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ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 
1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 ลง
วันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให้
ใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา2561เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดย
ก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561/1)ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสรา้งเวลาเรียน  ตลอดจน
เกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถก าหนด
ทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลาง
เป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้
อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็น
ผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย  ที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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วิสัยทัศน์หลักสูตร(Course Vision ) 

 หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนปูถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้น าของสังคมมีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Course Objectives) 
1.เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิต  เป็นผู้น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) 

2.เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management)  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง 

3.เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word  Class standard) 
4.เพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (School Vision) 

         โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาของชุมชน  เน้นผลผลิตสู่อาเชียน  เรียนรู้ทันเทคโนโลยี 
 กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมไทย  รวมใจตามรอยเศรษฐกิพอเพียง 

พันธกิจโรงเรียน(School Missin) 

 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.  ส่งเสริม สนับสนุนครูบุคลกรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล 
 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 6.  พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
 7.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษา 
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เป้าหมายโรงเรียน (School  Goal) 

1.ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและเป็นพลโลกตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
5.โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
6.โรงเรียนมีและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ ์พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

 2.ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 
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 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ สื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

1.รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3.มีวินัย 
4.ใฝ่เรียนรู้ 
5.อยู่อย่างพอเพียง 
6.มุ่งม่ันในการท างาน 
7.รักความเป็นไทย 
8.มีจิตเป็นสาธารณะ 

 
อัตตลักษณ์     “  สุขภาพดี  มีสัมมาคาระ ” 
เอกลักษณ์      “  กีฬาเด่น   เน้นวิชาการ ” 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการ

เขียน 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม     

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็น 
   พ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ 
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

160(4 นก) 
120 (3 นก) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

240 (6 นก) 
80 (2 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) 80 (2 นก) 

ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพ้ืนฐาน) 880 (22นก) 880 (22นก) 880 (22นก) 1,640 (41 นก) 

     รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า  200ชม. 
(ไม่น้อยกว่า 5นก) 

ไม่น้อยกว่า1,600 ชม.: 
(ไม่น้อยกว่า 40นก) 

40 นก หน้าท่ีพลเมือง ต้องเรียน  120 (3 นก) 

40 (1 นก) 

40 (1 นก) 

ต้องเรียน  80 (2 นก) 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ต้องเรียน80 (2 นก) 

80 (2 นก) 

ต้องเรียน80 (2 นก) 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและบริการสังคม 

 

 

สาธารณประโยชน์ 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

360 

 

 

 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม./ป ี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

- เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

- ประวัติศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

- พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตา่งประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

   2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

   2.2 เลือก 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 10.0 

   2.3การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

   2.4ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวม 

  ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2   

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - ประวตัิศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  - พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตา่งประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

  2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  2.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.4 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.5 เลือก 1.0 1.0 
  

1.0 1.0 4.0 

  2.6การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

  2.7ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 30.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 94.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5  
 

 
0.5 0.5 2.0 

2.2 การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

2.4 วิทยาศาสตร ์               

    2.4.1 ฟิสิกส ์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

    2.4.2 เคม ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.4 เลือก - - 0.5 0.5 
 

1.0 2.0 

2.5 ภาษาตา่งประเทศ               

    2.5.1 ภาษาอังกฤษ -  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

    2.5.2 ภาษาจีน - 0.5 -  - - 0.5 1.0 
รวมหน่วยกิจวิชาเพ่ิมเติม 8.0 9.5 8.0 8.0 8.0 9.5 51.0 
        รวมหน่วยกิจทั้งสิ้น 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 92.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

   2.1  หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

   2.2  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 1.0 1.0 - - - - 2.0 

   2.3 คณิตศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

   2.4 วิทยาศาสตร ์               

       2.4.1 ฟิสิกส ์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

       2.4.2 เคม ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

       2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

2.4.4 เลือก     1.0 1.0  1.0   1.0  4.0 

   2.5 ภาษาต่างประเทศ 
       

       2.5.1 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

       2.5.2 ภาษาจีน 0.5 0.5 -  - 0.5 0.5 2.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.5 55.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 96.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา – ศิลป์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

2.2การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.4 สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.5 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.6  ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.7  อาชีพ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.8 ภาษาต่างประเทศ               

2.8.1 ภาษาอังกฤษ 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

2.8.2ภาษาจีน - - -  - 0.5 0.5 1.0 

2.9 พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 43.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา(ทวิศึกษา) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

2.2การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.4 สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.5 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.6  ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.7  อาชีพ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.8 ภาษาต่างประเทศ               

2.8.1 ภาษาอังกฤษ 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

2.8.2ภาษาจีน - - -  - 0.5 0.5 1.0 

2.9 พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 43.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

 (ห้องเรียนปกต)ิ 
 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่2)  
    

เวลาเรียน 
   เวลาเรียน  

  
รายวิชา/กิจกรรม 

  
รายวิชา/กิจกรรม 

 
หน่วยกิต 

 
   

หน่วยกิต (ชม. 
   

       
(ชม.) 

 
         
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440)  
  ท21101 ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5(60)  
  ค21101 คณิตศาสตร1์ 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)  
  ส21101 สังคมศึกษา1 1.5(60) ส21102 สังคมศึกษา2 1.5(60)  
  ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20)  
  พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40)  
  ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
  ส21231 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20  
  ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ21201 ภาษาจนีเบื้องต้น1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจนีเบื้องต้น2 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต(ชม.)  15.0 (600) รวมหน่วยกิต(ชม.)  15.0 (600)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก21901 แนะแนว 0.0 (20) ก21902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20)  
  ก21905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก21906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยช 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  

(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน วยกิต (ชม. 

  
หน วยกิต (ชม.) 

 
        
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
  ท22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5(60)  
  ค22101 คณิตศาสตร3์ 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20)  
  ส22101 สังคมศึกษา3 1.5(60) ส22102 สังคมศึกษา4 1.5(60)  
  ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
  พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
  ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง22101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 (60) อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
  ส22233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
  I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์IS1 1.0 (40) I20202 การสื่อสารและการน าเสนอIS2 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ22201 ภาษาจนีเบื้องต้น2 0.5 (20) จ22202 ภาษาจนีเบื้องต้น3 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต-ชม.  15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชม.  15.0 (600)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก22901 แนะแนว 0.0 (20) ก22902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก22903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก22904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
  ก22905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก22906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ห้องเรียนปกต)ิ  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
        
 รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
 ท23101 ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102ภาษาไทย  6 1.5(60)  
 ค23101 คณิตศาสตร5์ 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5(60)  
 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.5(60)  
 ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส23101 สังคมศึกษา5 1.5(60) ส23102 สังคมศึกษา6 1.5(60)  
 ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
 ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40)  
 ง23101การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ23101ภาษาอังกฤษ5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 (60)  
 รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
 ส23235 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ง ..(เลือกการงานรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ง ..(เลือกศิลปะรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 จ23201 ภาษาจนีเบื้องต้น5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจนีเบื้องต้น6 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
 ก23901 แนะแนว 0.0 (20) ก23902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก23903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก23904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
 ก23905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก23906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 การบริการสังคมIS3 0.0 (10) I20203 การบริการสังคมIS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program)  

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่2)  
    

เวลาเรียน 
   เวลาเรียน  

  
รายวิชา/กิจกรรม 

  
รายวิชา/กิจกรรม 

 
หน วยกิต 

 
   

หน วยกิต (ชม. 
   

       
(ชม.) 

 
         
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440)  
  ท21101ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5(60)  
  ค21101คณิตศาสตร์1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21101วิทยาศาสตร์1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)  
  ส21101 สังคมศึกษา1 1.5(60) ส21102 สังคมศึกษา2 1.5(60)  
  ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20)  
  พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (20)  
  ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
  ส21231 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20  
  ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.0 (40) ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0 (40)  
  ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  อ..(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ21201 ภาษาจนีเบื้องต้น 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจนีเบื้องต้น 2 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต(ชม.)  16.0(640) รวมหน่วยกิต(ชม.)  16.0(640)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก21901 แนะแนว 0.0 (20) ก21902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20)  
  ก21905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก21906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program) 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
        
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
  ท22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102ภาษาไทย 4 1.5(60)  
  ค22101 คณิตศาสตร3์ 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20)  
  ส22101 สังคมศึกษา3 1.5(60) ส22102 สังคมศึกษา4 1.5(60)  
  ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
  พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
  ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง22101การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 (60) อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
  ส22233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
  ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.0 (40) ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.0 (40)  
  I20201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 (40) I20202 การสื่อสาร 1.0 (40)  
  และสร้างองค์ความรู้:IS1   และการน าเสนอ: IS2    
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ22201 ภาษาจนีเบื้องต้น 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจนีเบื้องต้น 4 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต-ชม.  16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชม.  16.0(640)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก22901 แนะแนว 0.0 (20) ก22902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก22903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก22904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
  ก22905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก22906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.  

 
 

 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
18 
 

 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program) 

 
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่2)  
 

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

  
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
       
รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102ภาษาไทย 6 1.5(60)  
ค23101 คณิตศาสตร5์ 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5(60)  
ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.5(60)  
ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
ส23101 สังคมศึกษา5 1.5(60) ส23102 สังคมศึกษา6 1.5(60)  
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40)  
ง23101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 (60)  
รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
ส23235 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.0 (40) ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.0 (40)  
ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
จ23201 ภาษาจนีเบื้องต้น5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจนีเบื้องต้น6 0.5 (20)  
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0(640)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
ก23901 แนะแนว 0.0 (20) ก23902 แนะแนว 0.0 (20)  
ก23903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก23904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
ก23905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก23906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  

I20203 กิจกรรมบริการสังคมIS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคมIS3 0.0 (10)  
 รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.   

. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
   รายวิชา/กิจกรรม  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
     หน่วยกิต (ชม.   หน่วยกิต (ชม.)  
          
  รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260)   
  ท31101 ภาษาไทย 1  1.0 (40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
  ค31101 คณิตศาสตร1์  1.0 (40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
  ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)   
  ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี  0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
  ส31101 สังคมศึกษา1  1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
  พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล)  0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตบอล) 0.5 (20)   
  ศ31101 ศิลปะ  0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
  ง31101 การงานอาชีพ  0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
  อ31101 ภาษาอังกฤษ1  1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
  รายวิชาเพิ่มเติม  8.0(320)  รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)   
  ส30231 หน้าที่พลเมือง  0.5(20)  ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
  I30201 การศึกษาค๎นควา๎  

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS1 

   
และการน าเสนอ: IS2 

  
                         
          
  ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1  1.5 (60)  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.5 (60)   
  ว30201 ฟิสิกส์1  2.0 (80)  ว30202 ฟิสิกส์2 2.0 (80)   
  ว30221 เคมี1  1.5 (60)  ว30222 เคมี 2 1.5 (60)   
  ว30241 ชีววิทยา1  1.5 (60)  ว30242 ชีววิทยา2 1.5 (60)   
       อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 1.0 (40)   
  จ 30201 ภาษาจนี  0.5 (20)  จ30202 ภาษาจนี 0.5 (20)   
  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600)   
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)   
  ก31901 แนะแนว  0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
  ก31903 กิจกรรมบังคับ  0.0 (20)  ก31904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20)   
  ก31905 ชมรม/ชุมนุม  0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)   
   รวมเวลาเรียน  670ชม.   รวมเวลาเรียน 670ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน 

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกติ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40)  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40)  ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40)  ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20)  ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40)  ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20)  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน) 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40)  อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.5 (60)  ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.5 (60) 
ว30203 ฟิสิกส3์ 2.0 (80)  ว30204 ฟิสิกส4์ 2.0 (80) 
ว30223 เคมี3 1.5 (60)  ว30224 เคมี4 1.5 (60) 
ว30243 ชีววิทยา3 1.5 (60)  ว30244 ชีววิทยา4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 (40)  อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1.0 (40) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก32901 แนะแนว 0.0 (20)  ก32902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก32903 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20)  ก32904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) 
ก32905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก32906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 670 ชม.   รวมเวลาเรียน 670 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
   หน่วยกิต   หน่วยกิต (ชม  
      
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260)  
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40)  
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40)  
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)     
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40)  
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ1) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20)  
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20)  
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40)  
 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0(320) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)  
 ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5(20) ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ค33205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.5 (60) ค33206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5 (60)  
 ว30205 ฟิสิกส5์ 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส6์ 2.0 (80)  
 ว30225 เคมี5 1.5 (60) ว30226 เคมี6 1.5 (60)  
 ว30245 ชีววิทยา5 1.5 (60) ว30246 ชีววิทยา6 1.5 (60)  
    ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 0.5 (20) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 0.5 (20)  
    จ30203 ภาษาจนี 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  
 ก32901 แนะแนว 0.0 (20) ก32902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก32903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20) ก32904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20)  
 ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน 670ชม.  รวมเวลาเรียน 670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program) 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
    หน่วยกิต (ชม.   หน่วยกิต (ชม.)  
         
