
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖1 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

…………………………...................................................................................……. 
 

 ตามที่โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช 
๒๕๖1 โดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖5 เพ่ือให้สอดคล้องรับกับ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
มีเวลาในการทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้าง
วินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่น ในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรม
แก่นักเรียน โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๕ สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน  และปรับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด สอดคล้องกับ คำสั่ง สพฐ. ที่ ๑๒๓๙/๖๐ และประกาศ สพฐ.ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๐ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  
 

 ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

 
(นางสุนี     ภู่หิรัญ) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

(นายดำรง ศรพรม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ   
ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยในปี ๒๕๖๐ มีการปรับปรุงหลักสูตร  และมีรายการที่ปรับปรุ ง
ดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ได้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจะใช้ครบทุกชั้น เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบางเสด็จ วิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ ขึ้นเพ่ือเป็น แนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักเรียนของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ในระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่
จำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ ในการ คำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต ละนำมาปรับใช้ในปีปัจจุบัน คือปี ๒๕๖๕ 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำหลักสูตร ขอขอบคุณครู ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ช่วยกันจัดทำและพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสม ต่อการจัดการศึกษาเพ่ือ
นักเรียนของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

 
 
 

(นางสุนี     ภู่หิรัญ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

คำนำ หน้า 
 ความนำ ๑ 
 โครงสร้างเวลาเรียน ๒๐ 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๕ 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๖ 
 คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒๘ 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
๔๓ 

 
 



1 

 

 

ความนำ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ๙๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยให้ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 
๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อสาระที่ ๔ 
การอาชีพ เป็นสาระที่ ๒ การอาชีพ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีคำสั่งให้
โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ ๒๑ เพื ่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมจึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๖๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   โครงสร้างเวลา
เรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียน
สามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดย
มีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคม
คุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เรียนที ่ชัดเจนตลอดแนว ซึ ่งจะสามารถช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้การจัดทำ
หลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนา
หลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 
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วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกใน ความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

หลักการ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้ 
๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ เรียนรู้เป็น

เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน พ้ืนฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล 

๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด การเรียนรู้ 
๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 

จุดหมาย 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นคนดี           
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็น จุดหมาย เพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี ทักษะชีวิต 
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย  
๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ดังนี้  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะ

สำคัญ   ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน การใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย หลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึง ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกีย่วกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่ เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ ขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม         
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกร รมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน ต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มุ ่งพัฒนาผู ้เร ียนให้มี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ใน ฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้  
๕. อยู่อย่างพอเพียง  
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน  
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร์ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. ภาษาต่างประเทศ  

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ ่งที่ผู ้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ ภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และการทดสอบระดับชาติ ระบบการ ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพ
การจัดการศึกษาว่าสามารถ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กำหนดเพียงใด 
 



5 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อน

ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรมนำไปใช้ในการ กำหนดเนื้อหา จัดทำ
หน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัด ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน 

1. ตัวชี ้วัดชั ้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้เรียนแต่ละชั ้นปีในระดับการศึกษาภาค บังคับ 
(ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

2. ตัวชีว้ัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 
4-6)  

 

หลักสูตร ได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและ ให้สื่อสาร
ตรงกัน ดังนี้  
 

ว 1.1 ป 
ป.1/2 ตัวชีว้ัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2 
๑. สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1  

ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ต 2.2 
ม.4-6/3 ตัวชีว้ัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 3  
2.3 สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2  
ต    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดังนี้ 
 

คณิตศาสตร์ : การนำความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิตและ
ศึกษาต่อ การมีเหตุผลมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
 

ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ 
 

ภาษาต่างประเทศ : ความรู้ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้และการประกอบอาชีพ 
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการทำงาน การจัดการการดำรงชีวิต การ
ประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี 
 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะสุนทรียภาพและการเห็นคุณค่าทาง
ศิลปะ 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพอานามัยของตนเองและผู้อื ่นการ
ป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมือง
ดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมความรักชาติ และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู ้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
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วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกใน ความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี ทักษะชีวิต 
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย  
๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ

ที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้  
๕. อยู่อย่างพอเพียง  
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน  
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

 

สมรรถนะสำคัญของนักเรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร  
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. กิจกรรมแนะแนว  
๒. กิจกรรมนักเรียน 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
๑. ภาษาไทย     ๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒. คณิศาสตร์     ๖.  ศิลปะ 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๗.  การงานอาชีพ 
๔. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๘.  ภาษาต่างประเทศ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช 2565 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน         

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระท่ี ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน

การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
 สาระท่ี ๒    การเขียน  

มาตรฐาน ท ๒.๑   ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                   
 สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               
 สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีว ิตกับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว ๑.๒  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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 มาตรฐาน ว ๑.๓  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

 มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสาร กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 มาตรฐาน ว ๒.๒  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว ๒.๓  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี ่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับเสียง  แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี
ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

 สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

 วิทยาศาสตร์เพิ ่มเติมจัดทำขึ ้นสำหรับผู ้เรียนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องเรียนเนื้อหาในสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเป็น
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พื้นฐานสำคัญและเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ 
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ โดยมีผลการเรียนรู ้ ที ่ครอบคลุมด้านเนื ้อหา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมี วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม
นี้ ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหา ที่ทัดเทียมกับนานาชาติ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้สู่การนำ ไปใช้ในชีวิตจริง สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาระหว่างตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีเวลาสำหรับการเรียนรู้ และทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน  
 ๒. ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาระหว่างสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
โดยมีการพิจารณาเนื้อหาที่มีความซ้ำซ้อนกัน แล้วจัดให้เรียนที่สาระใดสาระหนึ่ง เช่น  
 - เรื่องสารชีวโมเลกุล เดิมเรียนทั้งในสาระชีววิทยา และเคมี ได้พิจารณาแล้วจัด ให้เรียนในสาระ
ชีววิทยา 
 - เรื่องปิโตรเลียม เดิมเรียนทั้งในสาระเคมี และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ได้พิจารณาแล้วจัด
ให้เรียนในสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
 - เรื่องกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล ไอโซโทปกัมมันตรังสี ได้พิจารณาแล้วจัดให้ เรียนในสาระเคมี 
และเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ จัดให้เรียนในสาระฟิสิกส์ เนื่องจากเดิมเนื้อหาเหล่านี้ ทับซ้อนกันในสาระเคมีและ
ฟิสิกส์ 
  - เรื่องการทดลองของทอมสัน และการทดลองของมิลลิแกน เดิมเรียนทั้งในสาระ เคมี และฟิสิกส์      
ได้พิจารณาแล้วจัดให้เรียนในสาระเคมี 
 ๓. ลดความซ้ำซ้อนกันระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เช่น 
 - เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสาระชีววิทยา ได้ปรับให้สาระการเรียนรู้ เนื้อหา และกิจกรรม
มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมของระดับผู้เรียน 
 - เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก พายุ และมรสุม ได้มีการ
ปรับให้สาระการเรียนรู้ เนื้อหา และกิจกรรม เรียนต่อเนื่องกันจากระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นไปสู่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือไม่ให้ทับซ้อนกัน 
 ๔. ลดทอนเนื้อหาที่ยาก เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ๕. มีการเพิ่มเนื้อหาด้านต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย สอดคล้องต่อการดำรงชีวิต ในปัจจุบันและอนาคต
มากขึ้น เช่น เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมใน สาระชีววิทยา เรื่องทักษะและความ
ปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี นวัตกรรมและการแก้ปัญหา ที่เน้นการบูรณาการในสาระเคมี เรื่องเทคโนโลยีด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม การสื่อสาร ด้วยสัญญาณดิจิทัลที่เหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน 
รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับ การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค เพ่ือความสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิชาฟิสิกส์
ในปัจจุบัน  
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 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมนี้ ถึงแม้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามความ เหมาะสมและตาม
จุดเน้นของสถานศึกษา แต่ในแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียน ได้เรียนทุกสาระเพื่อให้มีความรู้
เพียงพอในการนำไปใช้เพื่อการศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหา ของสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ        
ที่สถานศึกษามักมองข้ามความสำคัญของการเรียนสาระนี้ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์       
ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา รวมทั้งศาสตร์อื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาช่วยในการอธิบายและเข้าใจปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ทั้งการเปลี่ยนแปลง บนผิวโลก การเปลี่ยนแปลงภายในโลก และการเปลี่ยนแปลงทางลม
ฟ้าอากาศ ซึ่งกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกล่าวล้วนส่งผลซึ่งกันและกัน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตด้วย และที่
สำคัญคือ ความรู้ ในสาระนี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพในหลาย ๆ ด้าน เช่น อาชีพที่
เกี่ยวกับ วัสดุศาสตร์ การเดินเรือ การบิน การเกษตร การศึกษาประวัติศาสตร์ วิศวกร อุตสาหกรรมน้ำมัน 
เหมือง นักธรณีวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา นักดาราศาสตร์ นักบินอวกาศ ดังนั้นพื้นฐานความรู้สาระโลก ดารา
ศาสตร์ และอวกาศ จะช่วยเปิดโอกาสทางด้านอาชีพที่หลากหลายให้กับผู้เรียน เพราะ ในอนาคตข้างหน้า 
นอกจากมนุษย์จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่แล้ว ยังต้องพัฒนาตนเองเพ่ือศึกษาข้อมูลต่าง 
ๆ ที่อยู่นอกโลกเพ่ือนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 

สาระวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
 สาระชีววิทยา 
 ๑. เข้าใจธรรมชาติของสิ ่งมีช ีว ิต การศึกษาชีววิทยาและวิธ ีการทางวิทยาศาสตร์ สารที ่เป็น
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและ หน้าที่ของเซลล์ 
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์  
 ๒. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าที่ของ
สารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานข้อมูลและแนวคิด เกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 
 ๓. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียง ของพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนอง ของพืช รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
 ๔. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลำเลียงสารและ
การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรม ของสัตว์ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๕. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียน สารในระบบ
นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบ
การเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและ ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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 สาระเคมี 

 ๑. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี และสมบัติของ
สาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
 ๒. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมี ไฟฟ้า รวมทั้งการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๓. เข้าใจหลักการทำปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การคำนวณ
ปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั ้งการบูรณาการความรู ้และทักษะ ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาทางเคมี  
 

 สาระฟิสิกส์ 

 ๑. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๒. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและ การได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๓. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทน เป็นพลังงานไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กท่ีกระทำกับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ แม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของ
ฟา-ราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๔. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของ
วัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของ
ของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี  กฎของแก๊ส  ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานใน
ระบบทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ ของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรง
นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

 ๑. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการศึกษาลำดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนำไปใช้ประโยชน์  
 ๒. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้ำ ในมหาสมุทร 
การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การพยากรณ์อากาศ 
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 ๓. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาตำแหน่ง ดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการดำรงชีวิต 
 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 

 มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวนผลที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้  

 มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้  
 มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่
กำหนดให ้
 

 สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 

 มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด  และ
นำไปใช้  
 มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

 สาระท่ี ๓  สติและความน่าจะเป็น 

 มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
 มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 
 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

 คณิตศาสตร์เพิ ่มเติมจัดทำขึ ้นสำหรับผู ้ เร ียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์   ที่จำเป็นต้องเรียนเนื้อหาในสาระจำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและ ความ
น่าจะเป็น รวมทั ้งสาระแคลคูลัส ให้มีความลุ ่มลึกขึ ้น ซึ ่งเป็นพื ้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ ่มเติมนี้ได้จัดทำขึ ้นให้มีเนื้อหาสาระที่ทัดเทียม กับ
นานาชาติ เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี 
การสื่อสารและการร่วมมือ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
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สาระคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

 เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนในคณิตศาสตร์เพิ่มเติม มี ๒ ลักษณะ คือ เชื่อมโยงกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ในคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และเรียนรู้สาระนั้นอย่างลึกซึ้ ง ได้แก่ สาระ
จำนวนและพีชคณิต และสาระสถิติและความน่าจะเป็น และไม่ได้เชื ่อมโยงกับมาตรฐาน การเรียนรู ้ใน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ สาระการวัดและเรขาคณิต และสาระแคลคูลัส 
 

 สาระจำนวนและพีชคณิต 

 ๑. เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 ๒. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้  
 ๓. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้ 
 

 สาระการวัดและเรขาคณิต 

 ๑. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนำไปใช้ 
 ๒. เข้าใจเวกเตอร์ การดำเนินการของเวกเตอร์ และนำไปใช้ 
 

 สาระสถิติและความน่าจะเป็น 

 ๑. เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 

 สาระแคลคูลัส 

๑.  เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน และ

นำไปใช้ 

 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของ พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
 มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรง รักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
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 สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 

 มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ ดีงาม และธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคม โลกอย่างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ศรัทธา ประมุข 
 

 สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ บริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทาง และความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก เศรษฐกิจ  
 

 สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื ่อง 
ตระหนักถึงความสำคัญและ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย 
 

 สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพ สิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
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สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 สาระท่ี ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

 มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  สาระที่ ๒ ชีวิตและ
ครอบครัว 
 มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะ ในการดำเนินชีวิต  
 

 สาระท่ี ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

 มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็น ประจำอย่าง
สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพ
ของการกีฬา 
 

 สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

 มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรง สุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
 มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสาร
เสพติด และความรุนแรง 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดต่องาน ศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

 สาระท่ี ๒ ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจําวัน 
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 มาตรฐาน ศ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 สาระท่ี ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว  

 มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ ทำงาน ทักษะ        
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิต
และครอบครัว 
 

 สาระท่ี ๒ การอาชีพ 

 มาตรฐาน ง ๒.๑ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อ อาชีพ เข้าใจ มีทักษะ
ที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และ แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน เรื่องต่าง ๆ โดยการ
พูดและการเขียน 
 

 สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษา และนำไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 

 สาระท่ี ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น และเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
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 สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  

 มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การ ประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ ด้านเพ่ือความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมแนะแนว 

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู ้จักตนเอง รู้รักษ์สิ ่งแวดล้อม สามารถ คิ ดตัดสินใจ              
คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับ ตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
 

 ๒. กิจกรรมนักเรียน 

 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความ รับผิดชอบการทำงาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ ช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการ
ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของโรงเรียนและ
ท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
 ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ นักศึกษาวิชาทหาร 
 ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
 

 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ ท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ เสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
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ระดับการศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ จัดระดับการศึกษา เป็น ๒ ระดับดังนี้ 

 ๑.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) เป็นช่วงสุดท้ายของ การศึกษาภาคบังคับ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการ พัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะ
ในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะ ในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อ สังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม 
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
 ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) การศึกษาระดับนี้เน้น การเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ ผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะ กระบา ารคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการ ประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาท
ของตน สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชน ในด้านต่าง ๆ 
 

การจัดเวลาเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ได้กำหนด กรอบโครงสร้างเวลา
เรียนขั้นต่ำสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบท ของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน 
ดังนี้ 
 ๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) ให้จัดเวลาเรียนเป็น รายภาค มีเวลา
เรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต  ใช้เกณฑ์ ๕๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่า
น้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 
 ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) ให้จัดเวลาเรียนเป็น รายภาค มีเวลา
เรียนวันละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต  ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน            
มีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  ได้จัดแบ่งเวลาเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ดังนี้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาษาไทย 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 

คณิตศาสตร์ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 

ศิลปะ 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 

การงานอาชีพ 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 
๔๐ 

(๑ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 
๘๘๐ 

(๒๑ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๑ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๑ นก.) 
๗๒๐ 

(๑๘ นก.) 
๔๘๐ 

(๑๒ นก.) 
๔๔๐ 

(๑๑ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม

ความพร้อมและจัดเน้น 
ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า๑,๔๘๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
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การกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถดำเนินการ ดังนี้  

 ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามที่กำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์
การจบหลักสูตร สำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชา
เพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความ พร้อม จุดเน้ นของสถานศึกษาและ
เกณฑ์การจบหลักสูตร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาสำหรับสาระ   
การเรียนรู้พ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง นั้น เป็นเวลาสำหรับปฏิบัติ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้
สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  
 -  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) รวม ๓ ปี จำนวน ๖๐ ชั่วโมง  
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓ ปี จำนวน ๖๐ ชั่วโมง 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การประเมิน     
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จ
นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตาม มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับ สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศ      ที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อ   การส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง หลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน 
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส ให้ ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม 
 การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน การเรียนรู้     
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่ จะต้องได้รับการพัฒนา
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ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง  การเรียนการสอนของตนด้วย 
ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียน 
ในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการ ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ   
เพื ่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื ่อการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ สถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ๓. การประเมินระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้ เร ียนในระดับเขตพื ้นที่ 
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบสามารถดำเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ ยังได้จากการตรวจสอบทบ บทบทวน
ข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้ารับการประเมินผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา
ในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน          
การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล ช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้ เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที โอกาสให้ผู้เรียน
ไดร้ับการพัฒนาและประสบความสำเร็จ ในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและ ประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น ข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน  

 ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ คนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้ง สอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนา
จนเต็มตามศักยภาพ 
 ระดับมัธยมศึกษา 

 (๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
 (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียน
ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดง ระดับผลการ
เรียนเป็น ๘ ระดับ 
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

