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สั งกัดสํ านักงานเขตพืน ทีก ารศึกษาลพบุรี เขต 1
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ก

คํานํา
หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรทีมีจุดหมายเพือให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง
มีวินยั และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ้อนั เป็ นสากลและมีความสามารถ
ในการสื อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทกั ษะชีวติ มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี
มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน
ในวิถีชีวติ และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสํานึกในการ
อนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และ
สร้างสิ งทีดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
ในการจัดทําหลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 ฉบับนี ได้ยดึ กรอบของ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนํามาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวดั
ทีกาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางไปจัดทําหลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา โดยคํานึงถึงสภาพปั ญหาของ
โรงเรี ยน และความต้องการของชุมชน จึงกําหนดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เข้าร่ วมกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ และสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน 5 ข้อ
หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 ฉบับนี ได้รับความร่ วมมืออย่างดีจาก คณะครู ทุกท่าน
ทุกกลุ่มสาระ จึงขอขอบคุณในความร่ วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี

( นายโกวิทย์ ทองอยู่ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
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ประกาศโรงเรียนดงตาลวิทยา
เรือง ให้ ใช้ หลักสู ตรโรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั#นพืน# ฐาน พุทธศักราช 2551
โดยทีกระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
ตามคําสังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานที 293/2551 ลงวันที 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
และโรงเรี ยนดงตาลวิทยา เป็ นโรงเรี ยนทีมีความพร้อมตามรายชือทีกระทรวงศึกษาธิ การประกาศทีตอ้ ง
ใช้หลักสู ตรนีในปี การศึกษา 2552 ในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรี ยนดงตาลวิทยาได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรและให้ความเห็นชอบ
ต่อหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือให้โรงเรี ยนนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทังนี หลักสู ตรโรงเรี ยนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเมือวันที
11 พฤษภาคม พ.ศ.2552 จึงประกาศให้ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2552

( นายอดุลย์ พวงภู่ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

( นายโกวิทย์ ทองอยู่ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนดงตาลวิทยา

ความนํา
กระทรวงศึกษาธิ การได้มีคาํ สังให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
โดยให้ใช้ในโรงเรี ยนต้นแบบการใช้หลักสู ตรและโรงเรี ยนทีมีความพร้อม ในปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ซึ งสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐานกําหนดให้มีการวางแผนงานดําเนิ นการใช้หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในปี การศึกษา 2552 กําหนดให้มีการนําร่ องการ
ใช้หลักสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพืนฐาน ในสถานศึ ก ษาที จ ะเป็ นศู น ย์วิจ ยั และพัฒ นาด้า นการใช้
หลักสู ตรในแต่ละเขตพืนทีการศึ กษา สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน ได้กาํ หนดเกณฑ์
เพือให้เขตพืนทีการศึกษาพิจารณาคัดเลื อกโรงเรี ยนเข้าร่ วมการดําเนิ นการดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์ เป็ น
โรงเรี ยนชันนําหรื อเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบในด้านต่าง ๆ มีผลงานเป็ นทีปรากฏ เช่น โรงเรี ยนทีเป็ นแหล่ง
ศึกษาดูงานในด้านต่าง ๆ โรงเรี ยนในโครงการหนึ งอําเภอหนึ งโรงเรี ยนในฝัน โรงเรี ยนในโครงการนํา
ร่ องหรื อโครงการวิจยั ของหน่วยงานต่าง ๆ มีศกั ยภาพทีสามารถพัฒนาเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึ กษาตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551ในระดับ เขตพืนที
การศึกษา มีคณะผูบ้ ริ หารทีมีภาวะผูน้ าํ และมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ มีคณะ
ครู ผสู ้ อนแกนนําทีมีคุณภาพ และคณะกรรมการ มีความเข้มแข็ง เขตพืนทีการศึกษามีศกั ยภาพทีจะเข้าไป
ร่ วมสนับสนุ นทางวิชาการได้อย่างต่อเนื อง และ สามารถพัฒนาให้เป็ นโรงเรี ยนทีเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ แก่
สถานศึกษาอืน ๆ และเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในด้านการใช้หลักสู ตรทีเป็ นรู ปธรรม
นอกจากนันแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554) ได้
ชี ให้เห็นถึงความจําเป็ นในการปรับเปลี ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุ ณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม
และมีความรอบรู ้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทังด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
ก้าวทันการเปลียนแปลงเพือนําไปสู่ สังคมฐานความรู ้ได้อย่างมัน คง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรี ยม
เด็กและเยาวชนให้มีพนฐานจิ
ื
ตใจทีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทังมีสมรรถนะ ทักษะและความรู ้พืนฐาน
ทีจาํ เป็ นในการดํารงชี วิต อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยัง ยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ , 2549) ซึ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่ โลกยุคศตวรรษที 21 โดยมุ่งส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม รักความเป็ นไทย ให้มีทกั ษะ
การคิ ด วิเคราะห์ สร้ า งสรรค์ มี ทกั ษะด้า นเทคโนโลยี สามารถทํา งานร่ ว มกับ ผูอ้ ื น และสามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551)

2
โรงเรี ยนดงตาลวิทยาเป็ นโรงเรี ยนหนึ งทีได้รับการคัดเลื อกจากสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ลพบุรี เขต 1 ให้เป็ นโรงเรี ยนทีมีความพร้อมในการใช้หลักสู ตร ประเภทโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โรงเรี ยน
จึงได้ประกาศใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยาพุทธศักราช 2552 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี
1. ปี การศึกษา 2552 ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยาพุทธศักราช 2552 ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในชันมัธยมศึกษาปี ที 1 และ ชันมัธยมศึกษาปี ที 4
2. ปี การศึกษา 2553 ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในชันมัธยมศึกษาปี ที 1- 2 และ ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 - 5
3. ตังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นไป ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชันเรี ยน
เอกสารหลักสู ตรดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับนี จึงได้จดั ทําขึนสําหรับบุคลากรของโรงเรี ยนและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จะได้
นําไปใช้เป็ นกรอบและทิศทางในการจัดการศึกษาและจัดการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไทยทุกคนในโรงเรี ยนในระดับการศึกษาขันพืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู ้และทักษะทีจาํ เป็ นสําหรับ
การดํารงชีวติ ในสังคมทีมีการเปลียนแปลง และแสวงหาความรู ้เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื องตลอดชี วิต
ต่อไป
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตัว ชี วัด ที ก ํา หนดไว้ใ นเอกสารนี จะช่ ว ยทํา ให้ผูท้ ี มี ส่ ว นเกี ย วข้อ ง
ในทุกระดับได้เห็นผลคาดหวังที ตอ้ งการในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนที ชดั เจนตลอดแนว ซึ งจะ
สามารถช่วยให้ผทู ้ ีมีส่วนทีเกียวข้องในระดับท้องถินและโรงเรี ยน ร่ วมกันพัฒนาหลักสู ตรได้อย่างมัน ใจ
ทําให้การจัดทําหลักสู ตรในโรงเรี ยนมีคุณภาพและมีความเป็ นเอกภาพยิงขึน อีกทังยังช่วยให้เกิ ดความ
ชัดเจนเรื อ งการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ และช่ วยแก้ปัญ หาการเที ย บโอนระหว่างโรงเรี ย นและ
สถานศึกษา ดังนันในการพัฒนาหลักสู ตรในทุกระดับตังแต่ระดับชาติจนกระทัง ถึงสถานศึกษา จะต้อง
สะท้อนคุ ณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี วัดที กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน รวมทังเป็ นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรู ปแบบ และครอบคลุมผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมาย
ในระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ในการจัดหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานจะประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีคาดหวังได้นนั
ทุกฝ่ ายทีเกี ยวข้องทังระดับ ชุ มชน ครอบครั ว โรงเรี ยนและบุ คคลต้องร่ วมกันรั บผิดชอบ โดยร่ วมกัน
ทํางาน ในการวางแผน ดําเนิ นการ ส่ งเสริ มสนับสนุ น ตรวจสอบ ตลอดจนปรั บปรุ งแก้ไข เพือพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสู่ คุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีกาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
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วิสัยทัศน์ โรงเรียนดงตาลวิทยา
โรงเรี ยนดงตาลวิทยา มุง่ มัน พัฒนาการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี มีคุณค่าของ
สังคม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยี

พันธกิจ
พัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ เน้นการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมีคุณค่า ก้าวหน้าในเทคโนโลยี
มีความรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
1. โรงเรี ยนดงตาลวิทยาจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเน้น
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ คู่คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้และจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการบูรณาการ
อย่างมีคุณภาพ
3. บุคลากรพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา มุง่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะสําคัญทีสอดคล้องกับหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทีสาํ คัญ 5 ประการ ดังนี
1. ความสามารถในการสื อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทังการเจรจาต่อรองเพือขจัด
และลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วธิ ี การสื อสาร ทีมีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้ างสรรค์ การคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ และการคิ ดเป็ นระบบ เพื อ นํา ไปสู่ การสร้ า งองค์ค วามรู ้ หรื อ
สารสนเทศเพือการตัดสิ นใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปั ญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆ
ที เผชิ ญ ได้อย่างถู ก ต้อ งเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุ ผล คุ ณธรรมและข้อมู ลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมี การตัดสิ นใจที มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึ งถึ งผลกระทบทีเกิ ดขึน
ต่อตนเอง สังคมและสิ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชี วติ เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดําเนิ นชีวติ ประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง การทํางาน และการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู ้จกั
หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ
และมี ทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู ้ การสื อสาร
การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา มุง่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีสอดคล้องกับ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพือให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน ในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนดงตาลวิทยา ปี การศึกษา 2552 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืน ฐาน พุทธศักราช 2551
ชั นมัธยมศึกษาปี ตอนปลายปี ที 4 – 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุ ขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

รวม

ชั นมัธยมศึกษาปี ที 4
ชั นมัธยมศึกษาปี ที 5
ชั นมัธยมศึกษาปี ที 6
รวมตลอด 3 ปี
พืนฐาน/2ภาค เพิมเติม/2ภาค พืนฐาน/2ภาค เพิมเติม/2ภาค พืนฐาน/2ภาค เพิมเติม/2ภาค
พืนฐาน
เพิมเติม
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
240 (6 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
240 (6 นก.)
80 (3 นก.)
80 (3 นก.)
240 (6 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
80 (2 นก.)
320 (8 นก.)
1720
520 (13 นก.)
520 (13 นก.)
680 (17นก.)
(43 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
240 (6 นก.)
600 (15 นก.) 520 (13 นก.) 600 (15 นก.) 520 (13 นก.) 440 (11 นก.) 680 (17 นก.) 1,640(41นก.) 1720(43นก.)

รวมชัวโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้ /ปี

1,120 (28 นก.)

1,120 (28 นก.)

1,120 (28 นก.)

3,360(84 นก.)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชั วโมง)
รวมชั วโมงต่ อปี การศึกษา

120
1,240

120
1,240

120
1,240

360
3,720
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หลักสู ตรโรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)
ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรียนที 1)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิ ตศาสตร์ 1
ว31101 วิทยาศาสตร์ 1(ชีววิทยา)
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1
พ31101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31101 ศิลปะ 1
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม/ชมรม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค)

7.5 (300)
1.0(40)
1.0(40)
1.5(60)
1.0(40)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
6.5(260)

(60)
40
10
10
620

ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรียนที 2)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิ ตศาสตร์ 2
ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 (เคมี)
ส31103 สังคมศึกษา 2
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2
พ31102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31102 ศิลปะ 2
ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม/ชมรม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค

7.5 (300)
1.0(40)
1.0(40)
1.5(60)
1.0(40)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
6.5(260)

(60)
40
10
10
620
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หลักสู ตรโรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5)
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 (ภาคเรียนที 1)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท321101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิ ตศาสตร์ 3
ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 (ฟิ สิ กส์)
ส32101 สังคมศึกษา 3
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3
พ32101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม/ชมรม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค)

8.0 (320)
1.0(40)
1.0(40)
2.0(80)
1.0(40)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
6.0(240)

(60)
40
10
10
620

ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 (ภาคเรียนที 2)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิ ตศาสตร์ 4
ว32102 วิทยาศาสตร์ 4 โลกดาราศาสตร์
ส32103 สังคมศึกษา 4
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4
พ32102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32102 ศิลปะ 4
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม/ชมรม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค

7.0 (280)
1.0(40)
1.0(40)
1.0(40)
1.0(40)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
7.0 (280)

(60)
40
10
10
620
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หลักสู ตรโรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 (ภาคเรียนที 1)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท331101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิ ตศาสตร์ 5
ส33101 สังคมศึกษา 5
พ33101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม/ชมรม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค)

5.5 (220)
1.0(40)
1.0(40)
1.0(40)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
8.5 (340)

(60)
40
10
10
620

ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 (ภาคเรียนที 2)
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพืนฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิ ตศาสตร์ 6
ส33103 สังคมศึกษา 6
พ33102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
รายวิชาเพิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• กิจกรรมแนะแนว
• กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม/ชมรม
• กิจกรรมเพือสั งคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทังสิ น

เวลาเรียน
(หน่ วยกิต/ภาค

5.5 (220)
1.0(40)
1.0(40)
1.0(40)
0.5(20)
0.5(20)
0.5(20)
1.0(40)
8.5 (340)

(60)
40
10
10
620
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย

11

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ท31101
ท31102
ท32101
ท32102
ท33101
ท33102

ภาษาไทย 1
ภาษาไทย 2
ภาษาไทย 3
ภาษาไทย 4
ภาษาไทย 5
ภาษาไทย 6

2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิมเติม
ท30201
ท30202
ท30203
ท30204
ท30205
ท30206
ท30207
ท30208
ท30209
ท30210
ท30211
ท30212
ท30213
ท30214

การพูด
วรรณกรรมปั จจุบนั
ประวัติวรรณคดี 1
ประวัติวรรณคดี 2
วรรณคดีมรดก
การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเรื อง
วรรณกรรมท้องถิน
การแต่งคําประพันธ์
ภาษากับวัฒนธรรม
การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
การเขียน 1
การเขียน 2
ภาษาไทยเพือกิจกรรมการแสดง
การพูดต่อหน้าประชุมชน

12

รายวิชาพืน ฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ท31101 วิชาภาษาไทย 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 1 เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยการเรี ยน
ฝึ กการอ่า น การเขี ยน การฟั ง การดู และการพูด โดยอ่า นข้อความเรื องราว สื อสารสนเทศ
ในรู ปแบบต่างๆ อ่านบทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน อ่านวรรณกรรมประเภทเรื องสันและบทความ
เขี ยนเรี ยงความ ย่อความ อธิ บายจับใจความสําคัญ สรุ ปความ แต่งบทร้ อยกรองประเภทกาพย์ ฟั ง
ข้อความเรื องราวและดูสือสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ พูดในโอกาสต่างๆทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ พูดเพือความบันเทิง และศึกษาหลักการใช้ภาษาทีเกียวกับธรรมชาติของภาษา การใช้คาํ และ
กลุ่มคํา การเปลี ยนแปลงทางภาษา วรรณกรรมพืนบ้าน การใช้เทคโนโลยีสือสารในชี วิตประจําวัน
ภาษาพูด ภาษาเขียนในการสื อสารตามหลักการใช้ภาษา การใช้คาํ ราชาศัพท์ตามฐานะบุคคล คุ ณค่า
การใช้ตวั เลขไทย การใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในวงการต่างๆ ของสังคมไทย หลักการเลือกอ่านหนังสื อ
และสื อสาร อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพือให้สามารถ
อ่านอย่างมีวจิ ารณญาณและมีประสิ ทธิ ภาพ จับใจความสําคัญ สรุ ปความ เรี ยงความและลําดับความคิด
ก่อนพูดและเขียน วิเคราะห์ขอ้ ความ เรื องราวทีอ่านทีฟังและดูสือในรู ปแบบต่างๆ นําเสนอโดยการพูด
และการเขียนสื อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษา ใช้เทคโนโลยีสือสารในชีวิตประจําวัน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับหลักการใช้ภาษา ใช้ทกั ษะและกระบวนการทาง
ภาษาพัฒนาการเขียนการอ่าน ความรู ้และประสบการณ์และการทํางาน และความบันเทิง มีมารยาทใน
การใช้ภาษาและมีนิสัยรักการอ่านการเขียน โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดแก่
ตัวผูเ้ รี ยน คือ ความสามารถในการสื อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตัวชีวดั
ท 1.1 ม.4-6 / 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8
ท 2.1 ม.4-6 / 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 8
ท 3.1 ม.4-6 / 1 , 2 , 5 , 6
ท 4.1 ม.4-6 / 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7
ท 5.1 ม.4-6 / 1 , 4 , 5 , 6
รวมทังหมด 27 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ท31102 ภาษาไทย 2
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2 เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยการเรี ยน

ฝึ กใช้ ท ั ก ษะและกระบวนการทางภาษาพัฒ นาการอ่ า น การเขี ย น การฟั ง การดู
และการพูด โดยอ่านข้อความ เรื องราว สื อสารสนเทศในรู ปแบบต่าง ๆ อ่านบทกวีนิพนธ์ประเภท
กาพย์ กลอน อ่านวรรณกรรมพืนบ้าน วรรณกรรมประเภทเรื องสัน และบทความ เขียนเรี ยงความ ย่อ
ความ อธิ บาย จับใจความสําคัญ สรุ ปความ แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์
ฟั งข้อความ
เรื องราว และดู สือสารสนเทศ ในรู ปแบบต่าง ๆ พูดในโอกาสต่าง ๆ ทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ พูดในกลุ่ม และศึกษาหลักการใช้ภาษาเกียวกับการใช้คาํ และกลุ่มคํา อิทธิ พลของภาษาถินทีมี
ต่อภาษาไทย การใช้เทคโนโลยีสือสารในชี วิตประจําวันในการสื อสารตามหลักการใช้ภาษา การใช้
ราชาศัพท์ตามฐานะบุคคล อ่านวรรณคดี และวรรณกรรม หลักการวิจารณ์ วรรณคดี และวรรณกรรม
เบืองต้น เพือให้สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และมีประสิ ทธิ ภาพ สรุ ปความ เรี ยงความ ย่อความ
อธิ บาย ตีความ ตังประเด็นหัวข้อการเขียนด้านบันเทิงคดี เขียนเชิ งสร้างสรรค์ เขียนสารคดี เรี ยบ
เรี ยงข้อความ คิดไตร่ ตรองและลําดับความคิดก่อนพูด และเขียนวิจารณ์ ขอ้ ความ เรื องราวทีอ่าน ทีฟัง
และดูสือในรู ปแบบต่าง ๆ นําเสนอโดย
การพูด และการเขียนสื อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสมตาม
หลักการใช้ภาษาโดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดแก่ตวั ผูเ้ รี ยน คือ ความสามารถ
ในการสื อสาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวติ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตัวชีวดั

ท 1.1 ม. 4 - 6 / 1 , 2 , 3, 4, 6, 7 , 8, 9
ท 2.1 ม.4 – 6 / 1, 2 , 3, 7 , 8
ท 3.1 ม.4 – 6 / 1, 4, 5 , 6
ท 4.1 ม.4 – 6 / 2 , 3 , 4
ท 5.1 ม.4 – 6 / 1 , 6
รวมทังหมด 22 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ท32101 ภาษาไทย 3
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ฝึ กการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด โดยอ่านข้อความต่าง ๆ หรื ออ่านเรื องราว
จากสื อสารสนเทศ อ่านกวีนิพนธ์ประเภทลิลิตคือร่ ายและโคลง อ่านกาพย์ยานี 11 อ่านวรรณกรรม
ประเภทนวนิยาย บทความ ฝึ กเขียนการสื อสารในรู ปแบบประเภทต่าง ๆ เช่น เขียนบรรยาย เขียน
ประกาศ เขียนรายงานการประชุม
เขียนเรี ยงความ เขียนรายงานเชิงวิชาการ มีมารยาทในการ
เขียนชนิดต่าง ๆ ประเมินเรื องทีฟังและดูรวมทังมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด อธิ บาย
ธรรมชาติของภาษา การใช้คาํ กลุ่มคําสร้างประโยค วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินคุณค่าวรรณคดี
วรรณกรรมได้พอสมควร สามารถท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจ
ตัวชีวดั