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0(280)  รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1  1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0(40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์  1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0(40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี  0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1  1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษา  0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ  0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ  0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1  1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  9.0(360)  รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้  

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

   
และการน าเสนอ: IS2 

  
         
         
 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1  1.0 (40)  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0 (40)   
 ว30201 ฟิสิกส์1  1.5 (60)  ว30202 ฟิสิกส์2 1.5 (60)   
 ว30221 เคมี1  1.5 (60)  ว30222 เคมี 2 1.5 (60)   
 ว30241 ชีววิทยา1  1.5 (60)  ว30242 ชีววิทยา2 1.5 (60)   
 อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1  1.0 (40)  อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 (40)   
 จ 30201 ภาษาจนี  0.5 (20)  จ30202 ภาษาจนี 0.5 (20)   
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0 (640)   รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว  0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.   0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม  0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  710 ชม.   รวมเวลาเรียน 710 ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน) 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.5 (60) ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.5 (60) 
ว30203 ฟิสิกส3์ 2.0 (80) ว30204 ฟิสิกส4์ 2.0 (80) 
ว30223 เคมี3 1.5 (60) ว30224 เคมี4 1.5 (60) 
ว30243 ชีววิทยา3 1.5 (60) ว30244 ชีววิทยา4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1.0 (40) อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 1.0 (40) 

      
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 
     (640) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 710 ชม.  รวมเวลาเรียน 710 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program)  
  มัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
   หน่วยกิต   หน่วยกิต (ชม  
      
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260)  
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40)  
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40)  
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)     
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40)  
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดส1ิ) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20)  
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20)  
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40)  
 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0(360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)  
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ค33205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.5 (60) ค33206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5(60)  
 ว30205 ฟิสิกส5์ 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส6์ 2.0 (80)  
 ว30225 เคมี5 1.5 (60) ว30226เคมี6 1.5 (60)  
 ว30245 ชีววิทยา5 1.5 (60) ว30246 ชีววิทยา6 1.5 (60)  
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 1.0 (40)  
 จ30203 ภาษาจนี 0.5 (20) จ30204 ภาษาจนี 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  
 ก32901 แนะแนว 0.0 (20) ก32902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก32903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20) ก32904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20)  
 ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน 710ชม.  รวมเวลาเรียน 710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต(ชม 
 รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต (ชม 
 

        
          
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน  6.5 (260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์ 1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1  0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี 0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล) 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  7.0 (280)  รายวิชาเพิ่มเติม  7.5 (300)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้ 

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

  
และการน าเสนอ: IS2 

  
          
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)  ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)   
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40)  ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40)   
 ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40)   
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  630 ชม.   รวมเวลาเรียน  630 ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) 
ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) 
ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ง....(เลือกการงานอาชีพรายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 

    
พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2) 
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40) 
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)    
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20) 
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40) 
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดส1ิ) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20) 
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20) 
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
 ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) 
 ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
     
 ว...(เลือกวิทยาศาสตรายวชิาเพิม่เติม) ์ 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติ 1.0 (40) 
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40) 
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
 จ30201 ภาษาจนี1 0.5 (20) จ30202 ภาษาจนี2 0.5 (20) 
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) 
  รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศืกษา 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต(ชม 
 รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต (ชม 
 

        
          
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน  6.5 (260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์ 1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1  0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี 0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล) 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  7.0 (280)  รายวิชาเพิ่มเติม  7.5 (300)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้ 

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

  
และการน าเสนอ: IS2 

  
          
        
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)  ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)   
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140)  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 2.5 (90)   
        
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  630 ชม.   รวมเวลาเรียน  630 ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศีกษา 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 0.5 (20) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 0.5 (20)  

โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140) โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140) 
    
    
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศึกษา 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2) 
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40) 
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)    
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20) 
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40) 
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20) 
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40) 
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0(40) 
  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140)  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5(140) 
       
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) 
  รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
วิชาพื้นฐาน 
 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6   3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต จ านวน  60  ชั่วโมง 
 
วิชาเพิ่มเติม 
 
อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ20201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านเขียน 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ20202ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังพูด 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ20203 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  2  ชั่วโมง / สัปดาห์1.0  หน่วยกิตจ านวน  40  ชั่วโมง 
อ20204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดเขียน 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ20205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ20206ภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบค้น 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
จ21201 ภาษาจีน 1   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
จ21202 ภาษาจีน 2   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
จ22201 ภาษาจีน 3   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
จ22202 ภาษาจีน 4   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
จ23201 ภาษาจีน 5   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
จ23202 ภาษาจีน 6   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ญ21201 ภาษาญี่ปุ่น 1   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ญ21202 ภาษาญี่ปุ่น 2   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ญ22201 ภาษาญี่ปุ่น 3   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ญ22202 ภาษาญี่ปุ่น 4   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ญ23201 ภาษาญี่ปุ่น 5   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
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ญ23202 ภาษาญี่ปุ่น 6   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
วิชาพื้นฐาน 
 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ32101ภาษาอังกฤษ  3   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมงอ
32102 ภาษาอังกฤษ 4   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
 
วิชาเพิ่มเติม 
 
อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
อ30201  ภาษาอังกฤษโครงงาน                2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ30202  ภาษาอังกฤษรอบรู้           2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ30203  ภาษาอังกฤษการพูดเพ่ือน าเสนอ 2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ30204 ภาษาอังกฤษจากสื่อ           2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง                       
อ30205 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน           2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ30206  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต จ านวน  40  ชั่วโมง 
อ30207  พูดภาษาอังกฤษอย่างสนุก 1 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
อ30208  พูดภาษาอังกฤษอย่างสนุก 2 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
อ30209  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว   1  ชั่วโมง / สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
อ302110  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                1  ชั่วโมง / สปัดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 

จ31201 ภาษาจีน 1    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
จ31202 ภาษาจีน 2    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
จ32201 ภาษาจีน 3    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
จ32202 ภาษาจีน 4    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
จ33201 ภาษาจีน 5    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
จ33202 ภาษาจีน 6    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโม 
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ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 2    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 5    1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น 6   1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต จ านวน  20  ชั่วโมง 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่  1           เวลา  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต   
 
 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน าและค าชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน 
อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน เลือกและระบุประโยคและข้อความ 
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่านระบุหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ  และตอบค าถาม จากการฟังและอ่านบท
สนทนานิทาน และเรื่องสั้น  สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  และค าชี้แจงตามสถานการณ์พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมพูดและเขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็น ของตนเอง  เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสมพูด
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวพูดและเขียนสรุป
ใจความส าคัญหรือแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดหรือเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ ใช้ภาษาน้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาบรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วัน
ส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือนและ ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง วันส าคัญและชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน
และสถานศึกษา 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา การปฏิบัติ  กระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมในการเรียนภาษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนรักการอ่าน  มีสุนทรียภาพ
ทางภาษา  สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับวัย 
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวัด 
 
ต 1.1 ม.1/2 - ม.1/4 ต1.2 ม.1/1 - ม.1/5  ต1.3 ม.1/1 - ม.1/3 ต2.1 ม.1/1 - ม.1/3 ต 2.2 ม.1/1- ม.1/2   
ต 3.1 ม.1/1, ต4.1 ม.1/1, ต 4.2 ม.1/1 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 21102 ภาษาอังกฤษ2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่  2       เวลา  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 
 

 การใช้ภาษา ส าเนียงและกริยาท่าทาง   เหมะสมตามมารยาททางสังคมเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง  
สถานการณ์จริงทั้งในและนอกสถานศึกษา  ตลอดจนใช้ภาษาในการศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลความรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆ โดยปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงง่ายๆ ระบุหัวข้อ ใจความส าคัญตีความ 
และถ่ายโอนสื่อที่เป็นความเรียง ตารางกราฟ แผนภูมิ ป้าย สัญลักษณ์ และที่เป็นความเรียงประเภท สิ่งพิมพ์ 
ฉลากสินค้าโฆษณา เว็บไซต์ บทความสั้นๆที่อ่านและฟังเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม 
การซื้อขาย สุขภาพ นันทนาการศึกษา อาชีพ ลมฟ้า อากาศ สิ่งแวดล้อม ออกเสียง วลี ประโยคสนทนา บทอ่าน
สั้นๆ บทอ่านร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า แสดง
ความต้องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกด้วยการใช้ค าศัพท์ ส านวน ภาษาท่ีใช้ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียน บรรยาย สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน สิ่งแวดล้อม 
เหตุการณ์สังคม เข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณี  ชีวิตความ
เป็นอยู่ของไทยและเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ มีทักษะการคิด ให้เหตุผล รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวัด 
 
            ต1.1 ม.1/1 - ม.1/4 
            ต 1.2 ม.1/1 - ม.1/5 
            ต 1.3 ม.1/1 - ม.1/3 
            ต 2.1 ม.1/1 - ม.1/3 
            ต 2.2 ม.1/1 - ม.1/2 
            ต 3.1 ม.1/1 
            ต 4.1 ม.1/1 
            ต 4.2 ม.1/1 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่  1                เวลา  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต   
  
              การใช้และปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง  และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่านตาม
สถานการณ์สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ประสบการณ์  
ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  กิจกรรมใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอย่าง
เหมาะสม  ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน  บรรยายและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน  
(supporting detail) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมใช้ภาษา  น้ าเสียง  
และกิริยาท่าทาง  เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับ
เทศกาล  วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่  และประเพณีของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศ  และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการ
ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้า  รวบรวมและสรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  และชุมชน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 
 
 ต1.1 ม.2/1- ม.2/4   
         ต1.2 ม.2/1- ม.2/5    
         ต1.3 ม.2/1- ม.2/3 
 ต2.1 ม.2/1- ม.2/3   
        ต2.2 ม.2/1- ม.2/2   
        ต3.1 ม.2/1 
 ต4.1 ม.2/1    
        ต4.2 ม.2/1-ม.2/2 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่  2                        เวลา  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและ
อ่าน  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว  ประกาศ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่มิใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ที่อ่าน เลือกหัวข้อเรื่องใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างค าถามประกอบ สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมใช้ค าขอร้อง ให้
ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และข่าว 
หรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ  แก่นสาระหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัวและประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญชีวิตความ
เป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง
ทีเ่กี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด / การเขียนใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน  ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น / ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ / ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศตลอดจนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคต์ามมาตรฐานและตัวชี้วัดต่อไปนี้ 