๑.๓ การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครอง ทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 1 
 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน มาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ๒. เกณฑ์การจบการศึกษา  
 ๒.๑ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๓ หน่วย
กิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี ชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา พื้นฐาน ๖๓ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 
 (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 (๔) ผู ้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 (๕) ผู ้เร ียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 

 ๒.๒ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๓๕ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๓ หน่วยกิต โดย เป็นรายวิชาพื้นฐาน ๓๕ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 (๔) ผู ้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตา มที่
สถานศึกษากำหนด 
 (๕) ผู ้เร ียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มการเรียนวิทย์ – คณิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน

11.0 22.0 11.0 22.0 11.0 22.0 11.0 22.0 11.0 22.0 11.0 22.0

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3
ว21103  วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 ว21104 วิทยออกแบบ 1 0.5 1 ว22103  วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 ว22104 วิทยออกแบบ 2 0.5 1 ว23103 วิทยาการค านวณ 3 0.5 1 ว23104 วิทยออกแบบ 3 0.5 1
ส21101 สังคมศึกษา1 1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 3 ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 3 ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 3
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 ส22101 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22102 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 ส23101 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23102 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 2 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 2 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 2 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 2 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 2
ศ21101 ศิลปะ 1 1 2 ศ21102 ศิลปะ 2 1 2 ศ22101 ศิลปะ 3 1 2 ศ22102 ศิลปะ 4 1 2 ศ23101 ศิลปะ 5 1 2 ศ23102 ศิลปะ 6 1 2
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 1
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3

2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0

หน้าที ่1 0.5 1 หน้าที ่2 0.5 1 หน้าที ่3 0.5 1 หน้าที ่4 0.5 1 หน้าที ่5 0.5 1 หน้าที ่6 0.5 1
คณิตเศาสตร์พ่ิมเติม 1 1.0 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 2 คณิตเศาสตร์พ่ิมเติม 5 1.0 2 คณิตเศาสตร์พ่ิมเติม 6 1.0 2
เลือกทักษะ 1.0 2 เลือกทักษะ 1 2 เลือกทักษะ 1 2 เลือกทักษะ 1 2 เลือกทักษะ 1 2 เลือกทักษะ 1 2

60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม.

กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1
ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1 ลูกเสือ-เนตรนารี 20 ช.ม. 1

ชุมนุม 20 ช.ม. 1 ชุมนุม 20 ช.ม. 1 ชุมนุม 20 ช.ม. 1 ชุมนุม 20 ช.ม. 1 ชุมนุม 20 ช.ม. 1 ชุมนุม 20 ช.ม. 1

กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1

4 4 4 4 4 4

13.5 35.0 13.5 35.0 13.5 35.0 13.5 35.0 13.5 35.0 13.5 35.0

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (๓/๑ , ๓/๒)มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (๒/๑ , ๒/๒)
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (๑/๑ , ๑/๒)
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน

ภาคเรียนท่ี 2ภาคเรียนท่ี 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

รวมเวลาเรียน

รายวิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมเวลาเรียน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมเวลาเรียน

ลดเวลาเรียนลดเวลาเรียน ลดเวลาเรียน ลดเวลาเรียน ลดเวลาเรียน ลดเวลาเรียน

รายวิชา / กิจกรรม

๒๕ 
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หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน

8.5 17.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 11.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 15.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 14.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 15.0 รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 11.0
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32101 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33101 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2

ว30105 วิทยาการค าณวณ 1 1 2 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ว๓๐๑๐๒ เคมพ้ืีนฐาน 1.5 3 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 1.5 3 โลกดาราศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5 3 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 2

ว30103 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 3 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 2  วิทยาการออกแบบ 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ศ36102 ศิลปะ 6 0.5 1

ส31105 พระพุทธศาสนา 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพ 3 0.5 1

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 ง32101 การงานอาชีพ2 0.5 1 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2

ง31103 การงานอาชีพ 1 0.5 1

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2

7.0 14.0 9.5 19.0 8.0 16.0 8.0 17.0 8.0 16.0 8.0 22.0

ค31201 คณิตศาสตร์เสริม 1 1.5 3 ค31202 คณิตศาสตร์เสริม 2 1.5 3 ค32201 คณิตศาสตร์เสริม 3 1.5 3 ค32202 คณิตศาสตร์เสริม 4 1.5 3 ค33201 คณิตศาสตร์เสริม 5 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์เสริม 6 1.5 3

ว30201 ฟิสิกส์ 1 1.5 3 ว30291 วิทยาการคอม 1 1 2 ว30203  ฟิสิกส์ 3 2 4 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 1 2 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 0.5 1 ว3022๖ เคม ี๖ 1.5 3

ว30221 เคม ี1 1.5 3 ว30202 ฟิสิกส์ 2 2 4 ว30223  เคม3ี 1.5 3 พลศึกษาเพ่ิม 0.5 1 พลศึกษาเพ่ิม 0.5 1 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 1 2

ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว30222 เคม ี2 1.5 3 ว30243  ชีววิทยา3 1.5 3 ว30204 ฟิสิกส์ 4 1.5 3  ฟิสิกส์ 5 2 4 พลศึกษาเพ่ิม 0.5 1

อ31201 อังกฤษฟังพูด 1 0.5 1 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 3 ภาษาอังกฤษเพ่ิม 1.0 2 ว30224 เคม ี4 1.5 3 ว3022๕  เคม ี5 1.5 3  เลือกวิทย์เพ่ิม 1 1.5 3

ส30231 หน้าทีพ่ลเมอืง 1 0.5 1 ง30209 การท าอาหารไทย 1 2 หน้าทีพ่ลเมอืง 3 0.5 1 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3  ชีววิทยา 5 1.5 3 เลือกวิทย์เพ่ิม 2 1.5 3

อ31203 อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 0.5 1 วิทาการคอม 2 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 5 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 6 0.5 1

ส30232 หน้าทีพ่ลเมอืง 2 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 4 0.5 1 วิทยาการคอม 3 1 2

เลือกเพ่ิม 2 4

60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม.

กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1

ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1

กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร**

20 ช.ม. 1
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร**

20 ช.ม. 1

1 2 1 1 1 2

15.5 35.0 15.0 35.0 15.5 35.0 15.0 35.0 15.5 35.0 13.5 38.0รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 มัธยมศึกษาปีท่ี 6/๑

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 2563 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

๒๖ 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มการเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
 

หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน

8.5 17.0 5.5 11.0 7.5 15.0 7.0 14.0 8.0 16.0 6.0 12.0

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31101 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32101 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33101 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2

ว30103 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 3 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ว๓๐๑๐๒ เคมพ้ืีนฐาน 1.5 3 ว30101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1.5 3 โลกดาราศาสตร์พ้ืนฐาน 1.5 3 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 2

ว30105 วิทยาการค านวณ 1 2 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0 2 วิทยาการออกแบบ 1.0 2 ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 1 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1 ส33102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ศ36102 ศิลปะ 6 0.5 1

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 ง33102 การงานอาชีพ 3 0.5 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 1 ง32101 การงานอาชีพ2 0.5 1 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2

7.0 14.0 9.5 19.0 6.5 15.0 7.5 15.0 7.5 15.0 9.5 19.0

ท30202 การพูดในทีชุ่มชน 1 2 ไทยเพ่ิม 1 2 ไทยเพ่ิม 1 2 ภาษาไทยเพ่ิม 1 2 ภาษาไทยเพ่ิม 1 2 ภาษาไทยเพ่ิม 1 2

ว30261 โลก ดาราศาสตร์และ 1 2 วิทย์เพ่ิม 1.5 3 อังกฤษเพ่ิม 1.5 3 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 ภาษาอังกฤษ 1.5 3 ภาษาอังกฤษ 1.5 3
อ31201 อังกฤษ ฟัง-พูด 1 0.5 1 อังกฤษ ฟัง-พูด 2 1 2 พลศึกษาเพ่ิม 1 2 พลศึกษา 1 2 พลศึกษา 1 2 พลศึกษา 1 2

อ31202 อังกฤษ อ่าน-เขียน 1 0.5 1 อังกฤษ อ่าน-เขียน 2 1 2 หน้าทีพ่ลเมอืง 3 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 4 0.5 1 หน้าที่ 0.5 1 หน้าที่ 0.5 1

อ31204 อังกฤษรอบรู้ 0.5 1 อังกฤษเพ่ิม 0.5 1 เพ่ิมเติม 1.5 3 เลือกเพ่ิม 1 2 เลือกเพ่ิม 1 2 เลือกเพ่ิม 1 2

พ31201 พลศึกษา 1 1.0 2 เลือกการงาน 1.0 2 เพ่ิมเติม 1.0 2 ทักษะอาชีพ 1.5 3 ทักษะอาชีพ 1 2 ทักษะอาชีพ 1.5 3

ค30201 เสิมทักษะคณิตศาสตร์ 1 2 วิทยาการคอม1 1 2 เพ่ิมเติม 1 2 วิทยาการคอม 3 1 2 วิทยเพ่ิม 1 2 วิทยเพ่ิม 1.5 3
ส30202 วิถีไทย 1 2 หน้าทีพ่ลเมอืง 2 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 5 0.5 1 หน้าทีพ่ลเมอืง 6 0.5 1
ส30231 หน้าทีพ่ลเมอืง 1 0.5 1 คณิตเสริม 1.5 3 วิทยาการคอม 4 1 2

เลือกนาฏศิล 0.5 1

60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม. 60 ช.ม.

กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1 กิจกรรมแนะแนว 20 ช.ม. 1

ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1 ชุมนุม/รักษาดินแดน 20 ช.ม. 1

กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร** 20 ช.ม. 1

1 2 2 2 1 1

15.5 35.0 15.0 35.0 14.0 35.0 14.5 34.0 15.5 35.0 15.5 35.0รวมเวลาเรียนรวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน รวมเวลาเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมเติม

มัธยมศึกษาปีท่ี 6/๒

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 2561 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐานรายวิชาพ้ืนฐาน

รายวิชา / กิจกรรม

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 2563 ภาคเรียนท่ี 1

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2

ภาคเรียนท่ี 2

รายวิชา / กิจกรรมรายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (10 ช.ม.)***

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(10 ช.ม.)***

รายวิชา / กิจกรรม

รายวิชาพ้ืนฐาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒๗ 



28 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระพื้นฐาน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ท 21101 ภาษาไทย 1   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 

ท 21102 ภาษาไทย 2   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ท 22101 ภาษาไทย 3   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 

ท 22102 ภาษาไทย 4    3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาไทย 5 ท 23101   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 

ภาษาไทย 6 ท 23102   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  1.5 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑                                                   ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน                        จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  
                     
 อ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  วรรณคดี  ตีความ  จับใจความ  ขยายความ  วิเคราะห์  
วิจารณ์  มีมารยาทในการอ่าน  เพื่อนำความรู้ข้อคิดที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิต  คำลายมือ  เขียนจดหมายสื่อสาร
บรรยายประสบการณ์  เรียงความ  ย่อความ  ระบุสาระสำคัญ  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่าง
ชัดเจนเหมาะสมและสละสลวย  พูดสรุปใจความของเรื่องที่ฟัง  และพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์มี
มารยาทในการฟัง การดูและการพูด  ใช้คำและกลุ่มคำในการสร้างประโยคเพ่ือการสื่อสาร 

 ใช้กระบวนการอ่าน  การฟัง การดู  การพูด  การคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  การเรียนรู้ธรรมชาติ  การแต่งคำ
ประพันธ์  เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะปฏิบัติเห็นคุณค่า  เกิดคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๙ 