ท 1.1 ม. 4-6 / 1 , 3 , 9
ท 2.1 ม. 4-6 / 1 , 6 , 8
ท 3.1 ม. 4-6/ 3 , 4 , 5 , 6
ท 4.1 ม. 4-6 / 1 , 2 , 6 , 8
ท 5.1 ม. 4-6 / 1 , 3 , 6
รวมทังหมด 17 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ท32102 ภาษาไทย 4
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

อ่านกวีนิพนธ์ประเภทร่ ายยาว และ ฉันท์ ฝึ กตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์วิจารณ์เรื องที
อ่านในทุ ก ๆ ด้านอย่างมี เหตุผล รู ้ จกั เลื อกอ่านหนังสื อและสื อสารสนเทศ มี มารยาทในการอ่าน เขี ยน
สื อสารในรู ปแบบต่าง ๆ เขียนบรรยาย พรรณนา สารคดี และเขียนเชิ งกิ จธุ ระ มีมารยาทในการเขียน
ประเมินเรื องทีฟัง ดู เพือกําหนดแนวทางนําไปประยุกต์ใช้ สามารถพูดในโอกาสต่าง ๆ มีมารยาทในการฟั ง
ดู และพูด เข้าใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา การใช้คาํ และกลุ่มคําสร้าง
ประโยค หลักการสร้ างคําในภาษาไทย อิ ทธิ พลของภาษาต่ างประเทศและภาษาถิ น วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมเบืองต้นด้านวรรณศิลป์ สังคม และวัฒนธรรม ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามทีกาํ หนด รวมทังบทร้อยกรองทีมีคุณค่าตามความสนใจเพือนําไปใช้อา้ งอิง

ตัวชีวดั

ท 1.1 ม.4 – 6 / 1 , 2 , 3 , 9
ท 2.1 ม.4 – 6 / 1 , 2 , 4 , 8
ท 3.1 ม. 4 – 6 / 3 , 4 , 5 , 6
ท 4.1 ม.4 – 6 / 1 , 2 , 4
ท 5.1 ม.4 – 6 / 1 , 3 , 6
รวมทังหมด 18 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ท33101 ภาษาไทย 5
ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ฝึ กการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด โดยอ่านข้อความ เรื องราว สื อสารสนเทศใน
รู ปแบบต่างๆ อ่านบทกวีนิพนธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านวรรณกรรมประเภทสารคดีและบทความ
เขียนเรี ยงความ แสดงทรรศนะ ตีความ แปลความ ขยายความ สรุ ปความ จับใจความสําคัญ แต่งบท
ร้อยกรองประเภทโคลงและกาพย์ ฟังข้อความ เรื องราวและดูสือสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณ พูดในโอกาสต่างๆ ทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ พูดโต้แย้งแสดงทรรศนะและ
ศึกษาหลักการใช้ภาษาเกียวกับความสําคัญของภาษา ธรรมชาติของภาษา ระดับภาษา ราชาศัพท์ การ
อธิ บาย บรรยาย พรรณนา การเลือกสรรถ้อยคํา การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา สํานวนโวหารและการใช้
เทคโนโลยีสือสารในชีวิตประจําวัน อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เพือ ให้
สามารถอ่าน ฟังอย่างมีวจิ ารณญาณและมีประสิ ทธิ ภาพ จับใจความสําคัญ สรุ ปความ เขียนเรี ยงความ
จากจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ และด้านสังคมของงานประพันธ์ที
อ่านได้ตามหลักการวิจารณ์เบืองต้น
นําเสนอโดยการพูดและเขียนสื อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
หลักการใช้ภาษา ใช้เทคโนโลยีสือสารในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความรู ้ความเข้าใจ
เกียวกับหลักการใช้ภาษา ใช้ทกั ษะและกระบวนการทางภาษาพัฒนาการอ่าน การเขียน นําความรู ้
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการศึกษาต่อ เห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้ภาษาได้
ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ท่องจําบทประพันธ์ทีมีคุณค่าและนําไปใช้อา้ งอิงได้
มี
มรรยาทในการใช้ภาษาและมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน
ตัวชีวดั

ท 1.1 ม. 4 – 6 / 1 , 2 , 5
ท 2.1 ม. 4 – 6 / 1 , 2 , 5
ท 3.1 ม. 4 – 6 / 1 , 4 , 5 , 6
ท 4.1 ม. 4 – 6 / 1 , 3 , 4
ท 5.1 ม. 4 – 6 / 1 , 2 ,3 , 6
รวมทังหมด 17 ตัวชีวดั

17

คําอธิบายรายวิชา
ท33102 ภาษาไทย 6
ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ฝึ กการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด โดยอ่านข้อความ เรื องราว สื อสารสนเทศใน
รู ปแบบต่างๆ ทีซบั ซ้อนยิง ขึน อ่านบทกวีนิพนธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านวรรณกรรมประเภทเรื องสัน
สารคดีและบทความ เขียนเรี ยงความ แสดงทรรศนะ ตีความ แปลความ ขยายความ สรุ ปความ
จับใจความสําคัญ แต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์ ฟั งข้อความ เรื องราวและดูสือสารสนเทศในรู ปแบบ
ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ พูดในโอกาสต่างๆ ทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ พูดโน้มน้าวใจและศึกษา
หลักการใช้ภาษาเกียวกับการใช้ภาษาพัฒนาการคิดแสดงเหตุผล แสดงทรรศนะ โต้แย้งและโน้มน้าวใจ การ
ใช้คาํ ราชาศัพท์ การแต่งฉันท์ชนิดต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสือสารในชีวิตประจําวัน อ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เพือให้สามารถอ่าน ฟังอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิ ทธิ ภาพ อ่าน
อินทรวิเชียรฉันท์และวสันตดิลกฉันท์ จับใจความสําคัญ สรุ ปความ เขียนเรี ยงความจากอุดมคติ ได้อย่าง
สร้างสรรค์ เขียนเรี ยงความ คิดไตร่ ตรองและลําดับความความคิดก่อนพูดและเขียน วิเคราะห์คุณค่าทาง
ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและแนวคิดของงานประพันธ์ทีอ่าน นําเสนอโดยการพูดและการเขียนสื อสาร
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษา ใช้เทคโนโลยีสือสารในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษา ใช้ทกั ษะและกระบวนการทางภาษาพัฒนาการอ่าน การเขียน นํา
ความรู ้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชีวิตและการศึกษาต่อ เห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้
ภาษาได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ท่องจําบทประพันธ์ทีมีคุณค่าและนําไปใช้อา้ งอิงได้
มีมรรยาทในการใช้ภาษาและมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน
ตัวชีวดั

ท 1.1 ม. 4 – 6 / 1 , 2 , 7
ท 2.1 ม. 4 – 6 / 1 , 2 , 4 , 6
ท 3.1 ม. 4 – 6 / 2 , 3 , 5
ท 4.1 ม. 4 – 6 / 3
ท 5.1 ม. 4 – 6 / 1 , 3 , 6
รวมทังหมด 14 ตัวชีวดั
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ท30201 การพูด
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการ วิธีในการพูด ฝึ กการพูดในรู ปแบบของการสนทนา การสัมภาษณ์ การพูดในที
ประชุม การอภิปรายในกลุ่มและในทีประชุม และการอ่านให้ทีประชุมฟัง เพือพัฒนาสมรรถภาพใน
การพูดของตนเองให้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมใน
การพูด
ผลการเรียนรู้
1. อธิ บายความหมาย ความสําคัญองค์ประกอบของการพูดได้ถูกต้อง
2. บอกปั จจัยทีช่วยให้การพูดสัมฤทธิ<ผลได้
3. อธิ บายประเภทของการพูดได้ถูกต้อง
4. สามารถเตรี ยมตัวพูด ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. สามารถวิเคราะห์ผฟู ้ ังและสถานการณ์การพูดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. สามารถบอกหลักการสนทนา การสัมภาษณ์ การอภิปรายได้อย่างถูกต้องและนําไปใช้
ประกอบการพูดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. บอกหลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ และสามารถพูดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8. สามารถอธิ บายหลักการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรองในทีประชุมและอ่านให้ผผู ้ นื ฟังได้ถูกต้อง
ตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ท30202 วรรณกรรมปั จจุบนั
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

อ่านงานประพันธ์ประเภทชี วประวัติ บทความ บทละครพูด เรื องสัน นวนิยาย บทร้อยกรอง
ขนาดสัน พิจารณาการใช้คาํ ข้อความ สํารวนโวหาร ประเด็นสําคัญของเรื อง แยกเนือหาทีแสดง
อารมณ์ แสดงข้อเท็จจริ ง และความคิดเห็น เพือให้เข้าใจสารของผูแ้ ต่ง เกิดจินตนาการ เข้าใจถึงความ
ไพเราะ และความงามของวรรณกรรม
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

บอกลักษณะของวรรณกรรมประเภทเรื องสันได้
อ่านเรื องสันแล้ววิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และสังคมได้
บอกลักษณะของวรรณกรรมประเภทบทความได้
อ่านวรรณกรรมประเภทบทความแล้วสามารถบอกจุดหมายการเขียนและสํานวนภาษาใน
การเขียนได้
บอกลักษณะของวรรณกรรมประเภทชีวประวัติได้
อ่านวรรณกรรมประเภทชีวประวัติแล้วสามารถพิจารณากลวิธีการเขียนความรู ้ ความคิดและ
ทัศนะของผูเ้ ขียนได้
บอกลักษณะของวรรณกรรมประเภทนวนิยายได้
อ่านวรรณกรรมประเภทนวนิยายแล้วสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของนวนิยายและประเมินคุณค่าของ
เรื อง
บอกลักษณะของวรรณกรรมประเภทบทละครพูดได้
บอกลักษณะของวรรณกรรมประเภทเรื องสันได้
อ่านเรื องสันแล้ววิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และสังคมได้
บอกลักษณะของวรรณกรรมประเภทบทความได้
อ่านวรรณกรรมประเภทบทความแล้วสามารถบอกจุดหมายการเขียนและสํานวนภาษาใน
การเขียนได้
บอกลักษณะของวรรณกรรมประเภทชีวประวัติได้
อ่านวรรณกรรมประเภทชีวประวัติแล้วสามารถพิจารณากลวิธีการเขียนความรู ้ ความคิดและ
ทัศนะของผูเ้ ขียนได้
บอกลักษณะของวรรณกรรมประเภทนวนิยายได้
อ่านวรรณกรรมประเภทนวนิยายแล้วสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของนวนิยายและประเมินคุณค่าของ
เรื อง
บอกลักษณะของวรรณกรรมประเภทบทละครพูดได้
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คําอธิบายรายวิชา
ท30203 ประวัติวรรณคดี 1
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาวรรณคดีสาํ คัญสมัยสุ โขทัยและอยุธยาเกียวกับ ประวัติความเป็ นมา ประวัติกวี เนือหา
โดยสังเขป บทร้อยกรองขนาดสัน พิจารณาการใช้คาํ ข้อความ สํานวนโวหาร ประเด็นสําคัญของเรื อง
แยกเนือหาทีแสดงอารมณ์ แสดงข้อเท็จจริ งและความคิดเห็น เพือให้เข้าใจสาระของผูแ้ ต่ง เกิด
จินตนาการ เข้าใจถึงความไพเราะ และความงามของวรรณกรรม
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ทวั ไปเกียวกับวรรณคดีและสามารถอธิ บายให้ผอู ้ ืนฟังได้
2. ศึกษาประวัติวรรณคดีและสามารถแบ่งยุคสมัยของวรรณคดีได้ถูกต้อง
3. มีความรู ้เกียวกับวรรณคดีสมัยสุ โขทัย สามารถตอบข้อซักถามและอธิ บายให้ผอู ้ ืนฟังได้
4. มีความรู ้เกียวกับวรรณคดีสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น สามารถตอบข้อซักถามและอธิ บายให้
ผูอ้ ืนฟังได้
5. มีความรู ้เกียวกับวรรณคดีสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย สามารถตอบข้อซักถามและอธิ บาย
ให้ผอู ้ ืนฟังได้
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คําอธิบายรายวิชา
ท30204 ประวัติวรรณคดี 2
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาวรรณคดีสาํ คัญสมัยธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์ เกียวกับ ประวัติความเป็ นมา ประวัติกวี
เนือหาโดยสังเขป การชําระหนังสื อวรรณคดี เพือให้รู้ความเป็ นมาของวรรณคดีไทย เข้าใจ
ความสัมพันธ์ต่อเนืองระหว่างสมัย เข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวติ ของคนในสมัยนัน และเห็นคุณค่า
ของวรรณคดีสาํ คัญในฐานะทีเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ผลการเรียนรู้
1. ศึกษาประวัติวรรณคดี ประวัติกวี สมัยธนบุรี
2. ศึกษาประวัติวรรณคดี ประวัติกวี รัตนโกสิ นทร์
3. มีความรู ้ ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของวรรณคดีสมัยธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์
4. เห็นคุณค่าของวรรณคดีสาํ คัญในฐานะทีเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ท30205 วรรณคดีมรดก
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

อ่านรามเกียรติ< (ฉบับรัชกาลที 1) ขุนช้างขุนแผน อิเหนา พระอภัยมณี ให้รู้เรื องตลอด
โดยสังเขป และอ่านเฉพาะตอนทีสาํ คัญในเชิงวรรณศิลป์ ตอนทีทาํ ให้เป็ นสภาพชีวิตในสมัยของบรรพ
บุรุษ ตอนทีทาํ ให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และตอนทีเกียวกับศิลปะสาขาต่าง ๆ เพือให้สามารถ
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกียวกับตัวละครทีสาํ คัญ
แนวคิดในเนือเรื องโดยเปรี ยบเทียบกับ
เหตุการณ์ในชีวิตปั จจุบนั เกิดความประทับใจในศิลปะการประพันธ์ สามารถนําไปกล่าวอ้างได้
ผลการเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะของวรรณคดีมรดกได้
2. บอกชือของผูแ้ ต่ง ประวัติผแู ้ ต่งและรู ปแบบของคําประพันธ์ได้
3. บอกทีมาของเรื องและวัตถุประสงค์ของการประพันธ์ได้
4. จับใจความสําคัญจากเรื องทีกาํ หนดให้อ่านได้
5. วิเคราะห์ลกั ษณะนิสัยของตัวละครได้
6. บอกแนวคิดทีสาํ คัญจากเรื องได้
7. บอกคุณค่าของวรรณคดีมรดกทีกาํ หนดให้อ่านได้
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คําอธิบายรายวิชา
ท30206 การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเรื อง
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

อ่านร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 4 กัณฑ์ คือ ทานกัณฑ์ มัทธี มหาพน และชูชก พิจารณา
ศัพท์ การใช้โวหาร และการเลือกเฟ้ นถ้อยคํา อ่านนิราศเมืองแกลงและนิราศภูเขาทอง พิจารณาการใช้
ถ้อยคําโวหาร อ่านสามัคคีเภทคําฉันท์ พิจารณาเนือเรื อง และลีลาของฉันท์ เพือ ให้เข้าใจสาระสําคัญ
ของเรื อง สามารถวิจารณ์ได้ตามหลักวิชาวรรณคดีวจิ ารณ์เบืองต้น โดยเน้นในด้านวรรณศิลป์ และคุณ
คุณค่าของวรรณคดีทีอ่าน
ผลการเรียนรู้
1. เพือให้เข้าใจสาระของเรื อง
1.1 อธิ บายลักษณะของวรรณคดีมรดกได้
1.2 บอกทีมาและประวัติผแู ้ ต่งได้
1.3 บอกรู ปแบบของคําประพันธ์ได้
1.4 จับใจความสําคัญจากเรื องทีกาํ หนดให้อ่านได้
1.5 บอกแนวคิดทีสาํ คัญจากเรื องได้
1.6 บอกความหมายของศัพท์และสํานวนจากเรื องทีอ่านได้
2. สามารถวิจารณ์เนือเรื องได้ตามหลักวรรณคดี
2.1 บอกหลักวิจารณ์วรรณคดีได้
2.2 วิจารณ์วรรณคดีได้
2.3 บอกคุณค่าของวรรณคดีมรดกทีกาํ หนดให้อ่านได้
2.4 บอกลีลาของฉันท์แต่ละชนิดได้
2.5 บอกเหตุผลและยกตัวอย่างสํานวนโวหารทีไพเราะและให้อารมณ์สะเทือนใจได้
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คําอธิบายรายวิชา
ท30207 วรรณกรรมท้องถิน
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาเพลงพืนบ้าน ปริ ศนาคําทาย ภาษิตและสํานวน ตํานาน นิทาน นิยาย เรื องเล่า โดย
ศึกษาเกียวกับทีมา เนือหา คําศัพท์ สํานวน ความหมายและอิทธิ พลทีมีต่อการดํารงชีวติ เพือให้มี
ความรู ้ความเข้าใจ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ ในฐานะทีเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติและร่ วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิน โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้
เกิดในตัวผูเ้ รี ยน คือ ความสามารถในการสื อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบืองต้น
2. วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื อมโยงกับการเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวติ ของ
สังคมในอดีต
3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะทีเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
4. สังเคราะห์ขอ้ คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
5. รวบรวมวรรณกรรมพืนบ้านและอธิ บายภูมิปัญญาทางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ท30208 การแต่งคําประพันธ์
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะบังคับของคําประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ฝึ กแต่งคําประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอนโคลง
ฉันท์ ร่ าย โดยคํานึงถึงลักษณะบังคับ ความไพเราะ เนือหาสาระ และความคิดสร้างสรรค์ เพือให้มี
ความรู ้เกียวกับฉันทลักษณ์ สามารถแต่งคําประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้ เห็นคุณค่าของงานประพันธ์
ประเภทร้อยกรอง อันจะนําไปสู่ การอนุรักษ์และพัฒนาการแต่งคําประพันธ์
ผลการเรียนรู้
1. ความรู้เบืองต้นเกียวกับคําประพันธ์
1.1 ให้ทราบเรื องราวเกียวกับคําประพันธ์
1.1.1 ความหมายของคําประพันธ์
1.1.2 ลักษณะของคําประพันธ์
1.1.3 คุณค่าของคําประพันธ์
1.1.4 คุณประโยชน์ของคําประพันธ์
1.1.5 คําศัพท์ทีเกียวกับคําประพันธ์
1.2 นําความรู้พืนฐานในการแต่งคําประพันธ์
2. ประเภทและวิวฒั นาการของคําประพันธ์
2.1 ให้รู้จกั คําประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
2.2 วิจารณ์วรรณคดีได้
3. กลอน
3.1 ให้ทราบประวัติและลักษณะบังคับของกลอน
3.2 ให้รู้ขนตอนในการแต่
ั
งกลอน
3.3 สามารถแต่งกลอนประเภทต่าง ๆ ได้
4. โคลง
4.1 ให้ทราบประวัติความเป็ นมาและลักษณะบังคับของโคลงชนิดต่าง ๆ
4.2 สามารถนําความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแต่งโคลง
5. กาพย์
5.1 ให้ทราบประวัติความเป็ นมาและลักษณะบังคับของกาพย์ชนิดต่าง ๆ
5.2 สามารถแต่งกาพย์ชนิดต่าง ๆ ได้
6. ฉันท์
6.1 ให้ทราบประวัติความเป็ นมาและลักษณะบังคับของฉันท์ชนิดต่าง ๆ
6.2 สามารถแต่งฉันท์นิดต่าง ๆ ได้
6. ร่ าย
6.1 ให้ทราบประวัติความเป็ นมาและลักษณะบังคับของร่ ายชนิดต่าง ๆ
6.2 สามารถแต่งร่ ายชนิดต่าง ๆ ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ท30209 ภาษากับวัฒนธรรม
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกบั ศิลปะแขนงต่างๆ การใช้
ภาษาทีสัมพันธ์กบั ประเพณี ไทยโดยทัว ไปและเฉพาะท้องถิน
และความสําคัญของภาษาในการสื บ
วัฒนธรรมไทย
เพือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาในฐานะทีเป็ นเครื องมือรักษาและสื บทอด
วัฒนธรรมไทย
ผลการเรียนรู้
1. ภาษากับวัฒนธรรม
- บอกความหมายของภาษาแลและวัฒนธรรมได้
- บอกลักษณะและประเภทของวัฒนธรรมได้
- บอกความเจริ ญของวัฒนธรรมได้
- บอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาได้
2. ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกบั ศิลปะแขนงสถาปั ตยกรรม จิตกรรมและประติมากรรม
- บอกความหมายของวรรณคดีได้
- บอกความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกีบศิลปะแขนงต่าง ๆ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกบั ดนตรี ไทย
- บอกชนิดของเครื องดนตรี ไทยและเครื องดนตรี ประจําท้องถินได้
- บอกความสัมพันธ์ของวรรณคดีกบั เพลงไทยได้
- บอกความสัมพันธ์ของวรรณคดีกบั เพลงไทยได้
4. ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกบั เพลงไทย
- บอกประเภทของเพลงไทยได้
- บอกความสัมพันธ์ของวรรณคดีกบั เพลงไทยได้
5. ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกบั ละครฟ้ อนรําได้
- บอกชนิดของนาฏศิลป์ ไทยได้
- บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ กับวรรณคดีไทยได้
6. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับประเพณี
- บอกความหมายและประเภทของประเพณี ได้
- บอกความสําคัญของประเพณี ได้
- บอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับประเพณี ได้
7. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับคติชาวบ้าน
- บอกความหมายและประเภทของคติชาวบ้านได้
- บอกความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับคดีชาวบ้านได้
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คําอธิบายรายวิชา
ท30210 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