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวัด 

           ต 1.1 ม.2/1- ม.2/4  
           ต 1.2 ม.2/1 - ม.2/5  
           ต 1.3 ม.2/1 - ม.2/3  
           ต 2.1 ม.2/1- ม.2/3    
           ต 2.2 ม.2/2   
           ต 4.1 ม.2/1     
           ต 4.2 ม.2/1    
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 23101  ภาษาอังกฤษ 5                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่  1                     เวลา  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต   
  

 ปฏิบัติตามและใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม  อ่านออกเสียง  ระบุหัวข้อ  
ใจความส าคัญ  และรายละเอียดสนับสนุน  พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น  ให้เหตุผล  และยกตัวอย่างประกอบจาก
การอ่านเรื่อง  ข่าว  เหตุการณ์  ประกาศ  กิจกรรม  บทร้อยกรองสั้นๆ  เรื่องใกล้ตัว  และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม  ระบุ  เขียน  อธิบาย  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่  
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค้นคว้า  รวบรวม  และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  ขอและให้ข้อมูล  ใช้ทักษะใน
การสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  ความต้องการการให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์  สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  
 ในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  โดยใช้ภาษา  น้ าเสียง  กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม  ถูกต้องตามกาลเทศะเข้า
ร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาของเจ้าของภาษา  มีความรักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวัด 
 
 ต1.1 ม.3/1-ม.3/4   
        ต1.2 ม.3/1-ม.3/5    
        ต1.3 ม.3/1-ม.3/3 
 ต2.1 ม.3/1-ม.3/3   
        ต2.2 ม.3/1  
        ต3.1 ม.3/1 
 ต4.1 ม.3/1    
        ต4.2 ม.3/1-ม.3/2 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่  2         เวลา  60  ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต   
 
 อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  โฆษณา  บทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านระบุหัวเรื่อง  ใจความ
ส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุน  ปฏิบัติตามและใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  โต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  อธิบายเปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับ
กิจกรรม  ประสบการณ์  ข่าว  สถานการณ์  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และอยู่ในความสนใจของสังคม ระบุและเขียนสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค  และข้อความที่ฟังหรืออ่าน  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูล  บรรยายความรู้สึก  ความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆ เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน
และสังคม  ใช้ภาษาในการสืบค้น  รวบรวมและสรุปความรู้  ข้อมูลต่างๆ  จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  ข่าวสารจากโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น  
ตลอดจนอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
 
 ต1.1 ม.3/1-ม.3/4   
        ต1.2 ม.3/1-ม.3/5    
        ต1.3 ม.3/1-ม.3/3 
 ต2.1 ม.3/1-ม.3/3   
        ต2.2 ม.3/1  
        ต3.1 ม.3/1 
 ต4.1 ม.3/1    
        ต4.2 ม.3/1-ม.3/2 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 21201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1                                           เวลา  40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต   
 
 ฟังบทสนทนาการทักทายค าแนะน าชี้แจงข่าวประกาศโฆษณาข้อมูลต่างๆสรุปจับใจความส าคัญและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังและสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถสื่อสารด้านการฟังพูดจากสิ่งที่อ่านฟัง
และพบเห็นจากข่าวสารข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมฝึก
การตั้งค าถามการสนทนาโต้ตอบแสดงความคิดเห็นโดยการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆและเห็นคุณค่าของ
ภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพการสร้างความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันในสังคมมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 

1. เข้าใจตีความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง เกี่ยวกับข่าวสาร ข้อมูล
และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพื่อด าเนินการสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ กัน โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา 

3. ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือขอและให้ข้อมูลอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ เรื่องราว 
หรือประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยใช้ประโยชน์จากสื่อภาษาอังกฤษ 

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรูปแบบต่างๆ กับบุคคล
ภายใน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

5. สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ 

6. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนมีความเชื่อมั่นในการใช้
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 21202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1                                            เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต  
  
 ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการขอร้อง การแนะน า การชี้แจง และค าอธิบาย การสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลในถาน
การณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และโอกาสตาม
มารยาท สังคม และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา ฝึกทักษะ การฟังพูด เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ สามารถโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็นและสามารถน าเสนอผลงาน ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด ทักษะการสื่อความเพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างานรักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 

1. พูดและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงและค าอธิบายง่ายๆที่ฟังได้ 
2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความ 

สนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
3. พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
4. ใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้แสดงความคิดเห็นทั้งสารคดี และบันเทิงคดี 
5. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม 

ของเจ้าของภาษา 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2                                           เวลา  40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต   
 

 พัฒนาและเพ่ิมเติมความเข้าใจของนักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านหัวข้อเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
ทักษาด้านการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน    เรียนและฝึกเกี่ยวกับทักษะเฉพาะด้าน    ผ่านกระบวนการการเรียนรู้
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและใช้ในชีวิตประจ าวัน    จุดประสงค์เพ่ือพัฒนาในสาระด้านต่าง ๆ  อย่างลึก    การใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการอ่านข้อมูล  เช่น  Skimming  ,  Scanning  Prioritizing  ,  Matching  ,  inferring  ,  
Reporting  ,  Summaries  ,  reviews  etc.   เพ่ือการอ่านอย่างเข้าใจ    สามารถน าทักษะดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 ทักษะการฟังจะเรียนรู้ด้านการท ากิจกรรมการเดา   การใช้ตัวช่วย   การจดบันทึก   และการวิเคราะห์
อารมณ์ของผู้สื่อความ   ทักษะการพูดประกอบด้วย   การพูดเพ่ือการประนีประนอม    การให้และตอบรับข้อมูล   
การบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูล    การเตรียมและการน าเสนอข้อมูล 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  ด้านการอ่าน   นักเรียนสามารถพัฒนาและอ่านข้อมูลได้   สามารถจับคู่ข้อมูล   การเดาหัวข้อเรื่องจาก
สื่อการเรียนรู้   การวิเคราะห์ความคิดหลักและตีความค าหรือวลีที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 
 2.  ด้านการเขียน   นักเรียนสามารถเขียนรายงานสั้น   รายการเมนูการจัดเลี้ยง   การจดรายการ   การ
เขียนข่าวหนังสือพิมพ์และการน าเสนอ   การเขียนให้ข้อมูลด้านอาหารและโฆษณาทางโทรทัศน์  และสามารถ
เขียนประโยคเกี่ยวกับค านามและค าขยายได้ถูกต้อง 
 3.  ด้านการฟัง   นักเรียนฝึกการฟังด้านข้อมูลจากสื่อการฟังที่หลากหลาย   โดยผ่านกระบวนการฟัง    
เข้าใจข้อมูลหลักและศึกษาถึงรูปแบบประโยคตลอดจนน าข้อมูลหลักมาอธิบายเนื้อหา 
 4.  ด้านการพูด   นักเรียนสามารถพูดเล่าเรื่องจากสิ่งที่ได้ฟัง   สามารถบรรยายฉากหรือเหตุการณ์สามารถ
เตรียมหรือน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  การพูดท านายหรือการพูดประนีประนอมได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2                                            เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต   
 
 พัฒนาและเพ่ิมเติมความเข้าใจของนักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านหัวข้อเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
ทักษะด้านการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   เรียนและฝึกเกี่ยวกับทักษะเฉพาะด้าน    ผ่านกระบวนการการเรียนรู้
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและใช้ในชีวิตประจ าวัน   ในขอบข่ายด้านการอ่าน   นักเรียนอ่านสื่อหลากหลาย    ซึ่ง
รวมทั้งการระบุความ    การอ้างอิงข้อมูลด้านต่าง ๆ  การใช้เทคนิคต่าง ๆ  ในการอ่านข้อมูล   เช่น   Skimming  
,  Scanning  Prioritizing  ,  Matching  ,  inferring  ,  Reporting  ,  Summaries  ,  reviews  etc.    เพ่ือ
การอ่านอย่างเข้าใจ   ด้านการเขียน   จะเรียนเรื่องการเขียนค าจ ากัดความ   ประโยค   จดหมาย   บันทึกรายวัน   
โปสการ์ด   การเขียนบันทึกย่อ    สามารถน าทักษะดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้    ทักษะการฟังจะเรียนรู้
ด้านการท ากิจกรรมการเดา   การใช้ตัวช่วย   การจดบันทึกและการวิเคราะห์อารมณ์ของผู้สื่อความ    ทักษะการ
พูดประกอบด้วย   การพูดเพ่ือการประนีประนอม   การให้และการตอบรับข้อมูล    การบรรยายและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล    การเตรียมและการน าเสนอข้อมูล 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  ด้านการอ่าน   นักเรียนสามารถน าความรู้ด้านค าศัพท์ใหม่มาสร้างประโยค   การเดาความหมายของ
ค าศัพท์ใหม่   การอ่านจับใจความส าคัญ   สามารถจับคู่ข้อมูล   การเดาหัวข้อเรื่องจากสื่อการเรียนรู้การวิเคราะห์
ความคิดหลักและตีความค าหรือวลีที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 
 2.  ด้านการเขียน  นักเรียนสามารถเขียนรายงานสั้น   รายการเมนูการจัดเลี้ยง   การจดรายการ การเขียน
ข่าวหนังสือพิมพ์และการน าเสนอ   การเขียนให้ข้อมูลด้านอาหาร   และโฆษณาทางโทรทัศน์และสามารถเขียน
ประโยคเกี่ยวกับค านามและค าขยายได้ถูกต้อง   เขียนค าถามและค าตอบเกี่ยวกับสื่อ ต่าง ๆ  ข่าวและเรื่องราว
ต่าง ๆ  ตลอดจนบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
 3.  ด้านการฟัง   นักเรียนฝึกการฟังด้านข้อมูลจากสื่อที่เน้นเฉพาะเรื่อง   เข้าใจอารมณ์ของผู้พูด ฟังแล้วจับ
ใจความส าคัญได้    เข้าใจความคิดเห็นของผู้อ่ืนและสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
 4.  ด้านการพูด   นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็น    แสดงความรู้สึกและความตั้งใจ การบอก
เกี่ยวกับเรื่องสั้น ๆ  พูดท านายเรื่องตลอดจนน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                            เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต  
  
 เข้าใจ น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ท าตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า เข้าใจความแตกต่างทางภาษา
วัฒนธรรมประเพณีของไทยและเจ้าของภาษา  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในหัวข้อต่าง ๆ     
ใช้ภาษาในการให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล้อมอาหารเครื่องดื่ม แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลการเดินทางท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ภาษาตามมารยาทางสังคม  ใช้ภาษาสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  แสดงความคิดเห็นความต้องการ  อธิบาย บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้   
ใช้ภาษาท่าทางสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาแสวงหา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อ่ืนภายในโรงเรียนและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ 
 มีทักษะในการสื่อสาร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตน 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู ้

1. ปฏิบัติตามค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจง  และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
2. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรมประสบการณ์  

และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  / เรื่อง/ ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม 
6. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ 

เจ้าของภาษา 
7. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
8. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ 

เจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
9. ค้นคว้า รวบรวมทั้งหมดและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง 

เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
10. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ชุมชน และสังคม  

 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
46 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                          เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 เข้าใจ น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ท าตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า เข้าใจความแตกต่างทางภาษา
วัฒนธรรมประเพณีของไทยและเจ้าของภาษา  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในหัวข้อต่าง ๆ    ใช้
ภาษาในการให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล้อมอาหารเครื่องดื่ม แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลการเดินทางท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ภาษาตามมารยาทางสังคม  ใช้ภาษาสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  แสดงความคิดเห็นความต้องการ  อธิบาย บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้  ใช้ภาษาท่าทางสื่อสารได้
เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ใช้ภาษาแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้อ่ืนภายในโรงเรียนและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของ
ภาษาอังกฤษ 
 มีทักษะในการสื่อสาร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตน 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   10   ผลการเรียนรู้ 

