๑.7  นางสาวสุชาดา     เพชรสุก ครู                          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี ๑. ให้คำปรึกษาแนะนำ  อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
              และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
         ๒. ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             ต่างๆ 
๒. คณะกรรมการปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

              ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
               ๒.๑.๑ นางสาวสุดารัตน์ จีนเจียง    ครู 

    ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
              ๒.๒.๑ นายพงศ์ธร   เจริญกิจ   ครู  

๒.๒.๒ นางสาวปริศนา ไชยบุรี     ครู  
 ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒.๓.๑  นางสาวศิริมา ปานแขวง    ครู  
๒.๓.๒  นายสุวัฒน์ เพ็งสกุล  ครู  
๒.๓.๓  นางสาวประภากรณ์ คงจันทร์       ครู 
2.3.4  นางสาวกมลวรรณ เพชรสุข        ครูอัตราจ้าง 
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๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๔.1  นางสาวพจนีย์ ทองจิตร    ครูอัตราจ้าง 

๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒.๕.๑  นายมนตรี ด้วงกูล    ครู  

๒.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒.๖.๑  นายธีรพงค์ คงกระพนัธ ์  ครูอัตราจ้าง 

๒.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๒.๗.๑  นางพิศลดา แสงระว ี    ครู  

๒.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๒.๘.๑  นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ   ครู  
๒.๘.๒  นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสวัสด์ิ   ครู  
๒.๘.๓  นางสาวสุชาดา เพชรสุก      ครู 

มีหน้าที่ ๑. นำผลการประเมินการใช้หลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  
พุทธศักราช ๒๕60) มาปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พุทธศักราช ๒๕6๕ (ฉบับ
ปรับปรุง 2564) ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน  

๒. ดำเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีสุดและการวัด ประเมินผล
การเรียนรู้รายวิชาต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแสดงความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน  

๓. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีเป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความ
เหมาะสม และให้การสอนนำไปสู่การเรียนรู้มากท่ีสุด  

๔. พัฒนาส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีสุด  
๕. กำหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และกำกับ ติดตามการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกลุ่มวิชากำหนด  
๖. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
๗. ดำเนินการวิจัยการศึกษาในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดและ

ประเมินผล  
๘. นิเทศภายใน แลกเปล่ียนประสบการณ์การดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
๙. รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชา  และวางแผนพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรในภาคเรียนต่อไป  

๑๐. รายงานผลปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  พุทธศักราช ๒๕6๕ (ฉบับ
ปรับปรุง 2564) ต่อผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
           ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ อย่าให้
เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ  

ส่ัง  ณ  วันท่ี 11  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
ลงช่ือ 

                                                                                  (นางนฤดี ตุลารักษ์) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
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