อ่านข้อเขียนประเภทต่าง ๆ และวรรณกรรมรู ปแบบต่าง ๆ ทังบันเทิงคดี และสารคดี ทีเป็ น
ร้อยแก้วและร้อยกรอง
พิจารณาแยกข้อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น
แยกองค์ประกอบของ
วรรณกรรม เพือให้สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ในเรื องทีอ่าน เข้าใจสารของผูแ้ ต่งและเห็น
คุณค่าของวรรณกรรมทีอ่าน
ผลการเรียนรู้
1. อ่านข้อเขียนประเภทต่าง ๆ และวรรณกรรมรู ปแบบต่าง ๆ ทังบันเทิงคดี และสารคดี ที
เป็ นร้อยแก้วได้
2. อ่านข้อเขียนประเภทต่าง ๆ และวรรณกรรมรู ปแบบต่าง ๆ ทังบันเทิงคดี และสารคดี ที
เป็ นร้อยกรองได้
3. พิจารณาแยกข้อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น แยกองค์ประกอบของวรรณกรรมได้
4. แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ในเรื องทีอ่านได้
5. เข้าใจสารของผูแ้ ต่งและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมทีอ่านได้
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คําอธิบายรายวิชา
ท30211 การเขียน 1
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ฝึ กเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการลําดับความให้ผอู ้ ่านได้รับสารอย่างชัดเจน เลือกใช้
โวหารให้เหมาะสมกับเนือเรื องและโอกาส และอาจให้เขียนบทร้อยกรองอย่างง่าย ๆ แสดงความคิด
และความรู ้สึก เพือเพิมพูนทักษะการเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ สามารถเขียนแสดงความต้องการ
ความคิดและความรู ้สึกได้ถูกต้องตามมารยาทและธรรมเนี ยมนิยม
ผลการเรียนรู้
1. เขียนข้อความหรื อประโยคในรู ปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการลําดับความให้ผอู ้ ่านได้รับสารอย่าง
ชัดเจนได้
2. เลือกใช้โวหารให้เหมาะสมกับเนือเรื องและโอกาส
3. เขียนบทร้อยกรองอย่างง่าย ๆ ได้
4. แสดงความคิดและความรู ้สึก เพือเพิมพูนทักษะการเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
5. เขียนแสดงความต้องการ ความคิดและความรู ้สึกได้ถูกต้องตามมารยาทและธรรมเนี ยมนิยม
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คําอธิบายรายวิชา
ท30212 การเขียน 2
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ฝึ กเขียนบทสนทนาทีแสดงอารมณ์และความรู ้สึกต่าง ๆ โดยใช้จินตนาการหรื อกําหนดสถานการณ์
ขึน ฝึ กเขียนบทความสัน ๆ แสดงความคิดเห็นหรื ออาจฝึ กเขียนบรรยายประสบการณ์ พรรณนาทัศนียภาพ
หรื ออาจเขียนในรู ปแบบอืน ฝึ กแต่งคําประพันธ์ตามความคิดและหัวข้อทีกําหนดให้ เพือให้เขียนได้
อย่างมีเนือหาสาระ น่าอ่าน ใช้ถอ้ ยคําสํานวนสละสลวยก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและช่วยพัฒนาความคิด
ผลการเรียนรู้
1. เขียนบทสนทนาทีแสดงอารมณ์และความรู ้สึกต่าง ๆ โดยใช้จินตนาการหรื อกําหนดสถานการณ์
ขึนได้
2. เขียนบทความสัน ๆ ได้
3. แสดงความคิดเห็นหรื อเขียนบรรยายประสบการณ์ พรรณนาทัศนียภาพ หรื ออาจเขียนใน
รู ปแบบอืนได้
4. แต่งคําประพันธ์ตามความคิดและหัวข้อทีกําหนดให้ได้
5. เขียนสิ งต่าง ๆให้มีเนือหาสาระ น่าอ่าน ใช้ถอ้ ยคําสํานวนสละสลวยก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
และช่วยพัฒนาความคิดได้
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คําอธิบายรายวิชา
ท30213 ภาษาไทยเพือกิจกรรมการแสดง
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ฝึ กการเล่านิทาน การเล่าเรื องทีมีขอ้ ขํา การเล่าเรื องขบขัน การเล่าเรื องทีตืนเต้น ฝึ กการพูด
บรรยายหรื อแนะนําการแสดง ฝึ กการทําหน้าทีพิธีกรหรื อโฆษก ฝึ กการละเล่นหรื อการแสดงละคร
ฝึ กแต่งบททีใช้ในกิจกรรมข้างต้น เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจการใช้ภาษาในกิจกรรมการแสดง
ผลการเรียนรู้
1. เล่านิทาน เล่าเรื องขบขัน เล่าเรื องทีตืนเต้นได้
2. พูด บรรยายหรื อแนะนําการแสดงได้
3. ทําหน้าทีพิธีกรหรื อโฆษกได้
4. เล่นหรื อแสดงละครได้
5. แต่งบททีใช้ในกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ท30214 การพูดต่อหน้าประชุมชน
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 40 ชัว โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ฝึ กการพูดต่อหน้าประชุมชนทังทีเป็ นการบรรยาย พรรณนา ชักชวน ชีแจง อภิปราย
ดําเนินการอภิปราย สัมภาษณ์ โต้วาที ทําหน้าทีพิธีกรหรื อโฆษก ทังนีโดยเน้นการใช้ถอ้ ยคํา นําเสี ยง
และท่าทางทีเหมาะสม เพือให้สามารถพูดได้อย่างมีเนือหาสาระและน่าสนใจ ทําให้ผฟู ้ ังเกิดความเข้าใจ
พอใจหรื อคล้อยตาม
ผลการเรียนรู้
1. พูดบรรยาย พรรณนา ชักชวน ชีแจง อภิปราย โดยใช้คาํ ได้เหมาะสมกับเนือหาและ
ผูฟ้ ังเกิดความสนใจซาบซึงและคล้อยตาม
2. ดําเนินการอภิปราย สัมภาษณ์ โต้วาทีได้ถูกต้องตามหลักการ
3. ทําหน้าทีพิธีกร หรื อโฆษณา โดยใช้ถอ้ ยคํา นําเสี ยงและท่าทางทีเหมาะสม พูดได้
อย่างมีเนือหาสาระน่าสนใจ ทําให้ผฟู ้ ังเกิดความพอใจหรื อคล้อยตาม
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์

33

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ค31101
ค31102
ค32101
ค32102
ค33101
ค33102

คณิ ตศาสตร์ 1
คณิ ตศาสตร์ 2
คณิ ตศาสตร์ 3
คณิ ตศาสตร์ 4
คณิ ตศาสตร์ 5
คณิ ตศาสตร์ 6

2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิมเติม
ค31201
ค31202
ค32201
ค32202
ค33201
ค33202

เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 1
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 2
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 3
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 4
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 5
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 6

4
4
4
4
4
4

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
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รายวิชาพืน ฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ค31101 คณิ ตศาสตร์ 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 40 ชั วโมง จํานวน 1.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
เซต เซต การดําเนินการบนเซต แผนภาพเวนน์ –ออยเลอร์ และการแก้ปัญหา
การให้ เหตุผล การให้เหคุผลแบบอุปนัยละนิรนัย การอ้างเหตุผลโดยใช้แผนภาพแทนเซต
จํานวนจริง จํานวนจริ ง สมบัติของจํานวนจริ งเกียวกับการบวกและการคูณ สมบัติการเท่ากัน
และการไม่เท่ากัน สมการกําลังสองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า
โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในกาคํานวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้
มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั

ค 1.1
ค 1.4
ค 4.1
ค 4.2
ค 6.1
รวมทังหมด 14

ม.4-6/1,
ม.4-6/1
ม.4-6/1,
ม.4-6/1,
ม.4-6/1,
ตัวชีวดั

ม.4-6/2
ม.4-6/2
ม.4-6/2, ม.4-6/3
ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ม.4-6/5, ม.4-6/6
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คําอธิบายรายวิชา
ค31102 คณิ ตศาสตร์ 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 40 ชั วโมง จํานวน 1.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
ความสั มพันธ์ และฟังก์ ชัน ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
และฟังก์ชนั กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ตัวอย่างของฟังก์ชนั ทีควรรู ้จกั การนํากราฟไป
แก้ปัญหาบางประการ
อัตราส่ วนตรีโกณมิติและการนําไปใช้ อัตราส่ วนตรี โกณมิติของมุม ระยะทางและความสู ง
อัตราส่ วนตรี โกณมิติเกียวกับการวัด
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า
โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่า และมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณ และมีความเชือมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั

ค 2.1 ม.4-6/1
ค 2.2 ม.4-6/1
ค 4.2 ม.4-6/4, ม.4-6/5
ค 6.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6
รวมทังหมด 10 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ค32101 คณิ ตศาสตร์ 3
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 40 ชั วโมง จํานวน 1.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
ลําดับและอนุกรม ลําดับและการหาพจน์ทวั ไปของลําดับจํากัด ลําดับเลขคณิ ตและลําดับ
เรขาคณิ ต อนุกรมเลขคณิ ต และอนุกรมเรขาคณิ ต
ความน่ าจะเป็ น กฎเกณฑ์เบืองต้นเกียวกับการนับ การทดลองสุ่ ม แซมเปิ ลสเปซ
เหตุการณ์ ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั

ค 4.1 ม.4-6/4
ค 4.2 ม.4-6/6
ค 5.2 ม.4-6/2
ค 5.3 ม.4-6/2
ค 6.1 ม.4-6/1
รวมทังหมด 11 ตัวชีวดั

ม.4-6/5

ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6
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คําอธิบายรายวิชา
ค32102 คณิ ตศาสตร์ 4
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 40 ชั วโมง จํานวน 1.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
สถิติและข้ อมูล ความหมายของสถิติ สถิติกบั การตัดสิ นใจและวางแผน ข้อมูลและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ งต้ น การแจกแจงความถีของข้อมูล การแจกแจงความถีโดยใช้กราฟ
การวัดตําแหน่งทีของข้อมูลโดยใช้เปอร์ เซ็นไทล์ การวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธย
ฐาน และฐานนิยม การวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
การสํ ารวจความคิดเห็น วิธีสาํ รวจความคิดเห็น
การนําผลการสํารวจความคิดเห็นไปใช้
ประโยชน์
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั

ค 5.1 ม.4-6/1
ค 5.3 ม.4-6/1
ค 6.1 ม.4-6/1
รวมทังหมด 10 ตัวชีวดั

ม.4-6/2 ม.4-6/3
ม.4-6/2 ม.4-6/3

ม.4-6/4

ม.4-6/5 ม.4-6/6
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คําอธิบายรายวิชา
ค33101 คณิ ตศาสตร์ 5
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 40 ชั วโมง จํานวน 1.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
เลขยกกําลัง เลขยกกําลังทีมีเลขชีกาํ ลังเป็ นจํานวนตรรกยะ จํานวนจริ งในรู ปกรณฑ์ การบวก
ลบ คูณ และหาร จํานวนจริ งทีอยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังทีมีเลขชีกาํ ลังเป็ นจํานวนตรรกยะ การประมาณค่า
ของจํานวนทีอยูใ่ นรู ปกรณฑ์และจํานวนจริ งทีอยูใ่ นรู ปเลขยกกําลัง รากที n ของจํานวนจริ ง
การวิเคราะห์ ข้อมูล(3) การวัดการกระจายของข้อมูล การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐาน
วิธีเรียงสั บเปลีย น แฟกทอเรี ยล วิธีเรี ยงสับเปลียน การจัดหมู่
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า
โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในกาคํานวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้
มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั

ค 1.1
ค 1.2
ค 1.3
ค 5.1
ค 5.3
ค 6.1
รวมทังหมด 12

ม.4-6/3
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/2, ม.4-6/3
ม.4-6/1
ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ม.4-6/5, ม.4-6/6
ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ค33102 คณิ ตศาสตร์ 6
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 40 ชั วโมง จํานวน 1.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
แคลคูลสั เบือ งต้ น ลิมิตของฟังก์ชนั ความต่อเนื องของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั
การหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตโดยใช้สูตร การประยุกต์อนุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์ไม่จาํ กัดเขต
ความน่ าจะเป็ น ความน่าจะเป็ นและกฎทีสาํ คัญบางประการของความน่าจะเป็ น
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า
โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในกาคํานวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้
มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั

ค 5.2
ค 5.3
ค 6.1
รวมทังหมด 8

ม.4-6/2
ม.4-6/2
ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ม.4-6/5, ม.4-6/6
ตัวชีวดั
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ค31201 เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 80 ชั วโมง จํานวน 2.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
ตรรกศาสตร์ เบือ งค้ น ประพจน์ การหาค่าความจริ งของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริ ง
รู ปแบบของประพจน์ทีสมมูลกัน การอ้างเหตุผล ข้อความทีมีตวั บ่งปริ มาณและค่าความจริ งของ
ประโยคทีมีตวั บ่งปริ มาณ สมมูลและนิเสธของประโยคทีมีตวั บ่งปริ มาณ
ระบบจํานวนจริง จํานวนจริ ง การเท่ากัน การบวก การลบ การคูณและการหารในระบบ
จํานวนจริ ง สมบัติของระบบจํานวนจริ ง การแก้สมการพหุ นามตัวแปรเดียว สมบัติการไม่เท่ากัน
ช่วงและการแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการในรู ปค่าสัมบูรณ์
ทฤษฎีจํานวนเบือ งต้ น สมบัติของจํานวนเต็ม
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า
โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในกาคํานวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้
มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกียวกับการหาค่าความจริ งและรู ปแบบของประพจน์ได้
2. เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกียวกับการหาค่าความจริ งและรู ปแบบของประโยคเปิ ดได้
3. เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกียวกับการอ้างเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลได้
4. เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการนําความรู้เรื องการเท่ากันเกียวกับสมบัติของระบบจํานวนจริ งไปใช้หาเซต
คําตอบของสมการได้
5. เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการนําความรู้เรื องการไม่เท่ากันเกียวกับสมบัติของระบบจํานวนจริ งไปใช้หา
เซตคําตอบของอสมการได้
6. เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการนําความรู้เกียวกับค่าสัมบูรณ์ไปใช้หาเซตคําตอบของสมการและอสมการ
ได้
7. เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการนําความรู้เกียวกับสมบัติของจํานวนเต็มใน
การแก้ปัญหาได้
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คําอธิบายรายวิชา
ค31202 เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรียน 80 ชั วโมง จํานวน 2.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
เมทริ กซ์ และดีเทอร์ มินันต์ สัญลักษณ์ของเมทริ กซ์ สมบัติของเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มินนั ต์
การใช้เมทริ กซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้ระบบสมการโดยวิธีดีเทอร์ มินนั ต์ การแก้ระบบสมการ
โดยวิธีการดําเนินการตามแถวเบืองต้น
เรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง ระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึงกลางระหว่างจุดสองจุด
ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตังฉาก ความสัมพันธ์ซ ึ งมีกราฟเป็ นเส้นตรง ระยะห่าง
ระหว่างเส้นตรงกับจุด ภาคตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี และไฮเพอร์ โบลา
ฟังก์ ชัน ฟังก์ชนั โพลิโนเมืยล ฟังก์คอมโพสิ ท ฟังชันอินเวอร์ ส พีชคณิ ตฟังก์ชนั
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า
โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่า และมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณ และมีความเชือมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการดําเนินการของเมทริ กซ์และหาดีเทอร์มินนั ท์ของ
เมทริ กซ์ n × n เมือ n เป็ นจํานวนเต็มไม่เกินสี ได้
2.เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์และหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้
3.เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการหาระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึงกลาง ระยะะหว่างเส้นตรงกับจุด
ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั,งฉากและสมการเส้นตรงและนําไปใช้แก้ปัญหาได้
4.เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการนําความรู ้เรื องการเลือนแกนทางขนานได้
5. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการเขียนความสัมพันธ์ทีมีกราฟเป็ นภาคตัดกรวยและนําความรู ้เรื อง
ภาคตัดกรวยไปใช้แก้ปัญหาได้
6.เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการนําความรู ้เกียวกับฟังก์ชนั เขียนกราฟของฟังก์ชนั สร้างฟังก์ชนั จาก
โจทย์ ปั ญหาทีกาํ หนดให้และนําไปใช้แก้ปัญหาได้
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คําอธิบายรายวิชา
ค32201 เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรียนที 1 เวลาเรี ยน 80 ชั วโมง จํานวน 2.0 หน่ วยกิต
ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
ฟังก์ ชันเอกซ์ โพเนนเชี ยลและฟังก์ ชันลอการิทมึ ฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชนั ลอการิ ทึม
กราฟของฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชนั ลอการิ ทึม การคํานวณค่าโดยประมาณโดยใช้ลอการิ ทึม
การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชี ยลและสมการลอการิ ทึมอย่างง่าย
ฟังก์ ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ฟังก์ชนั ไซน์และโคไซน์ ค่าของฟังก์ชนั ไซน์และโคไซน์
ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติอืน ๆ การอ่านค่าของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติจากตาราง กราฟของฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ
ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติของผลบวกและผลต่างของจํานวนจริ งหรื อมุม อินเวอร์ สของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ การ
แก้สมการตรี โกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์
เวกเตอร์ ในสามมิติ เวกเตอร์ และการเท่ากัน การบวกและการลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์
ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวติ ประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในเรื องเลขยกกําลังและจํานวนจริ งในรู ปกรณฑ์
2. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในเรื อง ฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชนั ลอการิ ทึม
3. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการหาค่าของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติและฟังก์ชนั ตรี โกณมิติของมุม
4. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการเขียนกราฟของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
5. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการหาค่าฟังก์ชนั ตรี โกณมิติของผลบวกและผลต่างของจํานวนจริ งหรื อมุม
6.มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการหาตัวผกผันของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
7. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในเรื องเอกลักษณ์และสมการตรี โกณมิติ
8. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการนํากฎของโคไซน์และไซน์ไปแก้ปัญหา
9. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในเรื องของปริ มาณเวกเตอร์
10. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในเรื องของเวกเตอร์ในระบบสองมิติและสามมิติ
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คําอธิบายรายวิชา
ค32202 เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 4
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรียน 80 ชั วโมง จํานวน 2.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
จํานวนเชิ งซ้ อน จํานวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อน จํานวนเชิงซ้อนใน
รู ปเชิงขัว สมการพหุ นาม
กราฟเบือ งต้ น กราฟ กราฟออยเลอร์ การประยุกต์ของกราฟ
ความน่ าจะเป็ น กฎเกณฑ์เบืองต้นเกียวกับการนับ วิธีเรี ยงสับเปลียน วิธีจดั หมู่ ทฤษฎีบททวิ
นามและความน่าจะเป็ นและกฏทีสาํ คัญบางประการของความน่าจะเป็ น
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวติ ประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้
ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์
โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการหาค่าของปฏิบตั ิการเกียวกับจํานวนเชิงซ้อน
2. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการเขียนกราฟและหาค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อน
3. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการหาจํานวนเชิงซ้อนในรู ปเชิงขั,ว
4.มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการแก้สมการพหุนาม
5.มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในเรื องกราฟออยเลอร์
6. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการแก้ปัญหาบางประการโดยใช้กราฟออยเลอร์
7. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการนํากฎเกณฑ์เบื,องต้นเกียวกับการนับไปแก้ปัญหาโจทย์ได้
8. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการนําวิธีเรี ยงสับเปลียนและวิธีจดั หมู่ไปแก้ปัญหาโจทย์ได้
9. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการนําทฤษฎีบททวินามไปแก้ปัญหาโจทย์ได้
10. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการนําเรื องความน่าจะเป็ นไปแก้ปัญหาโจทย์ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ค33201 เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 5
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 80 ชั วโมง จํานวน 2.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
ความสั มพันธ์ เชิ งฟังก์ ชันระหว่ างข้ อมูล แผนภาพการกระจาย ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ระหว่าง
ของข้อมูลทีประกอบด้วยสองตัวแปรทีอยูใ่ นรู ปอนุกรมเวลา การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลทํานายค่า
ของตัวแปรตาม เมือกําหนดตัวแปรอิสระมาให้
กําหนดการเชิ งเส้ น
การสร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และการใช้วธิ ี ของกําหนดการเชิง
เส้นในการแก้ปัญหา
การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐาน การแจกแจงปกติและเส้นโค้ง พืนทีใต้โค้งปกติ
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า
โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในกาคํานวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้
มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1.เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ของข้อมูลทีประกอบด้วยสองตัว
แปรและสามารถทํานายค่าของตัวแปรตามเมือกําหนดตัวแปรอิสระให้ได้
2.เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ของข้อมูลทีประกอบด้วยสองตัว
แปรทีอยูใ่ นรู ปอนุกรมเวลาได้
3.เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการสร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์และใช้วธิ ีการของกําหนดการ
เชิงเส้นทีใช้กราฟของสมการและอสมการทีมีในการแก้ปัญหาได้
4.เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะเกียวกับความรู ้เรื องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรี ยบเทียบข้อมูลได้
ถูกต้อง
5. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะการนําความรู ้เกียวกับการหาพื,นทีใต้โค้งปกติไปใช้
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
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คําอธิบายรายวิชา
ค33202 เสริ มทักษะ คณิ ตศาสตร์ 6
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์
เวลาเรี ยน 80 ชั วโมง จํานวน 2.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
ลําดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์ ลิมิตของลําดับ ผลบวกของอนุกรมอนันต์
ทฤษฎีบททวินาม ทฤษฎีบททวินาม
แคลคูลสั เบือ งต้ น ความต่อเนื องบนช่วงของฟั งก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั อันดับสู ง
การหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั คอมโพสิ ท การประยุกต์อนุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์จาํ กัดเขต พืนทีทีปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า
โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในกาคํานวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้
มุ่งมัน ในการทํางาน มีวิจารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด

ผลการเรียนรู้
1. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการหาลิมิตของลําดับอนันต์โดยใช้ทฤษฎีบท
เกียวกับลิมิตได้
2. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้และนําความรู ้
เรื องลําดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้
3. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการหาลิมิตของฟังก์ชนั และบอกได้วา่ ฟังก์ชนั ที
กําหนดให้เป็ นฟังก์ชนั ต่อเนืองหรื อไม่ ได้
4. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการนําความรู ้เรื องการหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ไป
ใช้ในแก้ปัญหาได้
5. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการหาปริ พนั ธ์ไม่จาํ กัดเขตทีกาํ หนดให้ได้
6. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการหาปริ พนั ธ์จาํ กัดเขตบนช่วงทีกาํ หนดให้และ
หาพื,นทีทีปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงทีกาํ หนดให้ได้
7. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการนําความรู ้เรื องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ว31101
ว31102
ว32101
ว32102

วิทยาศาสตร์ 1 (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์ 2 (เคมี)
วิทยาศาสตร์ 3 (ฟิ สิ กส์)
วิทยาศาสตร์ 4 (โลกดาราศาสตร์)

2
2
2
2

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.5
1.5
2.0
1.0

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

4
3
5
3
3
3
5
5
5

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

2.0
1.5
2.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิมเติม
ว30201
ว30202
ว30203
ว30221
ว30222
ว30223
ว30241
ว30242
ว30243

ฟิ สิ กส์ 1
ฟิ สิ กส์ 2
ฟิ สิ กส์ 3
เคมี 1
เคมี 2
เคมี 3
ชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
ชีววิทยา 3
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รายวิชาพืน ฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ว31101 วิทยาศาสตร์ 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 60 ชั วโมง
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี
หน่วยพืนฐานของสิ งมีชีวิต โดยเน้นการศึกษาเซลล์ผา่ นกล้องจุลทรรศน์ ความหมายของเซลล์ของ
สิ งมีชีวิต ศึกษาโครงสร้างของเซลล์ซ ึ งประกอบด้วยส่ วนทีห่อหุ ม้ เซลล์ นิวเคลียสและไซโทพลาซึ ม ศึกษา
การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ได้แก่ การแพร่ แอกทีฟทรานสปอร์ต การลําเลียงโดยการสร้างถุงจากเยือ
หุม้ เซลล์ การรักษาดุลยภาพของสิ งมีชีวิต
ซึ งประกอบด้วยการรักษาดุลยภาพของนํา การรักษาดุลยภาพของ
แร่ ธาตุ การรักษาดุลยภาพความเป็ นกรด-เบสในร่ างกาย การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่ างกาย ศึกษา
เกียวกับภูมิคุม้ กันของร่ างกาย การป้ องกันและกําจัดเชือโรคและสิ งแปลกปลอมของเซลล์เม็ดเลือดขาว และระบบ
นําเหลือง ประเภทของภูมิคุม้ กัน ปัจจัยทีมีผลต่อการทํางานของระบบภูมิคุม้ กัน
ความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุม้ กัน กระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน ความหลากหลาย
ทางชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาเกียวกับวิวฒั นาการและความหลากหลายของสิ งมีชีวิต แนวคิดเกียวกับ
ทฤษฎีวิวฒั นาการ การเกิดสปี ชีส์ใหม่ การจัดหมวดหมู่ของสิ งมีชีวิต ศึกษาระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่าและการอนุรักษ์พฒั นาการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง ยืน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล
และการอภิปราย เพือให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยี นําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมทีเหมาะสม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์สุจริ ต และมีวินยั
โดยการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ
แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ แบบประเมินคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินด้าน
เจตคติในการทํางานกลุ่ม แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ตัวชีวดั

ว 1.1 ม.4-6/ 1-4
ว 2.2 ม.4-6/ 1-3
รวมทังหมด 28 ตัวชีวดั

ว 2.2 ม.4-6/ 1-3 ว 1.2 ม.4-6/ 2-4 ว 2.1 ม.4-6/ 1-3
ว 8.1 ม.4-6/ 1-12
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คําอธิบายรายวิชา
ว31102 วิทยาศาสตร์ 2
ระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 4

ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
เวลาเรี ยน 60 ชั วโมง จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี
แบบจําลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอมการ จัดอิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรี ยงธาตุ
ในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ สมบัติบางประการของสาร
ประกอบของธาตุบางชนิด พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวติ ประจําวัน อัตราการเกิดปฏิกิริยาและ
ปั จจัยทีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา การใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยา เคมีและผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ งมี
ชีวติ และสิ งแวดล้อม การเกิดปิ โตรเลียม กระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการประโยชน์
สมบัติบางประการของพอลิเมอร์ และพอลิเมอร์ ในชีวิตประจําวันองค์ประกอบ สมบัติบางประการ
ปฏิกิริยาและประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรต ไขมันและกรดไขมัน โปรตีนและกรดอะมิโน
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชี วติ ประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า
โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด
คํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางวิทยาศาสตร์ และนําประสบการณ์
ด้านความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่างๆ และใช้ในชีวติ ประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความ
สามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวติ และการใช้เทคโนโลยี รวมทังเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับ
ผิดชอบ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณ
และมีความเชือมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั ว 3.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
ว 3.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9
รวมทังหมด 13 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ว32101 วิทยาศาสตร์ 3
ระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 5

ภาคเรียนที 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เวลาเรียน 80 ชั วโมง จํานวน 2.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี
ความหมายของแรง แรงลัพธ์ บอกตําแหน่ง ระยะทางและการกระจัดของวัตถุท งั ในแนวดิง
และแนวระดับ คํานวณหาการกระจัด เวลาและความเร็ วของวัตถุทีเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ แบบ
วงกลม แรงสู่ ศูนย์กลาง อัตราเร็ ว คาบความถี แรงดึงในเส้นเชือก รัศมีของการเคลือนทีในแนว
วงกลม การเคลือนทีแบบฮาร์ มอนิกอย่างง่ายและคํานวณหาปริ มาณทีเกียวข้อง หลักการพืนฐานเรื อง
สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก ปรากฏการณ์ของคลืน ชนิดของคลืน ความยาว
คลืน ความถีคลืนและสมบัติบางประการของคลืน
เสี ยงและสมบัติของเสี ยง เสี ยงและการได้ยนิ ความเข้ม ระดับความเข้ม คุณภาพเสี ยง และ
นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ อภิปรายผลการสื บค้นข้อมูลเกียวกับมลพิษทางเสี ยง
ทีมีต่อสุ ขภาพของมนุษย์ และการเสนอวิธีป้องกัน สเปกตรัมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี ไอโซโทปและการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์รวมถึงผลกระทบต่อ
สิ งมีชีวติ และสิ งแวดล้อม
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชี วติ ประจําวันทีใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด
คํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อความหมายทางวิทยาศาสตร์ และนําประสบการณ์
ด้านความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ งต่างๆ และใช้ในชีวติ ประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความ
สามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวติ และการใช้เทคโนโลยี รวมทังเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับ
ผิดชอบ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณ
และมีความเชือมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือ
หาและทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั ว 4.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ว 4.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ว 5.1 ม.4-6/1
ว 5.1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8
รวมทังหมด 13 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ว32102 วิทยาศาสตร์ 4
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เวลาเรียน 40 ชั วโมง
จํานวน 1.0 หน่ วยกิต

ศึกษาความหมาย สื บค้นข้อมูล สํารวจตรวจสอบการเปลียนแปลงของธรณี ภาค ปรากฏการณ์
ทางธรณี ชันของหิ น อายุของหิ นกับความเป็ นมาของโลก ความสําคัญ ผลต่อสิ งมีชีวิตสิ งแวดล้อมและ
การนําไปใช้ประโยชน์ อธิ บายสื บค้นข้อมูล สํารวจตรวจสอบการเกิดและวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ
กาแล็กซี และเอกภพ พลังงานของดาวฤกษ์ ตําแหน่งของโลกในระบบสุ ริยะ และในกาแล็กซี ความ
กว้างของเอกภพและเทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้
การสํารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ที
ต้องการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ มีความสามารถในการคิด ความสมารถในการแก้ปัญหา ความสมารถใน
การใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังให้เห็นคุณค่าต่อความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริ ย ์ มีความซื อสัตย์สุจริ ต และ
ความมีวนิ ยั มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างมีระบบระเบียบมีความรอบคอบ
รับผิดชอบต่อหน้าที มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชื อมัน ในตนเองมี
ความสามารถในการตัดสิ นใจนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด

ตัวชีวดั

ว 6.1 ม.4-6/1
ว 6.1 ม.4-6/6
ว 7.2 ม.4-6/3
ว 8.1 ม.4-6/8

ว 6.1 ม.4-6/2 ว 6.1 ม.4-6/3 ว 6.1 ม.4-6/4
ว 7.1 ม.4-6/1 ว 7.1 ม.4-6/2 ว 7.2 ม.4-6/1
ว 8.1 ม.4-6/2 ว 8.1 ม.4-6/3 ว 8.1 ม.4-6/4
ว 8.1 ม.4-6/9 ว 8.1 ม.4-6/10 ว 8.1 ม.4-6/11