 1. ปฏิบัติตามค าขอร้องค าแนะน าค าชี้แจง  และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
 2. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
 3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ 
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
 5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์   ข่าว /เหตุการณ์   / เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ 
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 6. เลือกใช้ภาษาน้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคม  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 7. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 8. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 9. ค้นคว้า รวบรวมทั้งหมดและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง 
เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 10. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ชุมชน และสังคม  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20201  ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเขียน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 -3                                           เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 การอ่านออกเสียงข้อความ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ การจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุป
ความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ เข้าใจโครงสร้างรูปแบบประโยคต่าง ๆ 
ตลอดจนวิธีการอ่าน การเดาความหมายค าศัพท์การอ่านเพ่ือความเข้าใจ ใช้ทักษะการฟังการพูด การอ่าน และ
การเขียนในการแสวงหาความรู้รอบตัวที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยในการเปิดโลกทัศน์พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการอ่าน ด้วย
การใช้เทคนิคการอ่านที่ส าคัญต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลจากการอ่านในรูปแผนผังความคิด การอ่านเพ่ือความ
เพลิดเพลิน สู่การน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชุมชนและสังคม
โลกผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข รักชาติศาสน์กษัตริย์และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู้ 
 
 1. อ่านออกเสียงข้อความ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 3. มีทักษะในการอ่านเรื่องต่าง ๆ เลือกวิธีการอ่านได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 4. มีทักษะในการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท และการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
 5. ระบุหัวข้อ ตอบค าถาม จากเรื่องที่อ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 6. ค้นคว้า บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการแสวงหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน 
 7. มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการบันทึกข้อมูลจากการอ่านในรูปแผนผังความคิด 
 8. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค้น รวบรวม ข้อมูล พัฒนาทักษะการคิด การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังพูด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 -3                                            เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต   
 
 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ขอ ให้ ระบุ บอก ให้ความหมาย เข้าใจ ตีความ แสดงค วาม 
คิดเห็น ถ่ายทอด ถ่ายโอน อธิบาย เรียบเรียง บรรยาย ใช้ภาษา ด าเนินการสื่อสาร สนทนา เจรจาต่อรอง
เปรียบเทียบ เป็นประโยชน์ โดยให้ผู้เรียนศึกษา ค าสั่ง ค าแนะน า ข้อความที่มีข้ันตอนการปฏิบัติ 4-5 ขั้นตอน การ
เน้นเสียงหนัก-เบาในค า กลุ่มค า ระดับเสียงสูง-ต่ า เชื่อมโยงการแบ่งวรรคตอน ค าส าคัญ (Key words)ใจความ
หลักของข้อความ ข่าวประจ าวัน ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิคส์เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ใน
ชีวิตประจ าวัน เนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน ภาพ ตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ แผนที่ที่พบในสื่อจริง (Authentic text) ประโยคหลายประโยค (Multiple sentences) ภาษาตาม
มารยาททางสังคม ภาษาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภาษาที่ใช้ด าเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา หัวข้อการสนทนาที่คุ้นเคย การเจรจาต่อรองในสถานการณ์
ต่างๆ กลวิธีสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต 
เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ประสบการณ์ของตนเอง การวางแผน การจัดการด้านการเรียน การศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้  การเข้าสู่
สังคม การพัฒนาอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะตามกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน 
กระบวนการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดระดับต่างๆ โดยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีมารยาท ถูกต้องตามกาลเทศะ และ
บุคคล รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้วิชาอ่ืน สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มี
วิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีสุนทรียภาพทางภาษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า และข้อความที่มีข้ันตอนการปฏิบัติ 4-5 ขั้นตอน 
 2. ระบุการเน้นเสียงหนัก-เบาในค า กลุ่มค า ระดับเสียงสูง-ต่ า เสียงเชื่อมโยง การแบ่งวรรคตอนค าส าคัญ
(Key words) ใจความหลักของข้อความ ข่าวประจ าวัน ตลอดจนบอกรายละเอียด เรียบเรียงข้อมูล ข้อความที่ฟัง
หรืออ่านในรูปแบบต่างๆ 
 3. ให้ความหมายของสีหน้าท่าทาง น้ าเสียง เข้าใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล
และข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส์เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ในชีวิตประจ าวัน 
 4. เข้าใจ ตีความ และถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน
โดยถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยค าของตนเอง หรือถ่ายโอนเป็นสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20203 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 -3                                          เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต   
 
 ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ในการแก้ปัญหา  
การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย การน าเสนอ  การเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในการ       
แก้ปัญหาและให้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม 
 2.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม 
 3.  ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆได้อย่างเหมาะสม   
 4.  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 -3                                             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 ศึกษารูปแบบเทคนิคการน าเสนอ การใช้ท่าทาง การเลือกใช้ถ้อยค าในการทักทาย การแนะน าตนเอง การ
เกริ่นน าก่อนน าก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องที่จะน าเสนอ การน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่ก าลังอยู่ในความสนใจของ แต่ละ
ท้องถิ่น ชุมชน สังคม หรือ ประเทศ ในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ ภาพ กราฟ ตาราง แผนผัง คลิปวีดีโอ หรืออ่ืน 
ๆ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการน าเสนอ เช่น โปรแกรม Power point วีดีทัศน์ เป็นต้น 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. นักเรียนมีทักษะในการวางแผน การเตรียมการพูด เพ่ือน าเสนอข้อมูล 
2. นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อเรื่องในการน าเสนอที่ก าลังอยู่ในความสนใจของตนเอง ท้องถิ่น ชุมชน 

สังคม ประเทศหรือ ระดับสากลได้ 
3. นักเรียนสามารถใช้ภาษา ท่าทาง และน้ าเสียงที่เหมาะสมในการน าเสนอ โดยมีเทคนิคในการดึงความ

สนใจของผู้ฟังได้อย่างเหมาะสม 
4. นักเรียนเลือกใช้สื่อ/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่จะน าเสนอ มีความคล่องแคล่วและมั่นใจในการ

ใช้สื่อ/ เทคโนโลยีในการน าเสนอ 
5. นักเรียนสามารถประเมินการน าเสนอของเพ่ือนผู้น าเสนอได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถให้ข้อมูล

ย้อนกลับ (Feed back)และช่วยเสริมแรงบวกให้เพื่อนผู้น าเสนอได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 21201 ภาษาจีน 1                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1                                        เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และหลักการใช้  สัทอักษรได้
ถูกต้อง    สามารถการอ่านออกเสียง สัทอักษร  กลุ่มค าและประโยคสั้น ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการออก
เสียง  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพ่ือแสดงความต้องการของตน
และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว    ใช้ถ้อยค าง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ 
พยัญชนะ ค า วลี ประโยคและข้อความ ระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย  เห็นประโยชน์ของการรู้
ภาษาจีน  เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการออมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
 
        1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
        2.  ใช้ค าศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านเขียนได้ 
       3.  รู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 21202 ภาษาจีน 2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1         เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และหลักการใช้  สัทอักษรได้
ถูกต้อง    สามารถการอ่านออกเสียง สัทอักษร  กลุ่มค าและประโยคสั้น ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการออก
เสียง โดยสื่อสารภาพและอธิบายได้จากบทสนทนาสั้นๆ ที่มีภาพประกอบนิทานและบทสนทนาสั้น ๆ ใช้ภาษา
ง่าย ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพ่ือแสดงความต้องการของตน
และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว    ใช้ถ้อยค าง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลงานฉลอง
ของจีน      การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยคและข้อความ ระหว่าง
วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน  เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่อง
การออมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
               1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
                   2.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านเขียนได้ 
            3.  รู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
                    4.  เขียนอักษรจีนตามล าดับได้อย่างถูกต้อง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 22201 ภาษาจีน 3                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2                                        เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคท่ีใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียงสัทอักษร   
ค า    กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล้วชัดเจน     และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง    หลักการอ่าน
ออกเสียงค า กลุ่มค า   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน   ข้อมูลกิจวัตร
ประจ าวัน กิจกรรมทางภาษา    ความแตกต่างระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า 
วลี ประโยค และข้อความ ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด ความหมาย
ของค า และกลุ่มค าที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 
 4.  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 22202 ภาษาจีน 4                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2                                    เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   

 
 

ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียงสัทอักษร   
ค า    กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจน     และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง    หลักการอ่าน
ออกเสียรอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน   ข้อมูลกิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมทางภางค า กลุ่มค า   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลและสิ่งต่าง ๆ  ษา    ความแตกต่างระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี 
ประโยค และข้อความ ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด ความหมายของ
ค า และกลุ่มค าที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 
 4.  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 
 6.  ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 23201 ภาษาจีน 5                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                       เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

อ่าน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ   กลุ่มค า   และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  เขียนอักษรจีน
ถูกต้องตามหลักการเขียน  ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง  พูด  อ่าน   ค าอธิบาย   บทสนทนา   ข้อความที่เป็น
ความเรียงและไม่เป็นความเรียง    ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆแลกเปลี่ยน
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร   ใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา   
ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ    และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
เข้าใจ   ตีความ   ต่อข้อความ   ข้อมูล   เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนสามารถอ่าน   เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช้ภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   ได้ถูกต้องตามหลัก 
 4.  เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 23202 ภาษาจีน 6                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                       เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   

 
 

 อ่าน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ  กลุ่มค า   และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง    ใช้ทักษะภาษาจีน
ในการฟัง   พูด    อ่าน   เขียน    ค าอธิบาย   บทสนทนา    ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็น  ความเรียง 
ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีใช้
สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา   ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ    และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้
ถูกต้อง    รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    เข้าใจ   ตีความ และแสดงความคิดเห็นต่อข้อความ   ข้อมูล   
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ    
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน  เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามตามหลักการเขียน 
3.  ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 
4.  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทย - จีน 
5.  เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 21201 ภาษาญี่ปุ่น 1                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1                                       เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   

 
 

ฟัง  พูด  อ่านออกเสียงและเขียนตัวอักษรฮิรางานะ   เครื่องหมายﾞ（てんてん）และ  ゜（まる）

เสียง  ん เสียงกัก   เสียงยาว   เสียงควบ  ตัวเลข  เขียนค า  กลุ่มค า  ประโยค  และข้อความสั้น ๆ   บทสนทนา    
ค าทักทาย   ค าศัพท์   ส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน     ในชีวิตประจ าวัน   การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การ
ตอบรับหรือปฏิเสธ   บอกความชอบ    ไม่ชอบ    ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง    ตลอดจน
เข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยใช้รูปประโยค   ตามโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานที่
เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคล   กาลเทศะและ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
             1. พูดทักทาย ส านวนเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
             2. อ่านเขียนตัวอักษรฮิรางะนะได้ 
             3. แนะน าตนเองและผู้อื่นได้ 
             4. บอกความชอบไม่ชอบได้ 
             5. นับเลข 1-100 ได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 21202 ภาษาญี่ปุ่น 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1                                     เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต   
 

ฟัง   พูด   อ่านออกเสียงและเขียนตัวอักษรคาตาคานะ   ค าศัพท์ ที่ใช้ตัวอักษรคาตาคานะ   การใช้
ตัวอักษรคาตาคานะ   การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ    อ่าน   เขียนและเข้าใจความหมายตัวอักษรคันจิ
เบื้องต้นที่ปรากฏในบทเรียน   พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ  พูดและเขียนให้ข้อมูล   แลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง   เพ่ือน   ครอบครัว   และเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  วันเดือนปี  บอกสิ่งที่มีอยู่   แนะน าสถานที่ต่าง ๆ อย่าง
ง่าย ๆ  เข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ตามโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐาน    รู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคล  กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 