ท ๒.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๙   

ท ๓.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๖ 

ท ๔.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 

ท ๕.๑   ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔ 

รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑                                            ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา   ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                              จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  
                       
 อ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง อ่านคำประพันธ์ ตีความจับใจความ  แปลความ  ขยายความ  
วิจารณ์  ระบุข้อสังเกต  อ่านเอกสารทางวิชาการ  ปฏิบัติตามคู่มือ วิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่าน มีมารยาทใน
การอ่าน นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง  เขียนแสดงความติดเห็น  เขียนจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจ  เขียน
รายงานและโครงงานมีมารยาทในการเขียน  เลือกฟัง ดู พูดสรุปแนวคิด  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ใช้
ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  มีเหตุผล  มีมารยาทในการฟัง  การดูการพูด   วิเคราะห์ตามความแตกต่าง  
จำแนกคำของภาษา  แต่งคำประพันธ์ได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 

 ใช้กระบวนการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  การคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  การเรียนรู้ธรรมชาติ การแต่งคำ
ประพันธ์  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะปฏิบัติ  ให้เกิดความตระหนักในคุณค่าวรรณกรรมข้อคิด  คำสอน
และอนุรักษ์  วรรณกรรมท้องถิ่นและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
 รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑   ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘ 

ท ๒.๑    ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘ 

ท ๓.๑   ม.๑/๓, ม.๑/๕ 

ท ๔.๑  ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖ 

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

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒                               ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา   ๖๐   ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                            จำนวน   ๑.๕  หน่วยกิต            
                                            

  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อ่านวรรณคดี วรรณกรรม อ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีมารยาทในการอ่าน ประเมินค่าเรื่องที่อ่าน เพื่อเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ให้เข้าใจชีวิตสังคมในอดีต 
นำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตได้ รู้จักเลือกฟัง เลือกดู และพูด สรุปแนวคิด พูดแสดงความคิดเห็น ใช้ภาษาได้
ถูกต้องเหมาะสม มีเหตุผล มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด เขียนอธิบาย เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เลือกใช้คำ
และกลุ่มคำในการสร้างประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้
ถูกต้อง ตามฉันทลักษณ์ 

 ใช้กระบวนการอ่าน การฟัง การดู การพูด การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ การเรียนรู้ธรรมชาติ การแต่งคำ
ประพันธ์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ ให้เกิดความตระหนักในคุณค่าวรรณกรรม ข้อคิด คำสอน
และอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 

ท ๒.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 

ท ๓.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   

ท ๔.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   

ท ๕.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   

รวม   ๑๗   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒                                ภาคเรียนที่ ๒ 
เวลา   ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                              จำนวน   ๑.๕  หน่วยกิต      

 
อ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ประเภทบทความ แสดงข้อเท็จจริง หนังสือที่สนใจ เหมาะสมกับวัย 

เขียนรายงาน โครงงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ จดหมายเชิงวิทยากร จดหมายขอความ
อนุเคราะห์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็น โต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ มีมารยาทในการเขียนคำราชา
ศัพท์ คำที ่มาจากภาษาต่างประเทศ เลือกใช้คำและกลุ ่มคำในการสร้างประโยคเพื ่อการสื ่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ แต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้อย่างถูกต้อง ตามฉันทลักษณ์  

 

 ใช้กระบวนการเขียน การฟัง การดู การพูด วิเคราะห์  วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิดเห็น โต้แย้งเพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจมีทักษะปฏิบัติให้เกิดความตระหนักในคุณค่าวรรณกรรม ข้อคิด  ข้อคิด คำสอนและอนุรักษ์
วรรณกรรมท้องถิ่น และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑    ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗  ม.๒/๘ 

ท ๒.๑   ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗  ม.๒/๘ 

ท ๓.๑   ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖   

ท ๔.๑   ม.๒/๔  ม.๒/๕   

ท ๕.๑   ม.๒/๔  ม.๒/๕   
 

รวม   ๑๗   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓                               ภาคเรียนที่ ๑ 
เวลา   ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                   จำนวน   ๑.๕  หน่วยกิต    
 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อ่านวรรณคดี วรรณกรรม ระบุความแตกต่าง ใจความสำคัญ 
การใช้กรอบความคิด วิเคราะห์วิจารณ์  มีมารยาทในการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต คัดลายมือ เขียน
ข้อความ เขียนชีวประวัติ เขียนย่อความ เขียนจดหมาย มีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความคิดเห็น พูดในโอกาส
ต่างๆจากการฟัง การดู  ประเมินเรื ่อง วิเคราะห์วิจารณ์เรื ่องเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มี
มารยาทในการฟัง การดูและการพูด  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  
วิเคราะห์ระดับภาษา แต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ สรุปเนื้อหาวรรณคดี 
วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น วิเคราะห์วิถีไทย เห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจำบอก
คุณค่าบทอาขยาน สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ 

 ใช้กระบวนการอ่าน การฟัง การดู การพูด การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การแต่งคำประพันธ์  เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจทักษะปฏิบัติ เห็นคุณค่า เกิดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑    ม ๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๑๐ 

ท ๒.๑    ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๑๐ 

ท ๓.๑    ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๔, ม.๓/๖  

ท ๔.๑    ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๖,   

ท ๕.๑    ม.๓/๓, ม.๓/๔  

 

รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓                              ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา   ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                             จำนวน   ๑.๕  หน่วยกิต       
  

 ประเมินความถูกต้องของข้อมูล  วิจารณ์ วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า แสดงความคิดเห็นจากการ
อ่าน เพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน เขียนอธิบาย ชี้แจง  แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง วิเคราะห์ 
วิจารณ์เรื ่องต่างๆ กรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน      
พูดรายงาน พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด ใช้คำทับศัพท์ ศัพท์
บัญญัติ คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพพร้อมอธิบายความหมาย  แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพและกาพย์
ฉบัง สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน บท
ร้อยกรองและนำไปใช้อ้างอิงได้   