รวมทังหมด 20 ตัวชีวดั

ว 6.1 ม.4-6/5
ว 7.2 ม.4-6/2
ว 8.1 ม.4-6/7
ว 8.1 ม.4-6/12
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ว30201 ฟิ สิ กส์ 1
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
เวลาเรี ยน 80 ชั วโมง/ภาค
จํานวน 2.0 หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายขอบเขตความหมายวิชาฟิ สิ กส์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การ
เคลือนทีในหนึงและสองมิติ แรง มวล และกฎการเคลือนที การเคลือนทีแ บบต่างๆ งานและพลังงาน
โมเมนต้มและการดล การเคลือนทีแบบหมุน สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุน่ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสื บค้น การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย
และการทดลอง
เพือให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจนําความรู ้ไปใช้ในชี วติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม โดย
การวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินลักษณะทีพึงประสงค์ แบบประเมินด้านเจตคติในการทํางานกลุ่ม
ผลการเรียนรู้
1.อธิบายความหมาย ความสัมพันธ์ของฟิ สิ กส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกตัวอย่างปริ มาณ
ทางฟิ สิ กส์และหน่วยมาตรฐานนานาชาติได้
2.ระบุหน่วยฐานและหน่วยอนุพนั ธ์ของระบบเอสไอได้
3.ตระหนักถึงธรรมชาติของการวัด ประมาณค่าความคลาดเคลือนทีอาจเป็ นไปได้อย่างเหมาะสมได้
4.แสดงข้อมูลทีกะทัดรัด ชัดเจนและวิเคราะห์ดว้ ยคณิ ตศาสตร์ กราฟเส้นตรงเพือสรุ ปผลได้รัดกุม
5.อธิบายการบอกตําแหน่ง ความหมายของระยะทางและเขียนสัญลักษณ์และรู ปแทนการกระจัดของ
อนุภาคหรื อวัตถุได้
6.อธิบายการหาเวกเตอร์ลพั ธ์ อัตราเร็ ว ความเร็ วโดยใช้เครื องเคาะสัญญาณความเร็ วสัมพัทธ์ของ
วัตถุหรื ออนุภาคได้
7.อธิบายและทดลองเพือ หาความเร่ งของวัตถุทีตกแบบเสรี และเขียนกราฟความเร็ วกับเวลาของวัตถุ
8.อธิบายการเคลือนทีในสองมิติ สามมิติ เวกเตอร์ตาํ แหน่งและความเร็ วในสองมิติ ความเร่ งในสอง
มิติความเร็ วสัมพัทธ์และกรอบอ้างอิงได้
9.สื บค้นข้อมูลและอธิบายเกียวกับมวล แรง แรงลัพธ์ นํ/าหนัก สภาพไร้น/ าํ หนัก แรงกิริยา แรงปฏิ
กิริยา ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วงมวลได้
10.สํารวจตรวจสอบและจัดกิจกรรมเพือรับรู ้ผลของแรง หาความสัมพันธ์ระหว่างแรง สภาพการ
เคลือนที หาแรงลัพธ์เมือมีแรงมากกว่าหนึงแรงมากระทําต่อวัตถุได้
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11.สื บค้นข้อมูลและหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงโดยการสร้างรู ปและการคํานวณ ทํากิจกรรมสรุ ปกฏ
การเคลือนทีขอ้ ที 1 ของนิวตันได้
12.ทําการทดลองเพือสรุ ปกฏการเคลือนทีขอ้ ที 2 ของนิวตัน หาความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางของ
ความเร่ งของวัตถุกบั ทิศทางของแรงทีกระทํากับวัตถุน/ นั ได้
13.ทํากิจกรรมและสรุ ปกฎการเคลือนทีขอ้ ที 3 ของนิวตัน วิเคราะห์และอธิบายเกียวกับแรงดึงดูดของ
โลกทีกระทํากับวัตถุ แรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน ขนาดของความเร่ ง g
14.สื บค้นข้อมูลและทํากิจกรรมเกียวกับสภาพเสมือนไร้น/ าํ หนัก ศูนย์กลางมวล ศูนย์ถ่วง และ
นํากฎการเคลือนทีของนิวตันไปประยุกต์ใช้ได้
15.อธิบายความหมาย ทําการทดลอง คํานวณหาปริ มาณต่างๆของการเคลือนทีแบบโพรเจกไทล์เมือ
กําหนดสถานการณ์ให้ได้
16.อธิบายได้วา่ การเคลือนทีในแนววงกลมจะต้องมีแรงกระทําต่อวัตถุในทิศเข้าสู่ศูนย์กลาง ความเร่ ง
สู่ศูนย์กลาง คาบ ความถี รัศมีวงกลม อัตราเร็ วและมวลของวัตถุทีเคลือนทีในแนววงกลมได้
17.อธิบายความหมายของอัตราเร็ วเชิงมุมและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลางและอัตรา
เร็ วเชิงมุมไปอธิบายการเคลือนทีของดาวเทียมในวงโคจรของโลก และคํานวณหาปริ มาณต่างได้
18.อธิบายการเคลือนทีและคํานวณหาปริ มาณต่างๆของการเคลือนทีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เมือ
กําหนดสถานการณ์ให้ได้
19.วิเคราะห์ได้วา่ การแกว่งของลูกตุม้ อย่างง่ายมีช่วงการแกว่งแคบๆเป็ นการเคลือนทีแบบฮาร์มอนิก
อย่างง่ายเพือหาความเร่ งเนืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก
20.คํานวณหางานทีกระทําจากผลคูณระหว่างขนาดของแรงทีทาํ ให้วตั ถุเคลือนทีกบั การกระจัดรวม
ทั/งเชือมโยงความรู ้เรื องงานไปสู่เรื องของกําลังได้
21.คํานวณหาพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุทีระดับต่างๆและการนํากฎการอนุรักษ์
พลังงานไปใช้ประโยชน์ได้
22.อธิบายความสําคัญและความจําเป็ นในการใช้พลังงานอย่างประหยัด การทํางานของเครื องกล
อย่างง่ายจากหลักการของงานและพลังงานได้
23.บอกความหมายและหาค่าของโมเมนตัมของวัตถุได้เมือกําหนดมวลและความเร็ วของวัตถุให้
24.บอกได้วา่ แรงลัพธ์ทีกระทํากับวัตถุใดจะเท่ากับอัตราการเปลียนโมเมนตัมของวัตถุน/ นั ทั/งขนาด
และทิศทางของแรงนั/น
25.อธิบายได้วา่ แรงทีใช้หยุดการเคลือนทีวตั ถุหรื อแรงทีทาํ ให้วตั ถุมีการเปลียนโมเมนต้มขึ/นอยูก่ บั
มวล ความเร็ วและช่วงเวลาทีใช้ในการเปลียนโมเมนตัมนั/น
26.บอกได้วา่ ผลคูณของแรงทีทาํ ให้วตั ถุมีการเปลียนโมเมนตัมกับช่วงเวลาทีใช้เรี ยกว่าการดล และ
หาค่าแรงดลเฉลียได้จากสูตรทีกาํ หนดให้
27.บอกได้วา่ การชนแบบยืดหยุน่ นั/นนอกจากโมเมนตัมของระบบคงตัวแล้ว ผลรวมของพลังงาน
จลน์ของระบบคงตัวด้วย ถ้าไม่ยดื หยุน่ ระบบไม่คงตัว
28.บอกได้วา่ การชนของวัตถุในสองมิติน/ นั มีท/ งั การชนแบบยืดหยุน่ และไม่ยดื หยุน่ และบอกความ
แตกต่างของการชนดังกล่าวได้
29.คํานวณหาแรง ความเร็ ว ความเร่ ง มวล ระยะทางและปริ มาณอืนๆทีเกียวข้องในการเคลือนที
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ของวัตถุทีมีการชนหรื อมีการติดออกจากกันได้โดยใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนต้มเมือกําหนดให้ได้
30.บอกความหมายของการกระจัดเชิงมุม ความเร็ วเชิงมุม ความเร่ งเชิงมุม ทอร์กทีกระทํากับวัตถุได้
31.อธิบายและบอกความหมายของพลังงานจลน์ของการเคลือนทีแบบหมุนกับโมเมนต์ความเฉื อย
และ ความเร็ วเชิงมุมได้
32.อธิบายความหมายและนําความรู ้เรื องกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม ทอร์ก ไปคํานวณหา
ปริ มาณต่าง ๆ ทีเกียวข้องได้
33.บอกความหมายของพลังงานจลน์รวมของวัตถุทีมีการเคลือนทีแบบตําแหน่งและแบบหมุนตลอด
ตลอดจนคํานวณหาปริ มาณทีเกียวข้องได้
34.อธิบายความหมายของสภาพสมดุล สมดุลสิ ตของวัตถุกรณี มีแรงสองแรง และสามแรงขนานกัน
กระทํากับวัตถุได้
35.หาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงด้วยวิธีการหางต่อหัวเวกเตอร์ และด้วยวิธีการแยกแรง หาโมเมนต์
ของแรงทีเกิดกับวัตถุขณะวัตถุหมุนและอยูใ่ นสมดุลได้
36.อธิบายความหมายของแรงคูค่ วบและหาโมเมนต์ของแรงคูค่ วบ สมดุลเสถียร สมดุลไม่เสถียร
และสมดุลสะเทินได้
37.อธิบายความหมายของสภาพยืดหยุน่ ความเค้นตามยาว ความเครี ยดตามยาว ความเค้นดึงและ
ความเครี ยดดึงของวัตถุได้
38.อธิบายความหมายของมอดูลสั ยังและนําความรู ้เกียวกับสภาพยืดหยุน่ ไปใช้พิจารณาเลือกวัตถุที
ใช้งานในชีวติ ประจําวันได้
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คําอธิบายรายวิชา
ว30202 ฟิ สิ กส์ 2
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เวลาเรี ยน 60 ชั วโมง/ภาค
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายเกียวกับ ไฟฟ้ าและแม่เหล็ก ความร้อน อะตอมและ
กัมมันตภาพรังสี และแสง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บค้น การอภิปราย การวิเคราะห์
การเปรี ยบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลอง
เพือให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจนําความรู ้ไปใช้ในชี วติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม โดย
การวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินลักษณะทีพึงประสงค์ แบบประเมินด้านเจตคติในการทํางานกลุ่ม
ผลการเรียนรู้
1.อธิบายความหมายเกียวกับแรงระหว่างประจุไฟฟ้ า ชนิดของประจุไฟฟ้ า และคุณสมบัติของประจุ
ไฟฟ้ าได้
2.อธิบายความหมายของการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ า ตัวนํา ฉนวน และการเหนียวนําไฟฟ้ าได้
3.บอกวิธีการและหลักการใช้อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะตรวจสอบตรวจสอบว่าวัตถุใดมีประจุไฟฟ้ าได้
4.อธิบายวิธีการทําให้ตวั นําทีเป็ นกลางมีประจุไฟฟ้ าโดยการเหนียวนํา พร้อมกับต่อสายดินและ
ผลทีเกิดขึ/นได้
5.บอกความหมายของสนามไฟฟ้ าและหาสนามไฟฟ้ า ณ ตําแหน่งต่างๆทีอยูห่ ่างจากประจุทีทาํ ให้เกิด
สนามไฟฟ้ าได้
6.อธิบายได้วา่ ความร้อนเป็ นพลังงานรู ปหนึงและสามารถเปลียนรู ปมาจากพลังงานรู ปอืนได้
7.บอกความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในหน่วยเคลวินกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสได้
8.บอกความหมายของความจุความร้อน ความจุความร้อนจําเพาะ และคํานวณหาปริ มาณทั/งสอง
จากสถานการณ์ทีกาํ หนดให้ได้
9.คํานวณหาพลังงานความร้อนนอกจากทําให้สารมีการเปลียนอุณหภูมิแล้วยังทําให้สารมีการเปลียน
สถานะด้วยได้
10.นําความรู ้เกียวกับทฤษฎีจลน์ไปอธิบายปรากฏการณ์ในชีวติ ประจําวัน เช่นการเปลียนสถานะของ
สาร การถ่ายโอนความร้อน การนําความร้อนและการพาความร้อนได้
11.อธิบายการพัฒนาแนวคิดเกียวกับโครงสร้างอะตอมและการค้นพบกัมมันตภาพรังสี ได้
12.อธิบายความหมายของกัมมันตภาพรังสี ธาตุกมั มันตรังสี นิวคลีออน เลขมวล เลขอะตอม
ไอโซโทป การสลายกัมมันตรังสี และอนุกรมการสลายได้
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13.บอกสมบัติทีสาํ คัญของรังสี แอลฟา บีตาและแกรมมาได้
14.อธิบายกระบวนการสลายในการให้อนุภาคแอลฟา และบีตาได้
15.อธิบายประโยชน์ และโทษของกัมมันตภาพรังสี ได้
16.อธิบายธรรมชาติของแสง และคํานวณหาปริ มาณต่างๆทีเกียวข้องกับการแทรกสอด และการเลี/ยว
เบนเมือมีแสงผ่านสลิต จากสถานการณ์ทีกาํ หนดให้ได้
17.หาความยาวคลืนของแสงสี ต่างๆโดยใช้เกรดติง และอธิบายการเกิดปรากฏการณ์โพลาไรเซซ
นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้
18.อธิบายการเห็นภาพและความผิดปกติของตา เช่นสายตาสั/น สายตายาว สายตาเอียง และตาบอด
สี รวมทั/งวิธีการแก้ไขได้
19.ทําการทดลองเพือสรุ ปเป็ นกฎการหักเหของแสง และใช้กฎของสเนลล์อธิบายความหมายของ
ดรรชนีหกั เหของวัตถุ และใช้กฎการหักเหเพืออธิบายความลึกจริ งและความลึกปรากฏได้
20.หาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและเขียนรังสี ของแสง รวมทั/งคํานวณเพือหาตําแหน่งและขนาด
ภาพทีเกิดจากเลนส์นูนและเลนส์เว้าได้
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คําอธิบายรายวิชา
ว30203 ฟิ สิ กส์ 3
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เวลาเรี ยน 100 ชั วโมง/ภาค
จํานวน 2.5 หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายเกียวกับไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับ สมบัติเชิงกลของ
สารและฟิ สิ กส์นิวเคลียร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บค้น การอภิปราย การวิเคราะห์
การเปรี ยบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลอง
เพือให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจนําความรู ้ไปใช้ในชี วติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม โดย
การวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินลักษณะทีพึงประสงค์ แบบประเมินด้านเจตคติในการทํางานกลุ่ม
ผลการเรียนรู้
1.คํานวณหาปริ มาณต่างๆทีเกียวข้องกับความเค้นตามยาวและความเครี ยดตามยาวของวัสดุ
เมือกําหนดสถานการณ์ให้ และบอกความหมายของมอดูลสั ของยังได้
2.บอกความหมายของความดันเกจและความดันสัมบูรณ์ของของเหลว และคํานวณหาปริ มาณ
ทั/งสองจากสถานการณ์ทีกาํ หนดให้ได้
3.บอกกฎของพาศคัลและนํากฎของพาสคัลไปอธิบายการทํางานของเครื องอัดไฮดรอลิก และ
คํานวณหาปริ มาณต่างๆจากสถานการณ์ทีกาํ หนดให้ได้
4.สรุ ปจากการทดลองได้วา่ ของเหลวมีแรงดึงผิวทีใช้ยดึ ผิวของเหลว และบอกความหมายของ
ความตึงผิวได้
5.บอกความหมายของของไหลอุดมคติ เส้นกระแส หลอดการไหล อัตราการไหล และหลัก
ของแบร์นูลลีได้
6.บอกความหมายของเลขมวล เลขอะตอม และนิวคลีออนและเขียนสัญลักษณ์ของนิวคลีออน
ของธาตุทีมีเลขมวลและเลขอะตอมต่างๆกันได้
7.บอกความหมายของธาตุเสถียร ครึ งชีวติ ค่าคงตัวการสลาย และกัมมันตภาพได้
8.อธิบายและคํานวณหามวลพร่ อง พลังงานยึดเหนียว และพลังงานยึดเหนียวต่อนิวคลีออน
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานของไอน์สไตน์ได้
9.อธิบายลักษณะของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิ ชชันและแบบฟิ วชัน พร้อมทั/งคํานวณหาพลังงาน
ทีเกิดจากปฏิกิริยาทั/งสองได้
10.อธิบายหลักการใช้พลังงานนิวเคลียร์ จากฟิ ชชันในเครื องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพือใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้ าได้
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11.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ า จํานวนประจุไฟฟ้ า ขนาดของความเร็ วลอยเลือน
และภาคตัดขวางของตัวนําโลหะขณะทีมีกระแสไฟฟ้ าผ่าน และคํานวณหาปริ มาณเหล่านั/น
จากสถานการณ์ทีกาํ หนดให้ได้
12.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทาน สภาพต้านทาน ความยาว และภาคตัดขวางของ
ลวดตัวนําทีโตสมําเสมอ และสามารถคํานวณหาปริ มาณดังกล่าวจากสถานการณ์ทีกาํ หนดให้ได้
13.วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ าในวงจร แรงเคลือนไฟฟ้ าของเซลล์
ความต้านทานภายในเซลล์ และความต่างศักย์ไฟฟ้ าทีข/ วั ของเซลล์ได้
14.อธิบายการหาแรงเคลือนไฟฟ้ ารวม และความต้านทานภายในรวม เมือต่อเซลล์ไฟฟ้ าแบบ
อนุกรมและขนานได้
15.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้ า กําลังไฟฟ้ า ความต่างศักย์ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า
และเวลา พร้อมทั/งคํานวณหาปริ มาณดังกล่าวจากสถานการณ์ทีกาํ หนดให้ได้
16.ทําการทดลองและสรุ ปได้วา่ ค่าความต่างศักย์ทีวดั ได้ไม่เท่ากับผลรวมแบบคณิ ตศาสตร์ของ
ความต่างศักย์ไฟฟ้ าทีคร่ อมตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ
17.บอกได้วา่ ค่ากระแสไฟฟ้ าทีผา่ นตัวเก็บประจุ ตัวเหนียวนํา ขึ/นอยูก่ บั ค่าความถีของไฟฟ้ ากระแส
สลับ และบอกความหมายของค่ารี แอกแทนซ์เชิงความจุ และค่ารี แอกแทนซ์เชิงเหนียวนําได้
18.ทําการทดลองวิเคราะห์และสรุ ปผลได้วา่ ความต่างศักย์รวมทีวดั ได้เท่ากับความต่างศักย์ทีคร่ อม
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนียวนําทีรวมกันโดยใช้แผนภาพเฟเซอร์เมือต่อวงจรแบบอนุกรม
19.ทํากิจกรรมวิเคราะห์และสรุ ปได้วา่ กระแสไฟฟ้ ารวมทีวดั ได้เท่ากับกระแสไฟฟ้ าทีผา่ นตัวต้าน
ทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนียวนํารวมกันโดยใช้แผนภาพเฟเซอร์ เมือต่อวงจรแบบขนาน
20.บอกความหมายของกําลังไฟฟ้ าเฉลียและตัวประกอบกําลังไฟฟ้ ากระแสสลับและหาค่าทั/งสองได้
จากสถานการณ์ทีกาํ หนดให้
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คําอธิบายรายวิชา
ว30221 เคมี 1
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
เวลาเรี ยน 60 ชั วโมง/ภาค
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์การจําแนกสารเป็ นหมวดหมู่ การจําแนกสารและทําให้สารบริ สุทธิ= มวล
อะตอมโมล มวลโมเลกุล สารละลาย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บค้น การอภิปราย
การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลอง
เพือให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจนําความรู ้ไปใช้ในชี วติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม โดย
การวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินลักษณะทีพึงประสงค์ แบบประเมินด้านเจตคติในการทํางานกลุ่ม
ผลการเรียนรู้
1.ฝึ กทักษะการทดลอง การสังเกต การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์และสรุ ปผลการทดลองเพือเป็ น
พื/นฐานในการเรี ยนวิชาเคมีได้
2.ใช้สมบัติของสารเป็ นเกณฑ์ในการจําแนกสารออกเป็ นกลุ่มได้
3.จําแนกสารทีกาํ หนดให้ออกเป็ นสาร แขวนลอย คอลลอยด์ สารละลาย สารบริ สุทธิ= สารประ
กอบและธาตุได้
4.เลือกวิธีเหมาะสมเพือใช้แยกสารและทําให้สารบริ สุทธิ=ได้
5.ทําการทดลอง รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสรุ ปผลการทดลองเกียวกับสารแขวนลอยได้
6.ทําการทดลอง รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสรุ ปผลการทดลองเกียวกับคอลลอยด์ได้
7.ทําการทดลอง รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสรุ ปผลการทดลองเกียวกับสารละลายได้
8.ทําการทดลอง รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสรุ ปผลการทดลองเกียวกับสารบริ สุทธิ=ได้
9.ทําการทดลอง รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสรุ ปผลการทดลองเกียวกับสารบริ สุทธิ=ได้
10.แยกสารโดยวิธีสกัดโดยการกลัน ด้วยไอนํ/า การสกัดด้วยตัวทําละลาย และวิธีโครมาโตกราฟี ได้
11.อธิบายและคํานวณหามวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ1อะตอม และมวลอะตอมเฉลียได้
12.อธิบายความหมายและคํานวณหามวลโมเลกุล และมวลของสาร1โมเลกุลได้
13.บอกความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนโมลกับจํานวนอนุภาค มวลของสารและปริ มาตรของ
ที STP ได้
14.ใช้ความสัมพันธ์ในข้อ 13 คํานวณหาปริ มาณทีเกียวข้องได้
15.คํานวณหาความเข้มขันของสารละลาย และเตรี ยมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรื อมีปริ มาตร
ตามต้องกการได้
16.เปรี ยบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว และจุดเยือกแข็งระหว่างสารละลายกับตัวทําละลายได้
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17.เปรี ยบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว และจุดเยือกแข็งระหว่างสารละลายทีมีตวั ทําละลายชนิด
เดียวกันแต่ความเข้มข้นต่างกันได้
18.เปรี ยบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว และจุดเยือกแข็งระหว่างสารละลายทีมีตวั ทําละลายต่างชนิด
กันแต่ความเข้มข้นเท่ากันได้
19.ทําการทดลองเพือเตรี ยมสารละลาย หาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริ สุทธิ= ได้
20.ทําการทดลองเพือเตรี ยมสารละลาย หาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารละลายได้
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คําอธิบายรายวิชา
ว30222 เคมี 2
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
เวลาเรี ยน 60 ชั วโมง
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี ปริ มาตรของก๊าซในปฏิกิริยาเคมี การคํานวณ
เกียวกับสู ตรและสมการเคมี การเปลียนแปลงพลังงานของระบบ สมบัติของของแข็ง ของเหลว และ
ก๊าซ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บค้น การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การ
สํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลอง
เพือให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจนําความรู ้ไปใช้ในชี วติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม โดย
การวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินลักษณะทีพึงประสงค์ แบบประเมินด้านเจตคติในการทํางานกลุ่ม
ผลการเรียนรู้
1.บอกได้วา่ ระบบใดเป็ นระบบปิ ดหรื อระบบเปิ ด
2.คํานวณหามวลของสารในปฏิกิริยาทีเป็ นไปตามกฎทรงมวลได้
3.คํานวณหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุทีรวมตัวกันเป็ นสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงทีได้
4.สรุ ปใจความของกฎเกย์ – ลูสแซก และกฎอาโวกาโดรได้
5.คํานวณหาสูตรเอมพิริคลั และสูตรโมเลกุลของสารหรื อของก๊าซ รวมทั/งคํานวณหา
มวลเป็ นร้อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรทีกาํ หนดให้ได้
6.เขียนและดุลสมการเคมีเมือทราบสารตั/งต้นและสารผลิตภัณฑ์ได้
7.คํานวณหาจํานวนโมลมวลของสาร ปริ มาตรของก๊าซและจํานวนอนุภาคของสารจากสมการเคมีได้
8.คํานวณหาร้อยละของผลได้ของสารจากการทดลองได้
9.ทําการทดลอง รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสรุ ปผลการทดลองเกียวกับสารประกอบได้
10.อธิบายผลของการเปลียนแปลงพลังงานต่อการเปลียนสถานะของสารได้
11.บอกสมบัติบางประการของของแข็ง ของเหลว และก๊าซได้
12.อธิบายเหตุผลทีธาตุบางชนิดปรากฏเป็ นรู ปต่างๆได้
13.อธิบายสมบัติของของเหลวเกียวกับการระเหยและการเกิดความดันไอได้
14.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดัน และปริ มาตรของก๊าซได้
15.ใช้กฎต่างๆของก๊าซเพือคํานวณหาปริ มาตร ความดัน และอุณหภูมิของธาตุได้
16.ทําการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และสรุ ปผลการทดลองเหื อศึกษารู ป
ผลึกกํามะถัน การเปรี ยบเทียบความดันไอของของเหลว สมบัติของก๊าซและการแพร่ ของก๊าซได้
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คําอธิบายรายวิชา
ว30223 เคมี 3
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เวลาเรี ยน 60 ชั วโมง
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายเกียวกับ สมดุลเคมี การเปลียนแปลงทีผนั กลับได้ ภาวะสมดุล
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล การเปลียนแปลงภาวะสมดุล หลักการ
ของเลอชาเตอลิเอ สารละลายอิเลคโทรไลด์ ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรด-เบส pHของ
สารละลาย ปฏิกิริยาของกรด–เบส การไทเทรดกรด–เบส และสารละลายบัฟเฟอร์ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การสื บค้น การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การ
ทํานาย และการทดลอง
เพือให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื อสารสิ งทีเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจนําความรู ้ไปใช้ในชี วติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม โดย
การวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ แบบประเมินจากสภาพจริ ง แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินลักษณะทีพึงประสงค์ แบบประเมินด้านเจตคติในการทํางานกลุ่ม
ผลการเรียนรู้
1.อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้
2.อธิบายความหมายของภาวะสมดุล สมดุลระหว่างสถานะ สมดุลในสารละลายอิมตัว สมดุล
ในปฏิกิริยาเคมี และค่าคงทีสมดุลได้
3.บอกสมบัติของระบบ ณ ภาวะสมดุลได้
4.เขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั/งต้นและผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุลได้
5.คํานวณค่าคงทีสมดุล และความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลได้
6.ระบุปัจจัยทีมีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ พร้อมทั/งอธิบายการเปลียนแปลงทีเกิดขึ/นเมือภาวะ
สมดุลของระบบถูกรบกวนได้
7.ระบุปัจจัยทีมีผลต่อค่าคงทีสมดุลพร้อมทั/งอธิบายเหตุผลได้
8.อธิบายการปรับตัวของระบบเพือเข้าสู่ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ รวมทั/งการเลือก
ภาวะทีเหมาะสมเพือให้ได้ผลิตภัณฑ์สูงในอุตสาหกรรมได้
9.บอกสมบัติของสารอิเล็กโทรไลต์ และใช้เป็ นเกณฑ์ในการจัดประเภทสารได้
10.อธิบายการเปลียนแปลงของกรดหรื อเบสในนํ/า พร้อมทั/งระบุชนิดของไอออนทีทาํ ให้สารละลาย
แสดงสมบัติเป็ นกรดหรื อเบสได้
11.อธิบายความหมายของทฤษฎีกรด-เบสอาร์เรเนียสและเบริ นสเตด-ลาวรี พร้อมทั/งใช้อธิบาย
สมบัติของกรดหรื อเบสได้
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12.ระบุโมเลกุลหรื อไอออนทีเป็ นคู่กรด-เบสในปฏิกิริยา พร้อมทั/งบอกความแตกต่างของสารทีเป็ น
คู่กรด-เบสได้
13.อธิบายการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน รวมทั/งคํานวณหาร้อยละของการ
แตกตัวและค่าคงทีการแตกตัวของกรดหรื อเบสได้
14.เปรี ยบเทียบปริ มาณการแตกตัวของกรดหรื อเบส และหาความเข้มข้นของ H O และ OH
โดยใช้ค่าคงทีการแตกตัวของกรดและเบสได้
15.ระบุค่าคงทีการแตกตัวของนํ/า และอธิบายการเปลียนแปลงภาวะสมดุลของนํ/าเมือเติมกรด
หรื อเบส พร้อมทั/งคํานวณหาความเข้มข้นของ H O และ OH ในสารละลายได้
16.คํานวณหา pH ของสารละลายเมือทราบความเข้มข้นของ H O และ OH และใช้ pH บอก
ความเป็ นกรด-เบสของสารละลายได้
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คําอธิบายรายวิชา
ว30241 ชี ววิทยา 1
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เวลาเรี ยน 100 ชั วโมง/ภาค
จํานวน 2.5 หน่ วยกิต