1. อ่านเขียนตัวอักษรคาตาคานะได้ 
2. แนะน าสถานที่ได้ 
3. ถามหาสถานที่ได้ 
4. บอกวันเดือนปีได้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 22201 ภาษาญี่ปุ่น 3                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2                                       เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

ฟัง   พูด   อ่านและเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน   ชื่อวิชา   ตารางเรียน  การบอกเวลา
ค ากริยา   จุดเริ่มต้น   สิ้นสุดในการท ากิจกรรม   ค าบ่งชี้    พูดคุยเกี่ยวกับการเดินทาง    ยานพาหนะท่ีใช้
ผู้กระท ากริยาร่วม    วิธีการในการเดินทาง    การบอกจ านวนเวลา    เทศกาล   วันส าคัญของชาวญี่ปุ่น อ่าน   
เขียนและเข้าใจความหมายตัวอักษรคันจิเบื้องต้นที่ปรากฏในบทเรียน    พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ โดยใช้
ถ้อยค า   น้ าเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของงภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
 1. อ่าน   เขียนตัวอักษรคันจิที่เรียนได้ 
 2. บอกเวลาได้ 
 3. บอกกิจกรรมที่ท าในโรงเรียนได้   
 4. พูดคุยเก่ียวกับวิธีการเดินทางไปโรงเรียนได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 22202 ภาษาญี่ปุ่น 4                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2                                    เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   

 
 

ฟัง   พูด   อ่านและเขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน    สถานที่ท ากริยา ค าบอกความถี่ในการกระท า การ
บอกจ านวนเวลาที่ใช้ในการท ากริยาต่าง ๆ   การชื้อขายสินค้า  ลักษณะนาม   ค าคุณศัพท์  บอกลักษณะและ
คุณสมบัติของสิ่งของต่าง ๆ  อ่าน   เขียนและเข้าใจความหมายตัวอักษรคันจิเบื้องต้นที่ปรากฏในบทเรียน   พูด
โต้ตอบ  ด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยน   ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เพื่อน ครอบครัว   และเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว   อ่านข้อความท่ีเป็นความเรียงอย่างง่าย ๆ เข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐาน    รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา น าไปใช้ได้เหมาะสมกับบุคคล   กาลเทศะ
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
 1. อ่าน   เขียนตัวอักษรคันจิที่เรียนได้ 
 2. พูดคุยเก่ียวกับกิจวัตรประจ าวันได้ 
 3. ชื้อของและสั่งของได้ 
 4. บอกลักษณะนาม   จ านวน   คุณสมบัติของสิ่งของได้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
61 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 23201 ภาษาญี่ปุ่น 5                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                    เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต   

 
 

ฟัง   พูด   อ่านและเขียนตัวประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมที่กระท าในวันหยุด    ประโยคชักชวนการตอบรับ
ปฏิเสธค าชักชวน    บอกเล่าความรู้สึกต่อสิ่งที่ได้กระท า    พูดคุยเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว จ านวนพี่น้อง   
ค ากริยารูปพจนานุกรม   การบอกความสามารถ   อายุ   การด าเนินชีวิตประจ าวัน   ส านวน   บอกการเจ็บป่วย   
อ่าน   เขียนและเข้าใจความหมายตัวอักษรคันจิเบื้องต้นที่ปรากฏในบทเรียนจับใจความส าคัญและตอบค าถามจาก
เรื่องท่ีอ่านและฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เข้าใจภาษาท่าทาง ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ   ตาม
โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานที่เรียน    รู้และเข้าใจวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา    น าไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคล   กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 1. อ่าน   เขียนตัวอักษรคันจิที่เรียนได้ 
 2. ชักชวนท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
 3. พูดคุยเก่ียวกับสิ่งที่ท ามาและบอกความรู้สึกต่อสิ่งนั้นได้ 
 4. พูดคุยเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวได้  
 5. บอกการเจ็บป่วยและข้อควรปฏิบัติเมื่อเจ็บป่วยอย่างง่าย ๆ ได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 23202 ภาษาญี่ปุ่น 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                     เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   

 
 

ฟัง   พูด   อ่านและเขียนตัวประโยคการใช้ค าขอร้อง   การขอและเสนอ   ตอบรับ   ปฏิเสธการร้องขอ   
บอกเหตุผล   เครื่องมือหรือสื่อที่ใช้ในการกระท ากริยา   การอธิบายเส้นทางในการ เดินทาง   ถามและบอกทาง    
พูดคุยเกี่ยวกับรูปร่าง   หน้าตา   ลักษณะนิสัยและงานอดิเรก   อ่าน   เขียนและเข้าใจความหมายตัวอักษรคันจิที่
ปรากฏในบทเรียน    พูดโต้ตอบด้วยค าประโยคที่ซับซ้อนขึ้น   แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เพ่ือน   
ครอบครัวและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวในสังคม    เข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ตาม
โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานได้อย่างคล่องแคล่ว   รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบุคคล   กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 
 1. อ่าน  เขียนตัวอักษรคาตาคานะได้ 
 2. บอกและข้อร้องให้ผู้อื่นกระท าอะไรให้ได้ 
 3. ตอบรับและปฏิเสธค าขอได้ 
 4. ถามและบอกทางได้ 
 5. บอกรูปร่าง  หน้าตา   ลักษณะนิสัยและงานอดิเรกของเพ่ือนได้ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  1          เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต   
 
 อ่านออกเสียงข้อความ ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย พูดสนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว เลือกใช้ค า ภาษา น้ าเสียงในการสนทนาโต้ตอบ แสดงความ
ต้องการ ร้องขอ แสดงความคิดเห็น อธิบาย เปรียบเทียบ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธได้อย่างเหมาะสมกับระดับ
ของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ตลอดจนใช้
ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ สรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ เขียนแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
อธิบายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวัด  
 
 ต 1.1 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 1.2 ม.4/1- ม.4/5 
 ต 1.3 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 2.1 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 2.2 ม.4/1 
 ต 3.1 ม.4/1 
 ต 4.1 ม.4/1 
 ต 4.2 ม.4/1 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 31102   ภาษาอังกฤษ 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  2             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 อ่านออกเสียงข้อความ ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย พูดสนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว เลือกใช้ค า ภาษา น้ าเสียงในการสนทนาโต้ตอบ แสดงความ
ต้องการ ร้องขอ แสดงความคิดเห็น อธิบาย เปรียบเทียบ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธได้อย่างเหมาะสมกับระดับ
ของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ตลอดจนใช้
ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ สรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ เขียนแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
อธิบายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวัด  
 
 ต 1.1 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 1.2 ม.4/1- ม.4/5 
 ต 1.3 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 2.1 ม.4/1- ม.4/3 
 ต 2.2 ม.4/1 
 ต 3.1 ม.4/1 
 ต 4.1 ม.4/1 
 ต 4.2 ม.4/1 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  1                เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต   
 
 ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าชี้แจง และอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  จับใจความส าคัญ ตีความ โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์   สถานการณ์ต่างๆ เลือกและใช้ค า
ขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ใกล้ตัว เลือกใช้
ภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกับโอกาส และสถานที่ตามมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษา อธิบายวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของอย่างเหมาะสม 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างส านวนประโยค  
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆกระบวนการ
คิดวิเคราะห์กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา ค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่างๆจากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆได ้
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
 
         ต1.1  ม.5/2, ม.5/4  
         ต1.2  ม.5/1,ม.5/3  
        ต1.3  ม.5/1,ม.5/3  
        ต2.1  ม.5/3   
 ต2.2  ม.5/2 
 ต3.1  ม.5/1  
        ต4.1  ม.5/1 
        ต4.2 ม.5/1 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  2          เวลา  40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต   
 
 ฝึกอ่าน ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน  ปฏิบัติตามค าอธิบาย 
และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน เลือกและใช้ค าขอร้อง  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  และให้ค าแนะน า อธิบายและเขียน
ประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่านสื่อสารแสดงความต้องการ  เสนอและให้ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถี
ชีวิต ความคิด ความเชื่อ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย 
สุภาษิต บทกลอน ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
 โดยใช้กระบวนการ ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุปใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ น าเสนอข้อมูล 
เรื่อง กิจกรรม  ข่าว  เหตุการณ์  ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น 
พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบในการฟังและอ่านสารคดี บันเทิงคดี และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทาง
ในการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล   
เวลา โอกาส และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เพ่ือให้ เป็นผู้ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน 
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
 
        ต 1.1 ม.5/1, ม.5/3 
        ต 1.2 ม.5/2,ม.5/4, ม.5/5 
        ต 1.3 ม.5/2 
        ต 2.1 ม.5/1, ม.5/2 
       ต 2.2 ม.5/1 
       ต 4.2 ม.5/2      
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 33101  ภาษาอังกฤษ 5                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  1           เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต   
 
 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น
สารคดีและบันเทิง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็นข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์และข่าว เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาททาง
สังคม 
 โดยใช้กระบวนการ การอ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอและให้
ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์ และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวัด 
 
       ต1.1 ม.6/3   
       ต1.1 ม.6/4 
       ต1.2 ม.6/4   
       ต1.2 ม.6/5 
       ต1.2 ม.6/6   
       ต2.1 ม.6/1 
       ต2.1 ม.6/2   
       ต2.2 ม.6/2 
       ต3.1 ม.6/1 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ 33102  ภาษาอังกฤษ 6                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  2                   เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต   
 
 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น
สารคดีและบันเทิง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็นข่าว เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์และข่าว เหตุการณ์อย่างมี
เหตุผล เลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาททาง
สังคม 
 โดยใช้กระบวนการ การอ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอและให้
ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ น าไปใช้ประโยชน์ และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  10 ตัวช้ีวัด 
 
       ต1.1 ม.6/1- ม.6/3   
       ต1.2 ม.6/ 4- ม.6/6   
       ต2.1 ม.6/1- ม.6/2 
       ต2.2 ม.6/2 
       ต.3.1 ม.6/1 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 31201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                               เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต   
 
 พัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการพูดใช้ภาษา
สื่อสารรับและส่งสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยใช้ค าศัพท์ส านวนโครงสร้างภาษาได้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารสร้างสรรค์และด าเนินการสนทนาได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและ
มารยาททางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา เห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของการใช้ภาษาสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์  มีทักษะในการสื่อสารใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวินัยมุ่งม่ันในการท างานและมีจิตสาธารณะมีความเป็นไทยรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 
 1. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะในการตีความวิเคราะห์ 
สิ่งที่ฟังน้ าเสียงกริยาท่าทางและสรุปความถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได้ 
 2. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้องโดยสามารถพูดน าเสนอในที่ชุมชน 
ในหัวขอ้ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3.สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนาแสดงความต้องการ ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้ค าศัพท์ส านวนโครงสร้างภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และมารยาททางสังคม 
 4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทุกสถานการณ์ 
 5.  มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษในการร่วมกิจกรรมทางภาษาสถานการณ์จ าลองสถานการณ์จริงทั้ง
ในห้องเรียนนอกห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 31202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                                           เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต   
                 
              ฟังบทสนทนาการทักทายค าแนะน าชี้แจงข่าวประกาศโฆษณาข้อมูลต่างๆสรุปจับใจความ 
ส าคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังและสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถสื่อสารด้านการฟังพูด
จากสิ่งที่อ่านฟังและพบเห็นจากข่าวสารข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันและประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมฝึกการตั้งค าถามการสนทนาโต้ตอบแสดงความคิดเห็นโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมีความ
เชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพการสร้างความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันในสังคมมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
 

1. เข้าใจตีความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง เกี่ยวกับข่าวสาร  
ข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพื่อด าเนินการสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ กัน โดยใช้ 
สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา 

3. ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือขอและให้ข้อมูลอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ  
เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยใช้ประโยชน์จากสื่อภาษาอังกฤษ 