 ใช้กระบวนการอ่าน การฟัง การดู การพูด การวิเคราะห์วิจารณ์ การแต่งคำประพันธ์ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจทักษะปฏิบัติ  เห็นคุณค่า เกิดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท  ๑.๑ ม.๓/๓,ม.๓/๗,ม.๓/๘,ม.๓/๙,ม.๓/๑๐ 

ท  ๒.๑ ม.๓/๖,ม.๓/๗,ม.๓/๘,ม.๓/๙,ม.๓/๑๐ 

ท  ๓.๑ ม.๓/๓,ม.๓/๕,ม.๓/๖    

ท  ๔.๑ ม.๓/๓,ม.๓/๕,ม.๓/๖    

ท  ๕.๑ ม.๓/๒,ม.๓/๔  

รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระพื้นฐาน 

ท 31101 ภาษาไทย 1  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ท 31102 ภาษาไทย 2  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ท 32101 ภาษาไทย 3  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ท 32102 ภาษาไทย 4  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ท 33101 ภาษาไทย 5  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 

ท 33102 ภาษาไทย 6  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท 31101  ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔                               ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต        
 

 ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย    ความเรียง การ
อ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อตีความ  แปลความ  ขยาย
ความ  และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน  ที่ฟัง  ที่ดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  เขียนโครงงานโดยใช้ข้อ มูล
สารสนเทศอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  เขียนกรอบแนวคิด  เขียนสื่อสารในรูปแบบจดหมายกิจธุระ  การกรอกแบบ
รายงานต่าง ๆ  เขียนเรียงความและผลงานของตนในรูปแบบนิทาน พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีวิจารณญาณจากการฟัง  การดู  การอ่าน  อธิบายธรรมชาติ  ของภาษา  พลั งของภาษาและลักษณะของภาษา  
ฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม  สังเคราะห์ข้อคิด  ท่องจำ
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและตามความสนใจจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนำไปใช้ประยุกต์ใน
ชีวิตจริง  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเขียน 

                โดยใช ้กระบวนการเร ียนร ู ้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร ้างความร ู ้   กระบวนการคิด                  
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการ
เรียนความรู้และความเข้าใจ  กระบวนการไตรสิกขา  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ   มีความสามารถ ในการ
สื่อสาร  ในการคิด  ในการแก้ปัญญา  ในการใช้ทักษะชีวิต  และในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ทำงาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1      ม.4–6/1   ม.4–6/2   ม.4–6/6   ม.4–6/7   ม.4–6/9        

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

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

ท 4.1      ม.4 – 6/1   ม.4- 6/4         

ท 5.1      ม.4 – 6/1   ม.4 – 6/4   ม.4 – 6/6                 
 

รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท 3110๒  ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔                               ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย   ความเรียง การ
อ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อตีความ  แปลความ  ขยาย
ความ  และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน  ที่ฟัง  ที่ดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง
ได้อย่างถูกต้อง  เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย  พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณจากการฟัง  การดู  การอ่าน  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น  
อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษา   ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมกลุ่มอาเซียนจาก  วรรณคดีและ
วรรณกรรม  สังเคราะห์ข้อคิด  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและ ตามความสนใจจากวรรณคดี
และวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และมีนิสัยรัก
การอ่าน  รักการเขียน 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้และความ
เข้าใจ  กระบวนการไตรสิกขา  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ   มีความสามารถ ในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการ
แก้ปัญญา  ในการใช้ทักษะชีวิต  และในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1      ม.4 – 6/1   ม.4 – 6/2   ม.4 – 6/6   ม.4 – 6/8   ม.4 – 6/9            

ท 2.1      ม.4 – 6/3   ม.4 – 6/6   ม.4 – 6/8   ม.4 – 6/1              

ท 3.1      ม.4 – 6/4   ม.4 – 6/6   ม.4 – 6/4              

ท 4.1      ม.4 – 6/5   ม.4 – 6/6   ม.4 – 6/1                  

ท 5.1      ม.4 – 6/4   ม.4 – 6/5   ม.4 – 6/6   

 

รวมทั้งหมด         18           ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕                              ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะโคลง ร่าย  ได้อย่างถูกต้อง
ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล  อ่านบทความ เรื่อง
สั้น วรรณคดี  วรรณกรรม  บทร้อยกรองร่วมสมัย ฯลฯ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด บันทึก ย่อความและ
รายงานจากเรื่องที่อ่าน  ฝึกการเขียนสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ประกาศ  จดหมายกิจธุระ  โครงการและรายงาน
การดำเนินโครงการฯ   เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง  ประเมินเรื่องที่ฟัง  และดู  
แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  พูดแสดง
ทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม  ศึกษาการใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์  แต่งบทร้อยกรอง  โคลง  ร่าย  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี  วรรณกรรมเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำ
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปอ้างอิงได้ 

                โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ  เพื ่อให้เกิดความรู ้  ความเข้าใจ มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด                  
มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นใน
การทำงาน   รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม          

รหัสตัวช้ีวัด 

ท1.1      ม.4-6/1   ม.4-6/5   ม.4-6/7   ม.4-6/9 

ท2.1      ม.4-6/1   ม.4-6/7   ม.4-6/8 

ท3.1      ม.4-6/2   ม.4-6/5   ม.4-6/6                               

ท4.1      ม.4-6/4   ม.4-6/5           

ท5.1       ม.4-6/1   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6 

รวมทั้งหมด         17           ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท 3๒10๒  ภาษาไทย                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕                             ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                       จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะฉันท์ได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ
และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ ทางอาชีพ  ฝึกการ
เขียนสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกรอกแบบรายงานต่าง ๆ รายงานการประชุมฯ  ผลิตงานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่นสารคดี  บันเทิงคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นสมุทรปราการ  ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้ว
นำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง  พูดโน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสมแก่โอกาส  
กาลเทศะ และบุคคล  รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม  แต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์  วิเคราะห์และประเมิน
การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกำหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ และนำไปใช้อ้างอิงได้ 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ  
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู การพูด มีความสามารถในการ
สื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความ
เป็นไทย  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท1.1        ม. 4-6/1     ม. 4-6/3    ม. 4-6/8    ม. 4-6/9  