สื บค้นข้อมูล อภิปรายและอธิ บาย ถึงคุณลักษณะของสิ งมีชีวติ การศึกษาชีววิทยาขอบข่ายของ
วิชาชีววิทยา การใช้กอ้ งจุลทรรศน์ ศึกษาส่ วนประกอบทีสาํ คัญของเซลล์ วิธีลาํ เลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ปั จจัยทีมีผลต่อการเคลือนทีของสารเข้าและออกจากเซลล์ เคมีทีเป็ นพืนฐานของสิ งมีชีวติ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางกายภาพและชีวภาพ การถ่ายทอดพลังงาน การหมุนเวียนของสาร
วิเคราะห์ปัญหาของสิ งแวดล้อมในท้องถิน ทดลองศึกษาลักษณะทีสาํ คัญและการจําแนกหมวดหมู่ของ
สิ งทีมีชีวติ ในอาณาจักรสัตว์ อาณาจักรพืชอาณาจักรโปรทิสตาและอาณาจักรมอมอเนอรา รวมทัง
วิวฒั นาการของสิ งมีชีวิตโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหา ความรู ้ การสํารวจ
ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปรายโดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิด
ในตัวผูเ้ รี ยนคือ มีความสามารถในการคิด ความสมารถในการแก้ปัญหา ความสมารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ รวมทังให้เห็นคุณค่าต่อความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริ ย ์ มีความซื อสัตย์สุจริ ต และความมีวนิ ยั มี
เจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างมีระบบระเบียบมีความรอบคอบรับผิดชอบต่อหน้าที
มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชือมัน ในตนเองมีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจนําความรู ้ไปใช้ในชี วติ ประจําวัน มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยม
ทีเหมาะสม
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับ
เนือหาและทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
อธิบายถึงสมบัติของสิ งมีชีวติ ได้
ให้ความหมายและขอบข่ายของวิชาชีววิทยาได้
อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการทํางานของนักวิทยาศาสตร์
ตระหนักถึงความสําคัญของชีวจริ ยธรรม
ทํากิจกรรมเพือศึกษาส่วนประกอบการทํางานของกล้องจุลทรรศน์ ตลอดจนใช้และดูแลรักษาได้
อย่างถูกต้อง
6. ให้ความหมายของคําว่า เซลล์ได้อย่างถูตอ้ ง
7. สามมารถบอกองค์ประกอบหลักของเซลล์ได้อย่างถูกต้อง
8. ระบุถึงธาตุและสารประกอบในเซลล์ของสิ งมีชีวติ ได้

1.
2.
3.
4.
5.
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9. อธิบายเกียวกับสารในเซลล์ของสิ งมีชีวติ ซึงได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันได้อย่างถูกต้อง
10. อธิบายถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ งมีชีวติ ได้
11. อธิบายเกียวกับการรักษาดุลยภาพของเซลล์ได้อย่างถูกต้อง
12. อธิบายและเปรี ยบเทียบการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสได้อย่างถูกต้อง
13 ลําดับความคิดเกียวกับวิวฒั นาการของสิ งมีชีวติ และเปรี ยบเทียบความคิดเกียวกับวิวฒั นาการของ
สิ งมีชีวติ ของลามาร์กกับดาร์วนิ
14. ระบุหลักฐานทีสนับสนุนว่าสิ งมีชีวติ มีววิ ฒั นาการ
15. อธิบายกลไกต่าง ๆ ทีทาํ ให้เกิดวิวฒั นาการในสิ งมีชีวติ และกระบวนการเกิดสปี ชีส์ใหม่
16. ระบุผลกระทบของการพัฒนาการของโลกทีมีต่อวิวฒั นาการของสิ งมีชีวติ
17. ระบุเกณฑ์ทีใช้ในการจําแนกหมวดหมูข่ องสิ งมีชีวติ และลําดับการจําแนกหมวดหมู่ของสิ งมีชีวติ
รวมทั/งบอกประโยชน์ของการจําแนกหมวดหมูข่ องสิ งมีชีวติ ได้
18. จําแนกหมวดหมู่ของสิ งมีชีวติ บางกลุ่มโดยใช้ไดโคโตมัสคีย ์ ตลอดจนเขียนชือวิทยาศาสตร์ของสิ งมีชีวติ
ตามหลักเกณฑ์
19. สรุ ปลักษณะสําคัญของสิ งมีชีวติ แต่ละหมวดหมู่ในอาณาจักรสัตว์ อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรโปรทิสตา อาณาจักรมอเนอรา และความสําคัญของสิ งมีชีวติ แต่ละอาณาจักรทีมีตอ่
ระบบนิเวศและมนุษย์
20. ตระหนักถึงความสําคัญของสิ งมีชีวติ ทีมีต่อมนุษย์ท/ งั ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ไว้
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คําอธิบายรายวิชา
ว30242 ชี ววิทยา 2
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลาเรี ยน 100 ชั วโมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
จํานวน 2.5 หน่ วยกิต

สื บค้นข้อมูล อภิปรายและอธิ บาย โครงสร้างโมเลกุลส่ วนประกอบทางเคมี ของสารอาหารการ
รักษาคุณค่าของสารอาหาร การรักษาสุ ขภาพของร่ างกาย สุ ขภาพของฟัน ทําการทดลองเกียวกับ
คุณสมบัติของนําย่อย การหมุนเวียนของโลหิ ตในร่ างกาย หลักการรับและให้เลือดการสร้างระบบ
ภูมิคุม้ กันเทคโนโลยีเกียวกับภูมิคุม้ กัน กระบวนการเมตาโบลิซึม ทําปฏิบตั ิการศึกษาอัตราการหายใจ
ภาวะทีเหมาะสมในการทํางานของเอนไซม์ สารยับยังเอนไซม์ โครงสร้างทีใช้ในการแลกเปลียนก๊าซ
ของทีมีชีวติ โครงสร้างของไมโตคอนเดรี ย ปฏิกิริยาการหายใจแบบใช้ออกซิ เจนและแบบไม่ใช้
ออกซิ เจน ศึกษาการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศ การผสมเทียมการถ่ายฝากตัวอ่อน
การเพาะเลียงเนือเยือ พืช ทีเหมาะสมต่อการดํารงพันธุ์และการกระจายพันธุ์ ศึกษากระบวนการและ
ปั จจัยทีเกียวข้องกับการเจริ ญเติบโตของสิ งทีมีชีวติ เนือเยือ ของสิ งทีมีชีวติ ทําปฏิบตั ิการศึกษาการ
เจริ ญเติบโตของสิ งทีมีชีวิต โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจ
ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิด
ในตัวผูเ้ รี ยนคือ มีความสามารถในการคิด ความสมารถในการแก้ปัญหา ความสมารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ รวมทังให้เห็นคุณค่าต่อความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริ ย ์ มีความซื อสัตย์สุจริ ต และความมีวนิ ยั มี
เจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างมีระบบระเบียบมีความรอบคอบรับผิดชอบต่อหน้าที
มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณและมีความเชือมัน ในตนเองมีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจนําความรู ้ไปใช้ในชี วติ ประจําวัน มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยม
ทีเหมาะสม
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายกระบวนการย่อยอาหารของจุลินทรี และสัตว์บางชนิดทีไม่มีทางเดินอาหาร
อธิบายลักษณะของทางเดินอาหารและการย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด
ระบุส่วนประกอบและหน้าทีของทางเดินอาหารของคน
อธิบายกระบวนการย่อยทางเคมีและการดูดซึมในทางเดินอาหารส่วนต่าง ๆ ของคน
อธิบายกระบวนการลําเลียงสารในสัตว์บางชนิด
อธิบายระบบการหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิด
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7. อธิบายโครงสร้างของระบบลําเลียงและส่วนประกอบของเลือดคน
8. ตระหนักถึงความสําคัญของหัวใจ ความดันเลือด ทีมีผลต่อสุขภาพร่ างกาย
9. อธิบายหลักการให้และรับเลือดในคน
10. อธิบายโครงสร้างของระบบนํ/าเหลืองและส่วนประกอบของนํ/าเหลือง
11. อธิบายกลไกการสร้างภูมิคุม้ กันของร่ างกาย การเกิดโรคและวิธีการป้ องกันโรคบางชนิดทีเกิดจากความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุม้ กัน
12. อธิบายโครงสร้างและกลไกการแรกเปลียนแก๊สของโพรทิสต์และสัตว์บางชนิดกับการหายใจเข้าและการ
หายใจออก
13. อธิบายกลไกลการทํางานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการหายใจเข้าและหายใจออกของคน
14. ทํากิจกรรมศึกษาอัตราการหายใจของสัตว์และศึกษาโครงสร้างปอดของสัตว์เลี/ยงลูกด้วยนํ/านม
15. อธิบายปฏิกิริยาการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน
16. อธิบายโครงสร้างและบทบาทสําคัญของไมโทคอนเดรี ยทีเกียวกับปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล์
17. บอกความหมายและความสําคัญของกระบวนการขับถ่าย
18. อธิบายกระบวนการขับถ่ายของสิ งมีชีวติ เซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด
19. อธิบายกระบวนการสื บพันธ์แบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศของพืชและสัตว์ได้
20. ระบุหน้าทีของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบสื บพันพันธ์ของคนพร้อมทั/งอธิบายกระบวนการสร้างเซลล์
21. อธิบายกระบวนการเจริ ญเติบโตของสิ งมีชีวติ และระบุเกณฑ์การจัดการเจริ ญเติบโตของสิ งมีชีวติ ได้
22. อธิบายการเจริ ญเติบโตของคน ในระยะเอ็มบริ โอฟิ ติสและหลังคลอด
23. อธิบายบทบาทของสภาวะบางประการทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของสิ งมีชีวติ
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คําอธิบายรายวิชา
ว30243 ชี ววิทยา 3
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เวลาเรี ยน 100 ชั วโมง
จํานวน 2.5 หน่ วยกิต

สื บค้นข้อมูล อภิปรายและอธิ บาย เกียวกับ โครงสร้างและหน้าทีของพืช การสังเคราะห์
แสงของพืช โครงสร้างและการทํางานของระบบประสาท การทํางานของเซลล์ประสาท สมอง ไข
สันหลัง การตอบสนองต่อสิ งเร้าของอวัยวะสัมผัส การทํางานของฮอร์ โมนจากต่อมไร้ท่อ กลไก
ควบคุมการหลัง ฮอร์ โมน การทํางานของฮอร์ โมนพืช ฟี โรโมน และการนําไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การเกษตร การรักษาโรค โครงสร้างและการทํางานทีสัมพันธ์กนั ของระบบโครงกระดูก ระบบ
กล้ามเนือและระบบประสาท ทีทาํ ให้ร่างกายคงรู ปร่ างและเคลือนทีได้ พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของคน
สัตว์ ต่อการแสดงพฤติกรรมและการสื อสารในสัตว์ชนิ ดเดียวกัน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การสํารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย โดย
กําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ มีความสามารถในการคิด ความ
สมารถในการแก้ปัญหา ความสมารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังให้เห็นคุณค่าต่อความรักชาติ ศาสตร์
กษัตริ ย ์ มีความซื อสัตย์สุจริ ต และความมีวนิ ยั มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างมี
ระบบระเบียบมีความรอบคอบรับผิดชอบต่อหน้าที มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน มีวจิ ารณญาณ
และมีความเชือมัน ในตนเองมีความสามารถในการตัดสิ นใจนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. สามารถแบ่งประเภทและหน้าทีของเนื/อเยือ ของพืชได้
2. บอกโครงสร้างและหน้าทีของรากลําต้นและใบได้
3. อธิบายการเจริ ญเติบโตของรากและลําต้นได้อย่างถูกต้อง
4. อธิบายกลไกการแลกเปลียนแก๊สและการคายนํ/าของพืช
5. สรุ ปข้อมูลการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เกียวกับกลไกการสังเคราะห์แสงพร้อมทั/งนําความรู ้น/ นั มา
รวบรวมเป็ นหลักการโดยสรุ ปปฏิกิริยาของการสังเคราะห์แสง
6. อธิบายลําดับขั/นตอนการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึ/นในปฏิกิริยาทีตอ้ งใช้แสงและไม่ตอ้ งใช้แสง
7. ระบุชนิดและหน้าทีของรงควัตถุทีใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
8. สามารถระบุปัจจัยทีมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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9. บอกส่วนประกอบและหน้าทีของส่วนต่าง ๆ ของเซลล์ประสาท
10. จําแนกชนิดของเซลล์ประสาทตามหน้าทีรูปร่ างของเซลล์ประสาทและการเคลือนทีของกระแสประสาท
ได้ถูกต้อง
11. อธิบายส่วนประกอบและหน้าทีของศูนย์ควบคุมระบบประสาทได้ถูกต้อง
12. อธิบายการทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติ
13. อธิบายโครงสร้างและการทํางานของอวัยวะรับสัมผัสแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
14. บอกความหมายและตําแหน่งของต่อมไร้ท่อได้
15. อธิบายหน้าทีและโรคทีเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนได้
16. อธิบายฮอร์โมนจากอวัยวะเพศและการควบคุมการทํางานของฮอร์โมนได้ถูกต้อง
17. สรุ ปเกียวกับฮอร์โมนของสัตว์และฮอร์โมนของพืชได้ถูกต้อง
18. บอกความหมายของพฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรมได้ถูกต้อง
19. อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์และยกตัวอย่างพฤติกรรมแบบต่าง ๆ ได้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ส31101
ส31102
ส31103
ส31104
ส32101
ส32102
ส32103
ส32104
ส33101
ส33102
ส33103
ส33104

สังคมศึกษา 1
ประวัติศาสตร์ 1
สังคมศึกษา 2
ประวัติศาสตร์ 2
สังคมศึกษา 3
ประวัติศาสตร์ 3
สังคมศึกษา 4
ประวัติศาสตร์ 4
สังคมศึกษา 5
ประวัติศาสตร์ 5
สังคมศึกษา 6
ประวัติศาสตร์ 6

2 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิมเติม
ส30201
ส30202
ส30203
ส30204
ส30205
ส30206
ส30207
ส30208
ส30209
ส30210

ท้องถินกับการพัฒนาอาชีพ 1
ท้องถินกับการพัฒนาอาชีพ 2
ท้องถินกับการพัฒนาอาชีพ 3
ท้องถินกับการพัฒนาอาชีพ 4
ภูมิปัญญาไทย
พระพุทธรู ปและพุทธศิลป์ ในประเทศไทย
การเงิน การธนาคารและการคลัง
ระบบการเมืองและสังคมไทย
ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับการเมือง

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
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ส30211
ส30212
ส30213
ส30214
ส30215

การปกครองท้องถินของไทย
ลพบุรีเมืองน่าอยู่
กฎหมายทีประชาชนควรรู ้
รัตนโกสิ นทร์ ยคุ ปฏิรูป
รัตนโกสิ นทร์ ยคุ ประชาธิ ปไตย