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรูปแบบต่างๆ กับ 
บุคคลภายใน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

5. สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือการศึกษา 
ต่อการประกอบอาชีพ 

6. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนมีความเชื่อมั่นในการ 
ใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 32201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                                        เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต   
 
 ฟัง พูดค าชี้แจง  ค าบรรยาย  ค าแนะน า ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ   บรรยายลักษณะ
บุคคล  การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น  ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟัง   
อ่านออกเสียง ค าวลี ส านวนง่ายๆ ประโยคค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าค าอธิบาย  ข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูล บท
อ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป็น
ค าพูดของตนเอง ในรูปแบบต่าง ๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเองเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  ท้องถิ่น  สังคม  ประสบการณ์
ส่วนตัว การศึกษาการท างาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันส าคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู ้
 
       1. นักเรียนฟังและพูด บรรยายลักษณะ นิสัย ของบุคคล กิจวัตรประจ าวัน และใช้ภาษาได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริง  
       2. นักเรียนฟังและพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ชอบ ไม่ชอบ ใช้ภาษาในการสมัครงานได้ 
       3. นักเรียนฟังและพูดอธิบายเกี่ยวกับการซื้อขาย  การต่อรองราคา  การเสนอ และ ยอมรับเกี่ยวกับสินค้า  
โดยใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
       4. นักเรียนฟัง และพูด สื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทาน
อาหาร  การพูดคุยเกี่ยวกับรายการอาหาร  และใช้ภาษาบรรยายเกี่ยวกับอาหารได้เหมาะสม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 32202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                                          เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต   
 
 

 ใช้ภาษาในการฟัง พูด  ค าชี้แจง ค าบรรยาย  ค าแนะน า  ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
บรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น 
ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟัง อ่านออกเสียง ค า วลี  ส านวนง่าย ๆ  ประโยคค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย ข้อมูล 
เรื่องราวสั้น ๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป็น
ค าพูดของตนเองในรูปแบบต่างๆ  สรุป แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง  เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่น สังคม ประสบการณ์
ส่วนตัว การศึกษา การท างาน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้  เป็นผู้ที่มีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
           1.สนทนาเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงความต้องการการเสนอ การแนะน า   การตอบรับและ 
ปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและผู้อ่ืนในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม    
           2. พูดบรรยาย อธิบาย  เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ ข่าว/ 
เหตุการณ์ที่ฟังเพ่ือการศึกษาความรู้เพ่ิมเติมและเพ่ือความบันเทิงอย่างถูกต้องตามหลักภาษา    
           3. สนทนาเพ่ือวิเคราะห์/ อภิปรายความเหมือนความแตกต่างเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิดความ 
เชื่อที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของภาษา และของไทยอย่างมีเหตุผล 
           4. ใช้ภาษาสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ 
 ในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนเป็นภาษาอังกฤษ 
           5. ใช้ภาษาเพ่ือการค้นคว้า/สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมการน ามาเสนอเพ่ิมเติมด้วยการพูด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 33201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   6                                             เวลา 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต   
 
 ฝึกทักษะพัฒนาการฟังและพูด โดยฝึกปฏิบัติจริงตามชั้นตอน และทักษะย่อยของกระบวนการการสื่อสาร 
และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
 โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ส านวนโครงสร้างทางภาษา ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร และเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาททางสังคม 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
การแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือการเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้
ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษาและชุมชน 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 
          1. ฟังและพูดสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด แทรก 
อย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
          2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 
          3. พูดสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง 
          4. การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา เช่น การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด การสัมผัส การโบกมือ การแสดงความรู้สึก 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 33202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   6                                   เวลา 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต   
 
 ฟังบทสนทนาการทักทายค าแนะน าชี้แจงข่าวประกาศโฆษณาข้อมูลต่างๆสรุปจับใจความ 
ส าคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังและสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถสื่อสารด้านการฟังพูด
จากสิ่งที่อ่านฟังและพบเห็นจากข่าวสารข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันและประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมฝึกการตั้งค าถามการสนทนาโต้ตอบแสดงความคิดเห็นโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมมีความ
เชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพการสร้างความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันในสังคมมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนมีเจตคติ ที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู้ 
 

1. เข้าใจตีความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง เกี่ยวกับข่าวสาร  
ข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาททางสังคม เพื่อด าเนินการสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ กัน โดยใช้ 
สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา 

3. ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือขอและให้ข้อมูลอธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ  
เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยใช้ประโยชน์จากสื่อภาษาอังกฤษ 

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกาลเทศะ ในรูปแบบต่างๆ กับ 
บุคคลภายใน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

5. สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือการศึกษา 
ต่อการประกอบอาชีพ 

6. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาอังกฤษตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนมีความเชื่อมั่นในการ 
ใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30201  ภาษาอังกฤษโครงงาน                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6                                         เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต   

 ศึกษาปฏิบัติการท าโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยใช้
กระบวนการทักษะทางภาษาต่าง ๆ การวางแผนปฏิบัติงาน  การก าหนดจุดประสงค์ การสืบเสาะหาความรู้   การ
สืบค้นข้อมูลค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การรวบรวมข้อมูล การ
บันทึกข้อมูล การอภิปราย การแสดงและน าเสนอผลงานโดยใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายให้สอดคล้องกับผลงาน
ที่น าเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและของเพ่ือน  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ
น าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เกิดกระบวนการท างานร่วมกัน เห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้หมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 

1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าโครงงานภาษาอังกฤษ  
2.ศึกษาปัญหา และอภิปราย ค้นคว้า หาหัวข้อโครงงาน  
3.วางแผน อภิปรายแยกแยะ เปรียบเทียบเกี่ยวกับ เนื้อหา และขอบข่ายของโครงงานที่จะท า  
4.เรียนรู้ การสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  
5.ลงมือปฎิบัติการท าโครงงานตามหัวข้อที่เลือกไว้      
6.น าเสนอโครงงานภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อและวิธีการที่หลากหลายด้วยภาษาท่ีถูกต้อง  
7. มีความรู้และทักษะในการวัดผล ประเมินผล โครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30202  ภาษาอังกฤษรอบรู้                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 - 6                                   เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต   

 

 การสืบค้น  วิเคราะห์ และการปฏิบัติการ เพื่อการน าเสนอข้อมูลทางสถิติจากการวิจัยประเภทต่างๆ โดยใช้
กระบวนการทักษะทางภาษาต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยีเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม    ตลอดทั้งการใช้เทคนิคการ
ท างานที่หลากหลาย เช่น วางแผนปฏิบัติงาน การสืบเสาะหาความรู้และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมการรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล การอภิปรายผลข้อมูลออกมา
ในรูปของสถิติ  การสร้างผลงานเพื่อน าเสนอสถิติโดยใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายให้สอดคล้องกับผลงานที่
น าเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและของเพ่ือนเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เกิดกระบวนการท างานร่วมกัน เห็นคุณค่าของการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. สืบค้นข้อมูลที่ต้องการจากสื่ออินเตอร์เน็ตได้ 
2. คัดเลือกข้อมูล อภิปลายความน่าเชื่อถือและประโยชน์ของข้อมูลได้ 
3. น าข้อมูลทางสถิติมาสร้าง diagram ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการน าเสนอได้ 
4. น าเสนอผลงานวิชาการผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30203  ภาษาอังกฤษการพูดเพื่อน าเสนอ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6                                         เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต   
 
 การสืบค้น  วิเคราะห์ และการปฏิบัติการ เพ่ือการน าเสนอข้อมูลทางสถิติจากการวิจัยประเภทต่างๆ โดย
ใช้กระบวนการทักษะทางภาษาต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยีเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม    ตลอดทั้งการใช้เทคนิคการ
ท างานที่หลากหลาย เช่น วางแผนปฏิบัติงาน การสืบเสาะหาความรู้   และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล การอภิปรายผลข้อมูล
ออกมาในรูปของสถิติ  การสร้างผลงานเพ่ือน าเสนอสถิติโดยใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายให้สอดคล้องกับผลงาน
ที่น าเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและของเพ่ือน  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ
น าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เกิดกระบวนการท างานร่วมกัน เห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 

5. จ าแนกประเภทของกราฟหรือชาร์ทประเภทต่างๆได้ 
6. สืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากสื่ออินเตอร์เนต 
7. น าข้อมูลทางสถิติมาสร้างกราฟจากโปรแกรมExcel และ SPSS 11.0 ได้ 
8. สร้างชิ้นงานการน าเสนอกราฟหรือชาร์ทด้วยโปรแกรม Power Point 
9. น าเสนอผลงานวิชาการผ่านโปรแกรม Power Point 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30204 ภาษาอังกฤษจากสื่อ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6                                เวลา 40 ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต   
 

 อ่านประโยค  ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง แล้วบอกความหมายของค าศัพท์  
ระบุค า และประโยคส าคัญ บอกใจความหลักจ าแนกรายละเอียด ของข้อความที่อ่านค าอ้างอิง  จับใจความส าคัญ 
สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  เขียนบรรยาย  เปรียบเทียบ  สรุป และแสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมค้นคว้า สืบค้น 
บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น เกิดความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียน และความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน สามารถใช้ภาษา  รับสาร และสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. ระบุค า และประโยคส าคัญ ของข้อความที่อ่าน 
2. บอกใจความหลักและจ าแนกรายละเอียดของข้อความที่อ่าน 
3. อ่านประโยค  ข้อความ เรื่องสั้น ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง แล้วบอกความหมายของ 

ค าศัพท์ ค าอ้างอิง จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
4. เขียนบรรยาย  เปรียบเทียบ  สรุป และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ โดยใช้ 

ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมกับระดับชั้น 
5. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมโลก  

โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30205  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6                             เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 อ่าน เขียน ค าแนะน า ค าบรรยาย บทอ่าน ข่าวสาร บทความต่างประเทศที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความ
เรียงให้เข้าใจ  สามารถตีความ  จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่อง  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  โดยใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์  รวมทั้งการถ่าย
โอนข้อมูล  และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้ 
 

1. อ่านบทอ่านได้เข้าใจ 
2. แสดงความคิดเห็นจากหัวข้อที่อ่านโดยการพูดและการเขียนได้ 
3. บอกโครงสร้างของประโยคชนิดต่างๆ ได้ 
4. บอกลักษณะและโครงสร้างของค าได้ 
5. ใช้ศัพท์เกี่ยวกับการเรียน การท างานและสื่อมวลชนได้ 
6. อ่านข้อความแล้วบอกความหมายศัพท์ในข้อความนั้นๆ ได้ 
7. อ่านบทอ่านเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ได้เข้าใจ 
8. บอกความหมายของค าท่ีเติม Prefix หรือ Suffix ได้ และน าไปใช้ในประโยคได้ถูกต้อง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30206  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6                              เวลา  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต   
 
 ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าชี้แจง  และค าอธิบาย 
การทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแนะน าผู้ อ่ืนให้รู้จักกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ที่น่าสนใจ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ 
สามารถโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถน าเสนอผลงานผ่านทักษะกระบวนการการบูรณาการ 
โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการ
ท างานกลุ่ม  
เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างานรัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา 
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
          1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
          2.พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
          3. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
          4. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
          5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม 
          6. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ 
ทีอ่ยู่ในความสนใจของสังคม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30207  พูดภาษาอังกฤษอย่างสนุก 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6                                เวลา 20 ชั่วโมง    0.5 หน่วยกิต   
                  