ท2.1        ม. 4-6/1     ม. 4-6/2    ม. 4-6/8  

ท3.1        ม. 4-6/4     ม. 4-6/5    ม. 4-6/6 

ท4.1        ม. 4-6/2     ม. 4-6/7     

ท5.1        ม. 4-6/1     ม. 4-6/4    ม. 4-6/6     

รวมทั้งหมด         15           ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท ๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖                              ภาคเรียนที่  ๑ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ  และเหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน ตีความ แปลความ ขยายความ เรื่องท่ีอ่าน  อ่านเรื่องจากบทความ  เรื่องสั้น นวนิยาย  วรรณกรรม
พ้ืนบ้าน  วรรณคดีในบทเรียน  สารคดี  บันเทิงคดี  ปาฐกถา  เทศนา  คำบรรยาย บทร้อยกรองร่วมสมัย  บทเพลง  
บทอาเศียรวาท  คำขวัญ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ  และรายงานจากเรื่องที่อ่าน  
ตลอดจนสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  มาพัฒนาตน  
พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  ฝึกการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเขียนอธิบาย  บรรยาย  
พรรณนา  ได้ตรง ตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  มีข้อมูลและสาระชัดเจน  ผลิตงานเขียนของ
ตนเองในรูปแบบของสารคดีท้องถิ่นสมุทรปราการ  และประเมินคุณค่างานเขียนของผู้อื่น  ในด้านแนวคิดของ
ผู้เขียน  การใช้ถ้อยคำ  การเรียบเรียง  สำนวนโวหาร  กลวิธีในการเขียน  แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง  
ประเมินเรื่องที่ฟังและดู  แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต   ศึกษาการใช้ภาษาให้เหมาะสม
แก่โอกาส  กาลเทศะ  และบุคคล  รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์   โคลง   
และฉันท์  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นสมุทรปราการ  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ตลอดจนท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่ มีคุณค่าตาม
ความสนใจ  และนำไปใช้อ้างอิง 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษากระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ  
เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มุ่งม่ันในการทำงาน  และรักความเป็นไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 

รวมทั้งหมด         16           ตัวช้ีวัด               



42 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๓๓๑๐๒  ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖                              ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                               จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต     
  

  ฝึกการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  ทั้งสื ่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
วรรณคดีในบทเรียน  บทร้อยกรองร่วมสมัย  อาเศียรวาท  เทศนา  และประเมินค่า  เพื่อนำความรู้ ความคิด ไป
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความคิดเห็น  โต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน  และเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  ฝึกการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเขียนแสดงทรรศนะ  เขียนโต้แย้ง  เขียนโน้ม
น้าว  เขียนเชิญชวน  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  มีข้อมูลท้องถิ่นและสาระสำคัญ
ชัดเจน  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  บันเทิงคดี  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  ฝึก
พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ  พูดโต้แย้ง  พูดโน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม  
ฝึกแต่งบทร้อยกรอง  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์และ
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ตลอดจนรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 

             โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้
ความเข้าใจ  เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี มีมารยาท
ในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู และการพูด  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  และรักความเป็นไทย 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1    ม.4 – 6 / 1    ม.4 – 6 / 4    ม.4 – 6 / 5    ม 4 – 6 /8 

ท 2.1    ม.4 – 6 / 1    ม.4 – 6 / 4    ม 4-6/8 

ท 3.1    ม.4 – 6 / 4    ม.4 – 6 / 5    ม.4 – 6 /6 

ท 4.1    ม.4 – 6 / 4    ม.4 – 6 /7                 

ท 5.1    ม.4 – 6 / 1    ม 4– 6 / 2    ม.4 – 6 / 4    ม.4 – 6 / 5 
 

รวมทั้งหมด         16           ตัวช้ีวัด               
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
ที่  81 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 

----------------------------------------------------------- 
เพ่ือให้บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่
จัดทำสาระของหลักสูตรเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการดำรงชีวิตและกา รประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา” อยู่ภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา แต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาเหนือ
สถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประกอบด้วย 

1. นายดำรง   ศรพรม   ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม   ประธานกรรมการ                     
2. นางสาวไอยลดา  พลเยี่ยม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
3. นายวีระชัย   อุไรรางกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      กรรมการ 
4. นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
5. นายศรัณย์    โชคลาภ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   กรรมการ 

ศาสนาและวัฒนธรรม     
6. นางสาวรัชริน   พุ่มพวง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
7. นางวรรณา   ตรีอุดม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      กรรมการ 
8. นายชวิศ   ผิวเงิน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ 
9. นางสาวจิรฌา  โชติปิยวานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ     
10. นายนัฐวุฒิ   เมฆเลื่อน  กิจกรรม กรรมการพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ    
11. นางวรรณา ตรีอุดม  หัวหน้างานวิชาการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       

                                                           
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม มีหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
      ๑. วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
       ๒. จัดทำคู่มือคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนว  ให้สอดคล้องและ
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เป็นตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ให้
เป็นปัจจุบัน 
       ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลและการแนะแนว ให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 
       ๔. ประสานความร่วมมือจากบุคล หน่วยงาน องค์กรต่ าง ๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตร                  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
       ๕. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและนำข้อมูล
ป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
       ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
       ๗. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้นเรียน ระดับช่วงชั้นระดับกลุ่มวิชา ในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
       ๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา
ถัดไป 
               ๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง      
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และปฏิบั ติหน้าที่
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2544 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล หากมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ทราบตามลำดับต่อไป 

           ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 

                สั่ง  ณ   วันที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
                                                 
 
    ลงชื่อ     
                                                                   (นายประธาน    ทวีผล) 
                                                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 