2
2
2
2
2

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
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รายวิชาพืนฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ส31101 สังคมศึกษา 1
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 1 เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดร่ วมยอด นําภูมิปัญญาท้องถิน สภาพปั ญหาชีวิต
สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการเรี ยนรู ้ เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจตระหนักและเห็น
คุณค่าในเรื องต่อไปนี
พระพุทธ เกียวกับ ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป
และคติความเชือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า เรื องพระพุทธศาสนา มีทฤษฎีและวิธีการเป็ นสากล
และมีขอ้ ปฏิบตั ิทียดึ ทางสายกลาง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปั ญญาทีถูกต้อง พุทธ
ประวัติ สรุ ปและวิเคราะห์พุทธประวัติ พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู ้ ึ กตนได้อย่างสู งสุ ดในด้านการ
ตรัสรู ้ การก่อตังพระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ชาดก เรื องเวสสันดร
ชาดก
พระธรรม เกียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื องพระรัตนตรัย ( วิเคราะห์ความหมายและ
คุณค่าของพุทธะ) พุทธศาสนสุ ภาษิต คือ จิตฺต ํ ทนฺ ต ํ สุ ขาวหํ ( จิตทีฝึกดีแล้ว นําสุ ขมาให้ )
นอุจฺจาวจํ ปณฺ ฑิตา ทสฺ สยนฺ ติ (บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึน ๆ ลง ๆ ) นตฺ ถิ โลเก อนินฺทิโต (คนที
ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก) โกธํ ฆตฺ วา สุ ข ํ เสติ (ฆ่าความโกรธได้ยอ่ มย่อมอยูเ่ ป็ นสุ ข) พระไตรปิ ฎก
วิเคราะห์ความสําคัญและคุณค่าของพระไตรปิ ฎก เรื องน่ารู ้จากพระไตรปิ ฎก การครองตนเป็ นพลเมืองที
ดี ศัพท์ทางพระพุทธ-ศาสนา คือภพภูมิ การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา วิธี
ปฏิบตั ิและประโยชน์ของการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา ฝึ กการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาตามหลักสติ
ปั ฏฐาน นําวิธีการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้คุณภาพชีวิตและสังคม
พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีคิดแบบโยนิโส-มนสิ การ 2 วิธี วิธีคดิ แบบสามัญลักษณะ และวิธีคิดแบบเป็ นอยู่
ในขณะปั จจุบนั
พระสงฆ์ เกียวกับ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื องพระอัสสชิ พระกีสาโคตมีเถรี พระนาง
มัลลิกา และหมอชีวก โกมารภัจ ชาวพุทธตัวอย่าง พระนาคเสน – พระยามิลินทร์ สมเด็จพระวันรัต
(เฮง เขมจารี ) พระอาจารย์มนั ภูริทตฺ โต สุ ชีพ ปุญญานุ ภาพ หน้าทีชาวพุทธ ปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธที
ดีต่อพระภิกษุ เรื องการเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น การศึกษา การปฏิบตั ิธรรม และการเป็ นนักบวชที
ดี การศึกษาเรื องคุณสมบัติของทายกและปฏิคาหก ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัวและสังคม คือ
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การรักษาศีล ๘ การเข้าร่ วมกิจกรรมและเป็ นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธ การเป็ นชาวพุทธทีดีตามหลัก
ทิศเบืองบนในทิศ ๖ หน้าที และบทบาทของอุบาสก อุบาสิ กาทีมีต่อสังคมไทยในปั จจุบนั การเข้า
ค่ายพุทธธรรม การเข้าร่ วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ : ขันเตรี ยมการ
: ขันพิธีการ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา เรื อง พระพุทธศาสนากับการศึกษา
ทีสมบูรณ์
รู ้ และเข้าใจ ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุ ภาษิต พระไตรปิ ฏก เรื องน่ารู ้จากพระไตรปิ ฏก ประวัติพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา ชาดก หน้าทีชาวพุทธ การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
และการพัฒนา และเข้าใจว่าพระพุทธศาสนามีคาํ สอนทีเป็ นสากล มีขอ้ ยึดปฏิบตั ิทางสายกลางเพือการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข มีหลักคําสอนเชื อมโยงกันได้กบั ศาสตร์ สมัยใหม่ เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระ
รัตนตรัย มีนิสัยดี เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ ศาสนวัตถุ ศาสนสถานในท้องถิน มุ่งมัน ประพฤติปฏิบตั ิตน
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นพุทธศาสนิกชนทีดี มีวธิ ี คิดแบบสามัญลักษณะ และวิธีคิดแบบ
เป็ นอยูใ่ นขณะปั จจุบนั และดําเนินชี วติ อย่างมีสติสัมปชัญญะ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
การเรี ยนแบบร่ วมมือ การอภิปราย การสาธิ ต การปฏิบตั ิ การทํางานเป็ นทีม การแสดงบทบาทสมมติ
และการศึกษานอกสถานที เพือให้เกิดความรู ้และเข้าใจประวัติของศาสนา ความสําคัญของศาสนา
ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของหลักธรรม ค่านิยม จริ ยธรรมทีเป็ นตัวกําหนดความเชือและ
พฤติกรรมทีแตกต่างกันของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาต่าง ๆ ทีตนนับถือ เพือขจัดความขัดแย้งและ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข เกิดความศรัทธา เห็นคุณค่าในวัตรปฏิบตั ิทีเหมาะสม ตัดสิ นใจเลือก
แนวทางปฏิบตั ิตนและธํารงรักษาศาสนาโดยเป็ นศาสนิกชนทีดี และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
อย่างมีเหตุผล สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมให้อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขและและอยูร่ ่ วมกันเป็ น
ชาติอย่างสมานฉันท์
เพือให้เกิดศรัทธาอย่างยิง ต่อพระรัตนตรัย และรักการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนเป็ นพุทธศาสนิกชนทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนําหลักธรรม
ไปใช้เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ การทํางานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม เชือมัน
ต่อผลของการทําความดี ความชัว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทีตอ้ งเผชิ ญ และตัดสิ นใจเลือก
ดําเนินการ หรื อปฏิบตั ิตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริ ยธรรม
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจของโลกปั จจุบนั การกําหนดราคาและค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจ ตลาดประเภทต่าง ๆ บทบาทของรัฐในการแทรกแซงและควบคุมราคาเพือการแจกจ่ายและ
จัดสรรในทางเศรษฐกิจ
ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับทีผา่ นมา การพัฒนา
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ประเทศทีนาํ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปั จจุบนั
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
ศึกษา วิเคราะห์ ปั ญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน และเสนอแนวทางแก้ไข
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ ระบบเศรษฐกิจของโลกปั จจุบนั การกําหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจ เห็นความสําคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
ศึกษา วิเคราะห์ เครื องมือทางภูมิศาสตร์ ทีให้ขอ้ มูลและข่าวสารภูมิลกั ษณ์ ภูมิอากาศ
ภูมิสังคมไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ทัว โลก
เพือสามารถใช้เครื องมือทางภูมิศาสตร์ ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวชีวดั ส.1.1

ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/12 ม.4-6/13
ม.4-6/14 ม.4-6/15 ม.4-6/16 ม.4-6/18 ม.4-6/19 ม.4-6/20
ส. 1.2 ม.4-6/1 ม.4-6/3
ส.3.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
ส.5.1 ม.4-6/1
รวมทังหมด 19 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 1
เวลาเรี ยน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย คุณค่าและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ตามลําดับขันตอนอย่างเป็ น
ระบบโดยนําเสนอทีละขันตอนอย่างชัดเจน และนําวิธีการทางประวัติศาสตร์ ไปใช้ในการสื บค้นเรื องราว
ทีตน สนใจ จัดทําเป็ นโครงงานทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ทกั ษะการไต่สวน การตรวจสอบ การวิพากษ์
ข้อมูล การตีความ การเปรี ยบเทียบ การแปลความหมาย การสรุ ปอ้างอิง การให้เหตุผล การสังเคราะห์
การสร้าง องค์ความรู ้ใหม่ การนําเสนอโครงงาน ทังนีเพือฝึ กฝนทักษะกระบวนการใช้วธิ ี การทาง
ประวัติศาสตร์ ได้อย่างเป็ นระบบในการเรี ยนรู ้และประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ของไทยและสากล บอก
เวลาและ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ทีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทย
และสากล เพือให้เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ตัวชีวดั
ส.4.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2
รวมทังหมด 2 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส31103 สังคมศึกษา 2
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 2 เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอด นําภูมิปัญญาท้องถิน สภาพปั ญหาชีวิต
สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการเรี ยนรู ้ เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนัก และ
เห็นคุณค่าในเรื องต่อไปนี
พระพุทธ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วิเคราะห์หลักธรรมทีเกียวเนื องในวันธรรมสวนะ และ
เทศกาลสําคัญวิเคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาท้องถินด้านพระพุทธศาสนา มุ่งอนุ รักษ์ ศาสนวัตถุและ
ศาสนสถานในท้องถิน ศึกษาประวัติความเป็ นมาของศาสดา (เช่น พระนบีมุฮมั มัด พระเยซู)
องค์ประกอบของศาสนาต่าง ๆ โดยสังเขป ศึกษาหลักการและแนวปฏิบตั ิ วิเคราะห์ความเหมือนและ
แตกต่างของหลักธรรมและแนวทางการเผยแพร่ ศาสนาพุทธ คริ สต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และสิ กข์
พระธรรม เกียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อริ ยสัจ 4 ทุกข์(ธรรมทีควรรู ้): ขันธ์ 5 – นาม
รู ป,สมุทยั (ธรรมทีควรละ):หลักธรรมนิยาม 5 วิตก 3 นิโรธ (ธรรมทีควรบรรลุ):ภาวนา 4 ,มรรค (ธรรมที
ควรเจริ ญ) : พระสัทธรรม 3 ปั ญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5 มงคล 38 ในเรื องสงเคราะห์บุตร
สงเคราะห์ภรรยา และสันโดษ การบริ หารจิตและการเจริ ญปั ญญา สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา วิธีปฏิบตั ิ
และประโยชน์ของการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา ฝึ กการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
นําวิธีการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้คุณภาพชีวติ และสังคม ศึกษาภูมิ
ปั ญญาท้องถินในการนําหลักธรรมไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
พระสงฆ์ เกียวกับ ศาสนพิธี เรื องประเภทของพุทธศาสนพิธี ศาสนพิธีเนืองด้วยพุทธบัญญัติ
พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบนําฝน พิธีทอดกฐิน พิธี
ปวารณาศาสนพิธีทีนาํ พระพุทธศาสนาเข้าไปเกียวเนือง เช่นการทําบุญเลียงพระในโอกาสต่าง ๆ มรรยาท
ชาวพุทธและการปฏิบตั ิตนต่อพระภิกษุ เรื องการปฏิบตั ิตนต่อพระภิกษุ ทางกาย วาจา และใจที
ประกอบด้วยเมตตา การปฏิสันถารทีเหมาะสมต่อพระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ ปฏิบตั ิตนถูกต้องตามศาสน
พิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาทีตนนับถือ ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา : ศาสนพิธีเนืองด้วย
พุทธบัญญัติ เช่น พิธีเวียนเทียน ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบนําฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา เป็ นต้น :
ศาสนพิธีทีนาํ พระพุทธศาสนา เข้าไปเกียวเนื อง เช่น การทําบุญเลียงพระในโอกาสต่างๆ วิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมทีเกียวเนืองกับวันสําคัญทางศาสนา และเทศกาลทีสาํ คัญ ของศาสนาทีตนนับถือ
และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง : หลักธรรม/คติธรรมทีเกียวเนื องกับวันสําคัญ และเทศกาลทีสาํ คัญใน
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาอืน : การปฏิบตั ิตนทีถูกต้องในวันสําคัญและเทศกาลทีสาํ คัญใน
พระพุทธศาสนา หรื อศาสนาอืน
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วิเคราะห์หลักธรรมในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอืน ๆ ชักชวนส่ งเสริ มสนับสนุน
ให้บุคคลอืนเห็นความสําคัญของการทําความดีต่อกัน เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่ วมมือของ
ทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
รู ้ และเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มารยาทชาวพุทธ
และการปฏิบตั ิตนต่อพระภิกษุ ชาวพุทธตัวอย่าง การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา มีหลักคําสอน
เชือมโยงกันได้กบั ศาสตร์ สมัยใหม่ เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย มีนิสัยดี เห็นคุณค่าและ
อนุรักษ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานในท้องถิน มุ่งมัน ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็ นพุทธศาสนิกชนทีดี และดําเนินชี วติ อย่างมีสติสัมปชัญญะ
โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การเรี ยนแบบร่ วมมือ การอภิปราย การสาธิ ต
การปฏิบตั ิ การทํางานเป็ นทีม การแสดงบทบาทสมมติ และการศึกษานอกสถานที เพือให้ ตระหนักใน
คุณค่าและความสําคัญของหลักธรรมค่านิยม จริ ยธรรมทีเป็ นตัวกําหนดความเชื อและพฤติกรรมที
แตกต่างกันของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาต่าง ๆทีตนนับถือ เพือขจัดความขัดแย้งและอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข เกิดความศรัทธา เห็นคุณค่าในวัตรปฏิบตั ิทีเหมาะสม ตัดสิ นใจเลือกแนวทางปฏิบตั ิ
ตนและธํารงรักษาศาสนาโดยเป็ นศาสนิกชนทีดี และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชี วติ อย่างมีเหตุผล
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขและและอยูร่ ่ วมกันเป็ นชาติอย่าง
สมานฉันท์
เพือให้เกิดศรัทธาอย่างยิง ต่อพระรัตนตรัย และรักการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบตั ิตน
เป็ นพุทธศาสนิกชนทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนําหลักธรรมไปใช้
เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ การทํางานอย่างมีคุณค่าต่อชี วิตตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม
ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบตั ิตนตามกฎหมายทีเกียวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และสังคมโลก : กฎหมายแพ่งเกียวกับตนเองและครอบครัว : กฎหมายแพ่งเกียวกับนิติ
กรรมสัญญา เช่น ซือขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซือ กูย้ มื เงิน จํานํา จํานอง : กฎหมายอาญา
เช่น ความผิดเกียวกับทรัพย์ ความผิดเกียวกับชีวติ และร่ างกาย : กฎหมายอืนทีสาํ คัญ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค : ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน
เสนอแนวทางและมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปั จจุบนั ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ การตรวจสอบ
โดยประชาชน
วิเคราะห์ความสําคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลียนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคมศึกษา ปฏิบตั ิตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผอู ้ ืน
ประพฤติปฏิบตั ิเพือเป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก ( คุณลักษณะพลเมืองดีของ
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ประเทศชาติ และสังคมโลก) ประเมินสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทาง
พัฒนา ( ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการของสิ ทธิ มนุษยชน , บทบาทขององค์กรระหว่าง
ประเทศในเวทีโลกทีมีผลต่อประเทศไทย,สาระสําคัญของปฏิญญาสากลวาด้วยสิ ทธิ มนุษยชน,
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั เกียวกับสิ ทธิ มนุษยชน ปั ญหาสิ ทธิ
มนุษยชนในประเทศและแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา)
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ ปฏิบตั ิตนตามกฎหมายทีเกียวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และสังคมโลก มีความรู ้ความเข้าใจ ในการเปลียนแปลงทางสังคม เห็นความสําคัญของ
การอยูร่ ่ วมกันและปฏิบตั ิตนตามบทบาทหน้าทีของตน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม
มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐ และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสิ ทธิ มนุษยชน
ตัวชีวดั ส.1.1 ม.4-6/13 ม.4-6/17 ม.4-6/20 ม.4-6/21 ม.4-6/22
ส. 1.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/4
ส. 2.1 ม.4-6/2 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
ส. 2.2 ม.4-6/4
รวมทังหมด 13 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 2 เวลาเรี ยน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นและแนวคิดสําคัญของประวัติศาสตร์ ไทย วิเคราะห์ความสําคัญของ
สถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ต่อ ชาติ ไ ทย วิเ คราะห์ ปั จ จัย ที ส่ ง เสริ มการสร้ า งสรรค์ ภู มิปั ญ ญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปั จจุบนั เกี ยวกับความเป็ นมาของ ชนชาติไทย อาณาจักร
โบราณในดินแดนไทย อิทธิ พลทีมีต่อสังคมไทย ปั จจัยทีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่าง ๆ สาเหตุ และผลของการปฏิ รูปการปกครองบ้านเมือง การเลิ กทาส เลิ กไพร่ การเสด็จประพาส
ยุโรป และหัวเมืองสมัยรัชกาลที 5 แนวคิดประชาธิ ปไตยตังแต่สมัยรัชกาลที 6 จนถึงการเปลียนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 สมัยรัชกาลที 7 และบทบาทของสตรี ไทย
วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสําคัญทังชาวไทยและต่างประเทศทีมีส่วนสร้างสรรค์วฒั นธรรมไทย
และประวัติศ าสตร์ ไ ทย วางแผนกํา หนดแนวทางและการมี ส่วนร่ วมการอนุ รักษ์ภูมิปั ญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย
เพือให้เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย
ตัวชีวดั
ส.4.3 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5
รวมทังหมด 5 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส32101 สังคมศึกษา 3
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 1 เวลา 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสดาของศาสนาอืนๆโดยสังเขป ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญ
ของค่านิยม จริ ยธรรมทีเป็ นตัวกําหนดความเชือและพฤติกรรมทีแตกต่างกันของ ศาสนิ กชนศาสนาต่างๆ
เพือขจัดความขัดแย้งและอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
เห็นคุณค่า เชือมัน และมุ่งมัน พัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การหรื อการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีตนนับถือ
สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรื อตามแนวทางของ
ศาสนาทีตนนับถือ
วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบของอริ ยสัจ๔ หรื อหลักคําสอนของศาสนาทีตนนับถือ
วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่างการดําเนินชี วติ จากประวัติสาวก ชาดก เรื องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามทีกาํ หนด
วิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญของ การสังคายนา พระไตรปิ ฎกหรื อคัมภีร์ของศาสนาทีตนนับถือ
และการเผยแผ่ เชือมัน ต่อผลของการทําความดี ความชัว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทีตอ้ งเผชิญ และ
ตัดสิ นใจ เลือกดําเนินการหรื อปฏิบตั ิตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริ ยธรรม และกําหนด
เป้ าหมาย บทบาท การดําเนินชีวิตเพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข และอยูร่ ่ วมกันเป็ นชาติอย่าง
สมานฉันท์
ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวฒั น์ทีมีผลต่อสังคมไทย
วิเคราะห์ผลดี ผลเสี ยของความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรู ปแบบต่าง ๆ
ศึกษาวิเคราะห์ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จําเป็ นของ การร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก อภิปรายการกําหนดราคาและค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจ
ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
และระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข

82
เพือให้รู้ และเข้าใจประวัติของศาสดา มุ่งมัน พัฒนาชีวติ ด้วยการสวดมนต์ แผ่เมตตา บริ หารจิต
และเจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฎฐานเพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาทีนบั ถือและศาสนาอืน มีศรัทธาที ถูกต้อง ยึดมัน และปฏิบตั ิตามหลักธรรมเพืออยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุข
เพือให้เข้าใจบทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง การใช้งบประมาณแผ่นดิน ผลกระทบ
และแนวทางการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลกและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการ
ผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากร ทีมีอยูจ่ าํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทังเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
ตัวชีวดั ส 1.1 ม.4-6 /13,14 ,16,17,18,19,20
ส 3.1 ม.4-6 /1,2,3,4
รวมทังหมด 11 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 2 เวลา 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์อารยธรรมของโลกสมัยโบราณทีมีผลต่อพัฒนาการและการเปลียนแปลงของ
โลกได้แก่ อารยธรรมลุ่มแม่น าํ ไทกรี ส-ยูเฟรตีส แม่น าํ ไนล์ แม่น าํ ฮวงโห แม่น าํ สิ นธุ และอารยธรรม
กรี ก-โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิ พลทางวัฒนธรรมทีมีต่อกันและกัน
ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์สาํ คัญต่างๆทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของโลก เช่น ระบอบฟิ วดัส การฟื นฟู ศิลปะวิทยาการ สงครามครู เสด การสํารวจทางทะเล
การปฏิรูปศาสนา การปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์ การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม แนวคิดจักรวรรดินิยม
แนวคิดเสรี นิยม แนวคิดลัทธิ ชาตินิยม
ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของบุคคลสําคัญทังชาวไทยและต่างประเทศ ทีมีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ ชาติไทยในสมัยต่างๆ
ศึกษาวิเคราะห์ประวัติบุคคลสําคัญทีทาํ คุณประโยชน์ให้แก่ทอ้ งถินและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถินของจังหวัดลพบุรีในด้านต่างๆ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบประวัติศาสตร์ ไทยกับประวัติศาสตร์
โลกเป็ นแนวทางการสร้างประโยชน์ให้เกิดการสร้างสรรค์เพิม ขึน
ตัวชีวดั

ส4.2 ม.4-6 / 1
ส 4.3 ม.4-6 / 4
รวมทังหมด 2 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส32103 สังคมศึกษา 4
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 2
เวลา 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองทีสาํ คัญ ในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทังเสนอแนว
ทางการแก้ไข เช่น ปั ญหาทางการเมืองทีเกิดขึนภายในประเทศ สถานการณ์การเมืองการปกครองของ
สังคมไทยอิทธิ พลของระบอบการเมืองการปกครองของทีมีผลต่อการดําเนิ นชีวติ
ศึกษาแนวทางทางการเมืองการปกครองทีนาํ ไปสู่ ความเข้าใจและการประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ไทยกับประเทศต่างๆ การแลกเปลียนเพือช่วยเหลือและส่ งเสริ มด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม
วิเคราะห์ความสําคัญและความจําเป็ นทีตอ้ งธํารงรักษาไว้ซ ึ งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข เช่น รู ปแบบของรัฐ ฐานะและพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริ ย ์
วิเคราะห์อิทธิ พลของสภาพภูมิศาสตร์ ซ ึ งทําให้เกิดปั ญหาทางกายภาพหรื อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก เช่น การเปลียนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่ วนต่างๆของ
โลกและการเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก
วิเคราะห์การเปลียนแปลงของพืนทีซ ึ งได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทย
และทวีปต่างๆ เช่น การเคลือนตัวของแผ่นเปลือกโลก
ศึกษาการประเมินการเปลียนแปลงทางธรรมชาติในโลกว่าเป็ นผลมาจากการกระทําของมนุษย์
หรื อธรรมชาติ เช่น ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง สภาพอากาศแปรปรวน
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองทีสาํ คัญและเสนอแนวทางการ
แก้ไขและการเมืองการปกครองระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ความสําคัญและความจําเป็ นที
ต้องธํารงรักษาไว้ซ ึ งการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบประวัติศาสตร์ ไทยกับประวัติศาสตร์
โลกเป็ นแนวทางการสร้างประโยชน์ให้เกิดการสร้างสรรค์เพิมขึน
ตัวชีวดั ส.2.2 ม.4-6/ 1-3
ส.5.1 ม.4-6/ 1-3
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 2
เวลา 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ทีแสดงถึงการเปลียนแปลง
ของมนุษย์ชาติทีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไทยและประวัติศาสตร์ สากล
ศึกษาการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วธิ ี การทางประวัติศาสตร์ อย่างเป็ น
ระบบ เช่น ขันตอนของงวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยการนําเสนอตัวอย่างทีละขันตอนอย่างชัดเจน
เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทีมีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาหรื อโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์
วิเคราะห์ผลการเปลียนแปลงทีนาํ ไปสู่ ความสําเร็ จและความขัดแย้งในคริ สต์ศตวรรษที 20
ตลอดจนความพยามในการขจัดปั ญหาความขัดแย้ง เช่น สงครามโลกครังที 1 ครังที 2 สงครามเย็น
องค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคต่างๆของโลก ยกเว้นทวีปเอเชีย อิทธิ พลของอารยธรรมตะวันตกทีมีผลต่อพัฒนาการ
เปลียนแปลงของสังคมโลก