              ผึกพูด บทสนทนาและเขียนได้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง แสดง
ความต้องการเสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้สามารถสื่อสารด้านการพูดได้ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการเรียนทางภาษา ตลอดจน
มีค่านิยม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. ใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดสอดแทรก การ 
    ชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
2. ใช้ภาษาในการขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย ที่มีขั้นตอน 
3. พูดแสดงความต้องการเสนอ และให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. ค าศัพท์ ส านวนภาษาประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอ และให้ข้อมูล บรรยาย หรืออธิบาย  
    เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ 
5. พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น  และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30208  พูดภาษาอังกฤษอย่างสนุก 2                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6                                 เวลา 20 ชั่วโมง    0.5 หน่วยกิต   

 

             ฝึกพูดบทสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ 
ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง แสดงความต้องการ
เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ให้
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
  เพ่ือให้สามารถสื่อสารด้านการพูดได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการเรียนทางภาษาตลอดจน
ค่านิยม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. สนทนาและเขียนสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดสอดแทรก  
การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
2. พูดเพ่ือขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย ที่มีข้ันตอน 
3. พูดสื่อสารแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. พูดและเขียนค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ และให้ข้อมูล บรรยาย  
    หรืออธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าว หรือเหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 
5. พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30209  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6                                           เวลา 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต   
 

 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทาง
ภาษา ในการต้อนรับ ติดต่อสื่อสาร การให้บริการ ให้ข้อมูล ค าแนะน า การแสดงความต้องการและความรู้ สึก 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ สินค้า สถานที่ท่องเที่ยว  กิจกรรม ข่าวสาร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ใช้รูปแบบภาษาและท่าทางโดย ใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการการ
กลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างเจตคติ  เพ่ือการสื่อสารและให้บริการ
อย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม และน าเสนอผลงาน
ด้านการท่องเที่ยวโดยยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอ เพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการท างาน ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับอังกฤษ และน าไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและพัฒนา
ตนเองเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
 

1. ปฏิบัติตามและใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจงค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอ่าน 
2. ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาท 

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. พูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศในประชาคมอาเซียน   เหตุการณ์ บุคคล  

สิ่งของ อาหาร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี 
4. ใช้ภาษาในการติดต่อที่พัก การเขียนก าหนดการท่องเที่ยว การติดต่อลูกค้าในโรงแรมและ 

ห้องอาหาร 
5. ใช้ภาษาในการติดต่อกับองค์กรการท่องเที่ยวของรัฐและหน่วยงานในท้องถิ่น 
6. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ 30210  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6                                     เวลา 20 ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ภาษาจากเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพ่ือ
สื่อสารข้อมูล ความคิดเห็นและความคิดรวบยอดในหัวข้อเรื่องต่างๆในชุมชน สังคมและโลก วิเคราะห์ประโยคผสม
และประโยคซับซ้อนในบทอ่านบทสนทนาและข้อความท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ค้นคว้าสืบค้นข้อมูล
ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ตามความสนใจจากข่าวประจ าวัน ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้วยวิธี
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ แสวงหาความรู้ เข้าสู่สังคม มีทักษะการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท างาน การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มี
สุนทรียภาพทางภาษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. ตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 

2. พูด เขียน และสื่อสาร ข้อมูล ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในหัวข้อเรื่องต่างๆ 
3. วิเคราะห์ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนในบทอ่าน บทสนทนา และข้อความทั้งที่ 

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

4. ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆตามความสนใจจากสื่อที่ 
หลากหลาย 

5. ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อการแสวงหาความรู้ ความ 
เพลิดเพลิน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
จ 31201  ภาษาจีน 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                    เวลา 20 ชั่วโมง    0.5 หน่วยกิต   
 

           เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และหลักการใช้  สัทอักษรได้
ถูกต้อง    สามารถการอ่านออกเสียง สัทอักษร  กลุ่มค าและประโยคสั้น ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการออก
เสียง  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพ่ือแสดงความต้องการของตนและ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว    ใช้ถ้อยค าง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ ค า 
วลี ประโยคและข้อความ ระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน  เข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการออมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  ใช้ค าศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านเขียนได้ 
 3.  รู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 31202  ภาษาจีน 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                                 เวลา 20 ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต   
 

 เข้าใจค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และหลักการใช้  สัทอักษรได้
ถูกต้อง    สามารถการอ่านออกเสียง สัทอักษร  กลุ่มค าและประโยคสั้น ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการออก
เสียง โดยสื่อสารภาพและอธิบายได้จากบทสนทนาสั้นๆ ที่มีภาพประกอบนิทานและบทสนทนาสั้น ๆ ใช้ภาษาง่าย 
ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพ่ือแสดงความต้องการของตนและสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว    ใช้ถ้อยค าง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลงานฉลองของจีน      
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ ค า วลี ประโยคและข้อความ ระหว่างวัฒนธรรมจีนและ
วัฒนธรรมไทย  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน  เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการออมน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านเขียนได้ 
 3.  รู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 4.  เขียนอักษรจีนตามล าดับได้อย่างถูกต้อง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิมเติม 
จ 32201  ภาษาจีน 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                                        เวลา 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต   
 

 ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียงสัทอักษร   
ค า    กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล้วชัดเจน     และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง    หลักการอ่าน
ออกเสียงค า กลุ่มค า   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน   ข้อมูลกิจวัตร
ประจ าวัน กิจกรรมทางภาษา    ความแตกต่างระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี 
ประโยค และข้อความ ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด ความหมายของ
ค า และกลุ่มค าที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 
 4.  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 32202  ภาษาจีน 4                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                                   เวลา 20 ชั่วโมง   0.5 หน่วยกิต   
 

 ศึกษาค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว การอ่านออกเสียงสัทอักษร   
ค า    กลุ่มค า ประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจน     และเข้าใจหลักการใช้สัทอักษรได้ถูกต้อง    หลักการอ่าน
ออกเสียงค า กลุ่มค า   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว วิธีการ เรียนภาษาจีน   ข้อมูลกิจวัตร
ประจ าวัน กิจกรรมทางภาษา    ความแตกต่างระหว่างภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ ค า วลี 
ประโยค และข้อความ ประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอด ความหมายของ
ค า และกลุ่มค าที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และน าเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งมหด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  เขียนภาษาจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช้ประโยคภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง  พูดอ่านเขียนได้ 
 4.  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน 
 5. สามารถถ่ายทอดกิจกรรมทางภาษา เป็นภาษาพูดและเขียนได้ 
 6.  ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
จ 33201  ภาษาจีน 5                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                                  เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต   
 
 อ่าน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ   กลุ่มค า   และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  เขียนอักษรจีนถูกต้อง
ตามหลักการเขียน  ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง  พูด  อ่าน   ค าอธิบาย   บทสนทนา   ข้อความที่เป็นความเรียง
และไม่เป็นความเรียง    ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆแลกเปลี่ยนน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร   ใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา   ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ    และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าใจ   
ตีความ   ต่อข้อความ   ข้อมูล   เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนสามารถอ่าน   เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
 2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 3.  ใช้ภาษาจีนเบื้องต้นในการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   ได้ถูกต้องตามหลัก 
 4.  เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
จ 33202  ภาษาจีน 6                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                                          เวลา 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต   
 
 อ่าน   เขียน   สัทอักษรโดยออกเสียงสระ  กลุ่มค า   และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง    ใช้ทักษะภาษาจีนใน
การฟัง   พูด    อ่าน   เขียน    ค าอธิบาย   บทสนทนา    ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง 
ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  โต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้
สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนา   ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ    และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้
ถูกต้อง    รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    เข้าใจ   ตีความ และแสดงความคิดเห็นต่อข้อความ   ข้อมูล   
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ   
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

1.  นักเรียนสามารถอ่าน  เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้ 
2.  เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามตามหลักการเขียน 
3.  ใช้ประโยคสนทนาได้อย่างถูกต้องไวยากรณ์และเหมาะสมตามสถานการณ์ได้ 
4.  รู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทย - จีน 
5.  เรียกชื่อขีดพ้ืนฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 31201 ภาษาญี่ปุ่น 1                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                                          เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียนตัวอักษรค ากลุ่มค าประโยคข้อความบทอ่านสั้นๆค าสั่งค าขอร้อง
ค าแนะน ารวมทั้งเข้าใจภาษาท่าทางความรู้สึกของผู้พูดพูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองใช้ภาษาตาม
มารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและใช้ภาษาท่าทางในการ
สื่อสารได้เหมาะสมเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างสนุกสนานเห็นคุณค่าของ
การเรียนภาษาญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่างๆภายในโรงเรียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  รักการอ่าน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้ 
 

1. อ่านและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคะนะได้ถูกต้องตามหลักการอ่านและ เขียน 
2. อ่านและเขียนคันจิได้ถูกต้องตามหลักการอ่านและ เขียน 
3. ทักทายและใช้ส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามสถานการณ์ 
4. แนะน าตนเองและผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
5. แนะน าสถานที่ ถามหาสถานที่ได้ถูกต้อง 
6. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเวลาได้ 
7. ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องซากุระ, เรื่อง ~ さん ~ちゃん~くん 
การโค้ง, เรื่องโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่น และเรื่องการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 31202 ภาษาญี่ปุ่น 2                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4                               เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียนตัวอักษรค ากลุ่มค าประโยคข้อความบทอ่านสั้นๆค าสั่งค าขอร้อง
ค าแนะน ารวมทั้งเข้าใจภาษาท่าทางความรู้สึกของผู้พูดพูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองในชีวิตประจ าวัน
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและไม่ชอบได้ถูกต้องใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและแสดงความ
คิดเห็นแสดงความต้องการเสนอความช่วยเหลือแสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและใช้ภาษาท่าทาง
ในการสื่อสารได้เหมาะสม  เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างสนุกสนานเห็น
คุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่างๆภายในโรงเรียนเลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่
เหมาะสมกับตนเองและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ในการเรียนภาษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  รักการอ่าน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 

1. อ่านและเขียนคันจิได้ถูกต้องตามหลักการอ่านและ เขียน 
2. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและไม่ชอบได้ถูกต้อง 
3. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปโรงเรียนได้ถูกต้อง 
4. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อของและสั่งของได้ถูกต้อง 
5. พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวันได้ 
6. สนทนาเก่ียวกับสิ่งที่ท ามาและความรู้สึกต่อสิ่งนั้นได้ 
7. ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งมวลชนในญี่ปุ่น, อามิดาคุจิ 
    (เกมเสี่ยงทาย), งานพิเศษ, วันส าคัญของญี่ปุ่น, ภูเขาไฟฟูจิและกีฬาในประเทศญี่ปุ่นได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 32201 ภาษาญี่ปุ่น 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                              เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียนประโยคข้อความบทอ่านค าสั่งค าขอร้องค าแนะน ารวมทั้งเข้าใจภาษา
ท่าทางความรู้สึกของผู้พูดพูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกใน
ครอบครัวได้กิจวัตรประจ าวันงานอดิเรกประสบการณ์เหตุการณ์ต่างๆแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือเสนอ
ความช่วยเหลือแสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมเข้าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่นกับของไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่าสนุกสนานเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น
แสวงหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อ่ืนใช้ภาษาญี่ปุ่นตาม
สถานการณ์ต่างๆภายในโรงเรียนและชุมชนเลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเองและปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  รักการอ่าน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7ผลการเรียนรู้ 
 

1. อ่านและเขียนคันจิได้ตามหลักการอ่านและเขียน 
2. ขอร้องให้ผู้อื่นท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ตอบรับและปฏิเสธค าขอของผู้อื่นได้ 
3. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้ 
4. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดได้อย่างเหมาะสม 
5. พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ท ามาและความรู้สึกต่อสิ่งนั้นได้ 
6. สนทนาเก่ียวกับรูปร่างหน้าตานิสัยและงานอดิเรกของเพ่ือนได้ 
7. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปเรื่องส านวนการขอร้อง, การคบเพ่ือน, อาหารญี่ปุ่น, รถไฟชินคันเซน, สี่ฤดูใน

ญี่ปุ่น และของฝากได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 32202 ภาษาญี่ปุ่น 4                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5                              เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน   ประโยค ข้อความบทอ่าน ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า รวมทั้ง
เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับ กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ใช้
ภาษาตามารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราว
ต่างๆ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม ถ่ายทอดข้อมูลจากการฟังและการอ่าน    สร้างองค์ความรู้
จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่าง ๆ  เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น   
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น แสวงหาความรู้จากสือ่ สิ่งพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ โดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน    เลือก
วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  รักการอ่าน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดตี่อการเรียนรู้ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู ้รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู ้
 

1. อ่านและเขียนคันจิได้ตามหลักการอ่านและเขียน 
2. . สนทนาเกี่ยวกับการให้และการรับของได้ 
3. ถามและบอกประสบการท่ีเคยท า และอธิบายขั้นตอนการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
4. ขอ ให้ข้อมูล อธิบายเส้นทางการเดินทางได้ 
5. สนทนาเก่ียวกับอาการป่วยและ การให้ค าแนะน าเรื่องสุขภาพได้ 
6. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและ 
7. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยทั่วไปได้ 
ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนกกระเรียนพัน 
,ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ,การ์ตูนญี่ปุ่นได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 33201 ภาษาญี่ปุ่น 5                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   6                             เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียนประโยคข้อความบทอ่านค าสั่งค าขอร้องค าแนะน ารวมทั้งเข้าใจภาษา
ท่าทางความรู้สึกของผู้พูดพูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องของตนเองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมใช้ภาษาตามมารยาททาง
สังคมและแสดงความคิดเห็นแสดงความต้องการเสนอความช่วยเหลือแสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราว
ต่างๆและใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมสร้างองค์ความรู้จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึก
ทักษะต่าง ๆเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่นความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างสนุกสนานเห็นคุณค่าของการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นแสวงหาความรู้จากสื่อ สิ่งพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่นใช้ภาษาญี่ปุ่น
ตามสถานการณ์ต่างๆภายในโรงเรียนและชุมชนใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารในการท างานการศึกษาต่อและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและชุมชนในรูปแบบต่าง ๆเลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเองและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  รักการอ่าน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับวัย มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู ้
 

1. อ่านและเขียนคันจิได้ตามหลักการอ่านและเขียน 
2. สนทนาเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียนได้ 
3. ขออนุญาตท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
4. ถ่ายทอดข้อมูลจากการฟังและการอ่านได้ 
5. บอกสิ่งท่ีตนอยากจะเป็นหรืออยากจะท าได้ และบอกความต้ังใจท่ีจะท าได้ 
6. อธิบายวิธีการใช้เครื่องอัตโนมัติต่าง ๆได้ 
7. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมลูเรื่องเครื่องแบบนักเรียน, การก าจัดขยะ, อนาคต, อาชีพยอดนิยมของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ญ 33202 ภาษาญี่ปุ่น 6                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6                                 เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต   
 

ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน   ประโยค ข้อความบทอ่าน ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า รวมทั้ง
เข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง เหตุการณ์ต่าง ๆในสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอความช่วยเหลือ 
แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม  สร้างองค์ความรู้
จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่าง ๆ  เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่าสนุกสนาน  เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น แสวงหาความรู้จากสื่อ   สิ่งพิมพ์จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  โดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อ่ืน ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่างๆภายในโรงเรียนและชุมชนด้วย
วิธีการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารในการท างาน การศึกษาต่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนและชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เลือกวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  รักการอ่าน มี
สุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5ผลการเรียนรู้ 
 

1. อ่านและเขียนคันจิได้ตามหลักการอ่านและเขียน 
2. สนทนาเก่ียวกับปัญหาของตนเองได้และพูดขอโทษในเรื่องที่ตนเองท าผิดพลาดได้ 
3. ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับงานเทศกาลต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  และความ

เป็นมาของสิ่งต่างๆได้ 
4. พูดสุนทรพจน์โดยใช้ภาษาสุภาพได้ 
5. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลเรื่องแผ่นดินไหว,เทศกาลต่าง ๆของญี่ปุ่น, โอฟุโระ  และพิธีส าเร็จ

การศึกษาได้ 
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_______. (2557). แนวปฏิบัติการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห งประเทศไทย จากัด.  
_______. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
2560). [ออนไลน์]. แหล งที่มาhttp://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=48 (26 กุมภาพันธ์ 2561).  
_______. (2560).ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
2560). [ออนไลน์]. แหล งที่มาhttp://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=48 (26 กุมภาพันธ์ 2561).  
_______. (2560).ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560). [ออนไลน์]. 
แหล งที่มาhttp://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=48 (26 กุมภาพันธ์ 2561 
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ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
ที ่๙๔ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 

 
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มุง่เน้นให้การปฏิรูประบบ
บริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพทางนโยบายและมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู!เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ไดด้ าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และประกาศใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ประกอบกับค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที ่สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ลง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง ให้
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบองค์ประกอบ
หลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือให้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางก าหนดหรือไม! เพ่ือ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา นโยบายรัฐบาล การบูรณาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ หลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรอาเซียน การจัด 
การศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา 
            เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ (๑) 
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แห่งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสืออ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑) นายวัฒนา    พลอาษา   ผู้อ านวยการ        ประธานกรรมการ 
๒) นายชินกร   โตกลาง   รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓) นายยุทธศาสตร์    กมลชู    ผู้ช่วยอ านวยการ  กรรมการ 
๔) นายคุลี   มณีโสม    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    กรรมการ 
๕) นายวรรณชัย   กมลศิลป์                  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป     กรรมการ 
๖) นางสาวทัศนีย์   สนั่นเอื้อ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
๗) นางสุรีย์พร   บุญสินชัย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ  กรรมการ 
๘) นางประภาวรรณ   สิทธิเสนา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารบุคคล กรรมการ 
๙) นายทินกร  มลาขันธ์                 หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่     อ านวยการ ประสานงาน ให้ค าแนะน าปรึกษา อ านวยความสะดวก ก ากับติดตามตลอดจน

พิจารณาแกไ้ขปญัหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางวันดี   เขจรักษ์   คร ูคศ.๓   ประธานกรรมการ 
๒. นายวรรณชัย   กมลศิลป์ คร ูคศ.๓   กรรมการ 
๓. นางจุฬาภรณ์   สินธิทา คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางนิจพร   ขามชู   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางเอ้ือมพร   นราทร   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๖. นางสุภาภรณ์   จอมค าสิงห์ คร ูคศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. นายมนตรี   กาสี   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายทินกร   มลาขันธ์  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางสนทยา  อินทร์พจน์  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวสุวิชชา  จรบุรมณ ์ คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕  นางสาวภัควลัญช์  ค าทองเทพ คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๖. นางสาวทัศนีย์   สนั่นเอื้อ  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๗. นางสาวพีริยา   พันทะสาร  คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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๑. นางอุษา   ชมภูพฤกษ์  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางนงนุช  ศรีนุกูล   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวธัญทิวา  บุญศล  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางพจนา   มอไธสง   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๖. นางศศิธร  คงครบ   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๗. นางเปรมจิตร  วงค์กระโซ่  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๘. นางณปัช  ชัยสุขจินดา  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๙. นางพจนีย์   หรเพลิด   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๐. นายวราเวช  ระดาไสย์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๑. นางสาวมนปรียา  โพธิ์ชัยหล้า  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๒. นางสุรีย์พร   อนันต์            ครู คศ ๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. นายนิกร    แหลมกี่ก่ า  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายคุลี   มณีโสม   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายสุประเทพ   บุญสินชัย  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นายเตรียมใจ  ตาลทอง คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นายสุบิล  วรชัย   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๖. นายธีระสิทธิ์  วิเศษศิลป์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๗. นางวรินทร์ทิพย์  ค าจุมจัง       ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๘. นางนุชจรินทร์  สุวรรณศรี  คร ูคศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑. นายกมล   บุญสินชัย   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายยุทธศาสตร์   กมลชู  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายวุฒิชัย  มุลเมืองแสน  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นายดุสิต   ดลปัดชา   คร ูคศ.๒    ประธานกรรมการ 
๒. นายทองพูน   สุขรัตน์    คร ูคศ.๑    กรรมการ 
๓. นายธนวัฒน์   ธนาไสย์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๔. นางสาวมยุรา   ภูมิบุญช ู คร ูคศ. ๑    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑. นางลออ   แร่ทอง   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมจิตร   ชูศรีเมฆ  คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นางสาวสาธกา    ตาลชัย  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
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๒. นางรัตน์ธนพร   ตาลทอง  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายชูศิลป์   ดงตะไน   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวปิยฉัตร  วิมลพล  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางสวานันทนา   ภานุเมศ  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๖. นางฉัตรลดา   มลาขันธ์ คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑. นายสนทยา  อินทร์พจน์  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี    กาสี     คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางประภาวรรณ   สิทธิเสนา  คร ูคศ. ๓    กรรมการ 

มีหน้าที่ 
๑. ประชุม วางแผน เตรียมการ ศึกษา วิเคราะห์_ เอกสารหลักสูตรของโรงเรียนหลักสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา นโยบายรัฐบาล 
การบูรณาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ หลักสูตร
เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรอาเซียนการจัดการศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู4” 
การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา เพ่ือน ามาบูรณาการจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. ด าเนินการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรของโรงเรียน (วิสัยทัศน_โรงเรียน สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เกณฑก์ารจบหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล) เพ่ือให้ทราบจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สาระ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และบริบทของโรงเรียนบรรลุตามท่ีหลักสูตร
แกนกลางก าหนดหรือไม่ 

๓. ประชุมเสนอผลการตรวจสอบในภาพรวม ปัญหา ข้อแนะน า เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๔. น าผลที่ไดจ้ากข้อ ๑ – ๓ ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
๕. รายงานผลการด าเนินงาน จัดท าข้อมูล จัดพิมพ์ ต่อไป 

๓. คณะกรรมการตรวจทาน จัดพิมพ์ ประกอบด้วย 
๑. นายทินกร   มลาขันธ์   หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี  กาสี   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       กรรมการ 
๓. นางอุษา   ชมภูพฤกษ์   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
๔. นายนิกร   แหลมกีก่ า  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
๕ นายกมล  บุญสินชัย   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
๖. นายดุสิต   ดลปัดชา   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
๗. นางสาวสาธกา  ตาลชัย  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ กรรมการ 
๘. นางลออ   แร่ทอง   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   กรรมการ 
๙. นางวันดี   เขจรรักษ์   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
๑๐. นางฉัตรลดา   มลาขันธ์  หัวหน้างานวัดผล    กรรมการและเลขานุการ 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
102 

 

 

 

๑๑  นางสาวพีริยา  พันทะสาร     หัวหน้างานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
น าผลที่ไดจ้ากการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรของโรงเรียน (วิสัยทัศน์โรงเรียนสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกณฑ์การจบหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจทานความถูกต้อง รูปแบบการ
พิมพ์ น าร่างหลักสูตร ฯ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เข้ารูปเล่มใหเ้รียบร้อยต่อไป 

ขอให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแตง่ตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผนด าเนินงาน ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมายด้วยเรียบร้อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดผลดีแกท่างราชการสืบไป ถ้าพบ
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ปัญหาข้อจ ากัดอุปสรรคประการใด ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้แจ้งกลุ่มการบริหารงาน
วิชาการทราบเพื่อแก้ไข และรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก้ไขต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่   ๔    เดือน  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

                                                                  
(นายวัฒนา   พลอาษา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชยัชนูปถัมภ์ 
 