ตัวชีวดั

ส.4.1 ม.4-6/ 1-3
ส.4.2 ม.4-6/ 1-3
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส33101 สังคมศึกษา 5
ระดับชันมัธยมศึกษา 6

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 1
เวลา 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา สังคมชมพูทวีปก่อนสมัยพระพุทธเจ้า พุทธศาสนาทางสายกลาง ศรัทธา ปั ญญา
ประชาธิ ปไตยในพุทธศาสนาพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาตนเอง ความสัมพันธ์เหตุปัจจัย
กับวิธีแก้ปัญหา ไม่ประมาท เศรษฐกิจพอเพียงเกียวกับพุทธศาสนา พุทธศาสนากับการเมือง สันติสุข
ประวัติศาสดาศาสนาอืนๆ พัฒนาจิตและการเรี ยนรู ้แบบโยนิโสมนสิ การ สวดมนต์บริ หารจิตเจริ ญ
ปั ญญา หลักธรรมในการอยูร่ ่ วมกัน ศาสนากับการแก้ปัญหาสังคม หน้าทีพระภิกษุสงฆ์ การปฎิบตั ิ
เหมาะสมหน้าทีศาสนิกชนทีดี พิธีกรรมทางศาสนา วันสําคัญทางศาสนาการแสดงเป็ นพุทธมามกะ การ
ธํารงศาสนา การปฏิบตั ิตนทีดีต่อพระสงฆ์ คนในครอบครัวและคนรอบข้าง
ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาพิธี ศึกษาแพ่งเกียวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญา กฎรัฐธรรมนูญ
โครงสร้างทางสังคม พลเมืองดี สิ ทธิ มนุษย์ชน วัฒนธรรมไทย ปั ญหาการเมือง การประสานประโยชน์
ระหว่างประเทศ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย การปกครองระบอบอํานาจรัฐ
เพือวิเคราะห์สังคมชมพูทวีป พุทธประวัติ หลักธรรมคําสอนแนวปฏิบตั ิตามพระธรรม
คําสอน วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่างจากพุทธสาวกและศาสนิกชนตัวอย่าง เห็นคุณค่าของ
พระไตรปิ ฏก เสนอแนะแนวทางอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข เพือรู ้เข้าใจพิธีกรรมทางศาสนา ปฏิบตั ิตน
เป็ นศาสนิกชนทีดี ปฏิบตั ิตนตามกฎหมายกําหนดการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี รักษาวัฒนธรรมไทย
รู ้เข้าใจระบบการเมืองศาสนาและการประสานประโยชน์ร่วมกัน

ตัวชีวดั
ส 1.1 ม.4-6 /1 - 20
ส 1.2 ม.4-6 /1 - 7
ส 2.1 ม.4-6 /1 - 5
ส 2.2 ม.4-6 /1- 2
รวมทังหมด 34 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส33102 ประวัติศาสตร์ 5
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 1
เวลา 1 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ไทยและสากล ชันตอนวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์
อารยธรรมโลกยุคโบราณ การติดต่อกันของโลกตะวันออกกับตะวันตก เหตุการณ์สาํ คัญๆทีมีผลต่อการ
เปลียนแปลงของโลก เช่น ระบบฟิ วดัล สงครามครู เสด การสํารวจทางทะเล การขยายตัวของชาติ
ตะวันตกไปทัว โลกและสถานการณ์โลกในคริ สต์ศตวรรษที 21 เช่น เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 การก่อ
การร้าย
เพือรู ้และเข้าใจเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ไทยและสากล รู ้และเข้าใจอารยธรรมยุค
โบราณและการติดต่อกันของโลกตะวันออกและตะวันตก รู ้และเข้าใจเหตุการณ์สาํ คัญของโลกใน
คริ สต์ศตวรรษที 20 รู ้เข้าใจการขยายตัวของชาติตะวันตก รู ้เข้าใจวิเคราะห์ เหตุการณ์ ในคริ สต์ศตวรรษที 21
ตัวชีวดั ส 4.1 ม.4-6 /1 - 2
ส 4.2 ม.4-6 /1 - 4
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ส33103 สังคมศึกษา 6
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 2
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาระบบเศรษฐกิจโลกแบบต่างๆ ตลาดอุปสงค์ อุปทาน บทบาทรัฐในการควบคุมราคา
ในทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ ปั ญหาทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินการคลังของรัฐบาล
การค้าเสรี ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่ วมมือระหว่างประเทศ ศึกษาเครื องมือทางภูมิศาสตร์ ให้
ข้อมูลและข่าวสารทางภูมิศาสตร์ ปั ญหาลักษณะทางธรรมชาติและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติไทยและโลก
การเปลียนแปลงทางพืนทีทีได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยทางภูมิศาสตร์ เช่น การเคลือนทีของเปลือกโลก การ
เปลียนแปลงธรรมชาติของโลก เช่น ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง อากาศแปรปรวน ศึกษาการ
เปลียนแปลงลักษณะกายภาพส่ วนต่างๆของโลก สิ งแวดล้อมไทยและโลก ความร่ วมมือทางแก้ไข
สิ งแวดล้อมไทยและต่างประเทศ การอนุรักษ์สิ งแวดล้อมภูมิภาคต่างๆของโลก การใช้ประโยชน์จาก
สิ งแวดล้อม การแก้ไขปั ญหาสิ งแวดล้อมเพือการพัฒนา ทียงั ยืน
เพือรู ้เข้าใจระบบเศรษฐกิจโลก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวติ ประจําวัน เห็นความสําคัญ
ระบบสหกรณ์ นโยบายรัฐบาลด้านการเงินการคลัง การเปิ ดการค้าเสรี รู ้จกั ใช้เครื องมือทางภูมิศาสตร์ มา
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางภูมิศาสตร์ รู ้และเข้าใจตระหนักถึงประโยชน์ทางธรรมชาติ การเปลียนแปลงสภาวะ
โลก

ตัวชีวดั
ส.3.1 ม.4-6 /1
ส.3.2 ม.4-6 /1
ส.5.1 ม.4-6 /1
ส.5.2 ม.4-6 /1
รวมทังหมด 15 ตัวชีวดั

ม.4-6 /2 ม.4-6 /3
ม.4-6 /2 ม.4-6 /3 ม.4-6 /4 ม.4-6 /5 ม.4-6 /6
ม.4-6 /2
ม.4-6 /2 ม.4-6 /3 ม.4-6 /4
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คําอธิบายรายวิชา
ส33104 ประวัติศาสตร์ 6
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคเรี ยนที 2
เวลาเรี ยน 1 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาความเป็ นมาของชนชาติไทยสมัยสุ โขทัย จนถึงปั จจุบนั ศึกษาการเปลียนแปลงด้านต่างๆ
ในสมัยอาณาจักรโบราณ ความสําคัญขององค์พระมหากษัตริ ยไ์ ทยสาเหตุและผลของการปฏิรูปการ
ปกครอง เลิกทาส เลิกไพร่ การเปลียนแปลงการปกครอง 2475 ศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริ ยใ์ น
การพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิ พลตะวันตกทีมีต่อสังคมไทย ตลอดบุคคลสําคัญของไทยและ
ต่างประเทศ ศึกษาภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
เพือวิเคราะห์ประเด็นของประวัติศาสตร์ ไทย ความสําคัญของพระมหากษัตริ ย ์ การตังอาณาจักร
โบราณ การปฏิรูปด้านต่างๆในสมัย ร.ช. รู ้เข้าใจวิเคราะห์การเปลียนแปลงการปกครองปี 2475
วิเคราะห์ผลงานบุคคลไทยและต่างประเทศ มีส่วนร่ วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

ตัวชีวดั
ส. 4.3 ม.4-6 /1 ม.4-6 /2 ม.4-6 /3 ม.4-6 /4 ม.4-6 /5
รวมทังหมด 5 ตัวชีวดั
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ส30201 ท้องถินกับการพัฒนาอาชีพ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ ของไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัวจากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ผูร้ ู ้และผูป้ ระกอบการในท้องถิน ฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดทักษะ ความชํานาญและประสบการณ์ที
ถูกต้อง
เพือนําความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการในการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆของไม้ผล ไม้
ดอก ไม้ประดับ พืชสวนครัวนํามาพัฒนาเป็ นอาชีพมีรายได้เสริ มต่อตนเองและครอบครัว มีคุณภาพ
ชีวติ ทีดีอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้
1. รู ้เข้าใจ การขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ
2. รู ้เข้าใจ ปฏิบตั ิการขยายพันธุ์ไม้ โดยการทาบกิง
3. รู ้เข้าใจ ปฏิบตั ิพนั ธุ์ไม้ผล โดยการเสี ยบกิง
4. รู ้เข้าใจ ปฏิบตั ิการขยายพันธุ์ไม้ผล โดยการ
5. รู ้เข้าใจ ปฏิบตั ิในการขยายพันธุ์ไม้ผล โดยการปั กชํา
6. รู ้เข้าใจ ปฏิบตั ิการขยายพันธุ์ไม้ผล โดยกรติดตา
7. รู ้เข้าใจ ปฏิบตั ิการขยายพันธุ์ไม้ โดยการตอน
8. รู ้เข้าใจ ปฏิบตั ิการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยการตอน ปักชํา
9. รู ้เข้าใจ ปฏิบตั ิการขยายพันธุ์พืชสวนครัว เช่น ชะอม ผักแพว ผักชี ฯลฯ
10. ศึกษา ดูงาน ผูป้ ระกอบการขยายพันธุ์พืชต่างๆเพือการจําหน่าย
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คําอธิบายรายวิชา
ส30202 ท้องถินกับการพัฒนาอาชีพ 2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาอาชีพการจัดสวนหย่อม เครื องมีและอุปกรณ์ในการจัดสวนหย่อมพืชทีใช้งานจัด
สวนหย่อมแบบต่างๆ วัสดุต่างๆในการจัดสวนหย่อม การจัดสวนหย่อมแบบต่างๆ จากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ผูร้ ู ้และผูป้ ระกอบการในท้องถิน ฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดทักษะ ความชํานาญ และประสบการณ์ที
ถูกต้อง
เพือนําความรู ้ความเข้าใจ ทักษะประสบการณ์ในอาชีพจัดสวนหย่อม นํามาพัฒนาเป็ นอาชีพมี
รายได้เสริ มต่อตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวติ ทีดีอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ขตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลการเรียนรู้
1.รู ้เข้าใจ เกียวกับการจัดสวนหย่อม
2.รู ้เข้าใจ วิธีใช้เครื องมือและอุปกรณ์ในการจัดสวนหย่อม
3.รู ้เข้าใจ พืชทีใช้ในการจัดสวนหย่อม
4.รู ้เข้าใจ วัสดุต่างๆในการจัดสวนหย่อม
5.รู ้เข้าใจ ปฏิบตั ิการจัดสวนหย่อมแบบต่างๆ
6.ศึกษาดูงาน การจัดสวนหย่อมตามสถานทีต่างๆ
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คําอธิบายรายวิชา
ส30203 ท้องถินกับการพัฒนาอาชีพ 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาอาชีพการเพาะเลียงปลาสวยงามต่างๆ เช่น ปลากัด ปลาสอด ปลาหางนกยูง ฯลฯ การ
เพาะไรแดง หนอนแดง ใช้เป็ นอาหารปลาสวยงาม จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ผูร้ ู ้และผูป้ ระกอบการใน
ท้องถิน ฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดทักษะ ความชํานาญและประสบการณ์ทีถูกต้อง
เพือเกิดความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ในการเพาะเลียงปลาสวยงามชนิดต่างๆ นํามา
พัฒนาเป็ นอาชีพมีรายได้เสริ มต่อตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวติ ทีดี อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้
1. รู ้เข้าใจ พันธุ์ปลาสวยงามชนิดต่างๆทีนิยมเลียง
2. รู ้เข้าใจ การปฏิบตั ิเพาะเลียงปลากัด
3. รู ้เข้าใจ การปฏิบตั ิการเพาะเลียงปลาสอดชนิดต่าง ๆ
4. รู ้เข้าใจ การปฏิบตั ิการเพาะเลียงปลาหางนกยูง
5. รู ้เข้าใจ การปฏิบตั ิการเลียงปลาทอง
6. รู ้เข้าใจ การปฏิบตั ิการเพาะเลียงปลาคาร์ ฟ
7. รู ้เข้าใจ โรคและยารักษาโรคของปลาสวยงาม
8. รู ้เข้าใจ การปฏิบตั ิการเพาะไรแดงและหนอนแดงเพือเป็ นอาหารปลาสวยงาม
9. ศึกษาดูงาน สถานประกอบการทีเพาะเลียงปลาสวยงามเพือการจําหน่าย
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คําอธิบายรายวิชา
ส30204 ท้องถินกับการพัฒนาอาชีพ 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาอาชีพการตีเหล็กจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ผูร้ ู ้และผูป้ ระคองการในท้องถิน ฝึ กปฏิบตั ิจน
เกิดทักษะ ความชํานาญ และประสบการทีถูกต้อง
เพือเกิดความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะประสบการณ์ในการตีเหล็กขึนรู ปนํามาพัฒนาเป็ นอาชีพมี
รายได้เสริ มต่อตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวติ ทีดี อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ขตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลการเรียนรู้
1. รู ้เข้าใจ อาชีพตีเหล็กขึนรู ป
2. รู ้เข้าใจ เครื องมือและอุปกรณ์ในการตีเหล็กขึนรู ป
3. รู ้เข้าใจ ในการตีเหล็กเป็ นมีดโต้มอญ มีดโต้ตดั หัว
4. รู ้เข้าใจ ในการตีเหล็กเป็ น มีด ขอและเคียว
5. รู ้เข้าใจ ในการตีเหล็กเป็ นชะแลง เสี ยม จอบ
6. รู ้เข้าใจ ปฏิบตั ิการชุบแข็งงานเหล็ก
7. รู ้เข้าใจ ปฏิบตั ิการนําเครื องมือเครื องใช้งานเหล็ก เช่น จอบ มีดชนิ ด ต่างๆ พลัว เสี ยมเก่ามา พัฒนา
ปรับแต่งจนมีสภาพใช้งานได้ดี
8. ศึกษาดูงาน ผูป้ ระกอบการและผูค้ า้ วัสดุงานเหล็ก
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คําอธิบายรายวิชา
ส30205 ภูมิปัญญาไทย
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงภูมิปัญญาไทย ในการจัดระบบเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั มนุษย์
มนุษย์กบั สังคม มนุษย์กบั ธรรมชาติสิ งแวดล้อม มนุษย์กบั สิ งเหนือธรรมชาติได้อย่างเป็ นระบบ ศึกษา
ถึงภูมิปัญญาไทยในการจัดระบบเครื อข่ายการพึงพาระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ มนุษย์กบั สังคม มนุษย์กบั
ธรรมชาติสิ งแวดล้อม มนุษย์กบั สิ งเหนือธรรมชาติ ศึกษาบ่อเกิดและความเป็ นมาของภูมิปัญญาไทย ที
สัมพันธ์กบั สภาพภูมิศาสตร์ แต่ละท้องถิน ศึกษาวิธีการ
และกระบวนการในการดํารงรักษา ภูมิ
ปั ญญาไทยอันเป็ นเอกลักษณ์และมรดกชาติไทยศึกษา การปรับใช้ภูมิปัญญาในสภาวการณ์ปัจจุบนั ใน
แต่ละท้องถิน เพือให้มีความเข้าใจเกียวกับภูมิปัญญาไทยและเห็นคุณค่าและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทย
ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทยได้
2. วิเคราะห์ถึงภูมิปัญญาไทย ในการจัดระบบเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์
มนุษย์กบั สังคม มนุษย์กบั ธรรมชาติสิ งแวดล้อม มนุษย์กบั สิ งเหนือธรรมชาติได้อย่างเป็ นระบบ
3.มีความรู ้ในเรื องภูมิปัญญาไทยในการจัดระบบเครื อข่ายการพึงพาระหว่างมนุษย์กบั มนุ ษย์
มนุษย์กบั สังคม มนุษย์กบั ธรรมชาติสิ งแวดล้อม มนุษย์กบั สิ งเหนือธรรมชาติ
4.มีความรู้ในเรื องบ่อเกิดและความเป็ นมาของภูมิปัญญาไทย ทีสัมพันธ์กบั สภาพภูมิศาสตร์
แต่ละท้องถิน
5. มีความรู ้ในเรื องวิธีการและกระบวนการในการดํารงรักษา ภูมิปัญญาไทยอันเป็ นเอกลักษณ์
และมรดกชาติไทยศึกษา การปรับใช้ภูมิปัญญาในสภาวการณ์ปัจจุบนั ในแต่ละท้องถิน
6.มีความเข้าใจเกียวกับภูมิปัญญาไทยและเห็นคุณค่าและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ส30206 พระพุทธรู ปและพุทธศิลป์ ในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาพระพุทธรู ปในเรื อง ประวัติความเป็ นมา แนวคิดในการสร้างพระพุทธรู ปปางต่าง ๆ ตาม
พุทธประวัติ พุทธศิลป์ และสกุลช่างสมัยต่าง ๆ
ศึกษาประวัติพระพุทธรู ปทีสําคัญของไทย
เพือให้มีความเข้าใจเกียวกับพระพุทธรู ปและพุทธศิลป์ เห็นคุณค่าและมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์
ผลการเรียนรู้
1. อธิ บายประวัติความเป็ นมาของพระพุทธรู ปได้
2. บอกแนวคิดในการสร้างพระพุทธรู ปปางต่าง ๆ ตามพุทธประวัติ พุทธศิลป์ และสกุลช่างสมัย
ต่าง ๆ ได้
3. อธิ บายประวัติพระพุทธรู ปทีสาํ คัญของไทยได้
4. บอกถึงคุณค่าและการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์พระพุทธรู ปในประเทศไทยได้
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คําอธิบายรายวิชา
ส30207 การเงิน การธนาคารและการคลัง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับการเงินในเรื อง ความหมาย ความสําคัญ หน้าที สถาบันการเงิน
บทบาทและหน้าทีของธนาคารกลางและธนาคารพาณิ ชย์ และนโยบายการเงิน
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับการคลังในเรื อง ความหมายและความสําคัญ รายรับ รายจ่ายของ
รัฐบาล และนโยบายการคลัง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและการคลัง ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาด้าน
การเงินและการคลังของประเทศ
เพือให้มีความเข้าใจระบบการเงิน การธนาคาร และการคลัง เห็นแนวทางในการนําความรู ้ไป
ใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถ
1. อธิ บายความหมาย ความสําคัญของการเงิน หน้าทีของ สถาบันการเงินและนโยบายการเงินได้
2. บอกบทบาทและหน้าทีของธนาคารกลางและธนาคารพาณิ ชย์ ได้
3. อธิ บายความหมายและความสําคัญของการคลัง รายรับ รายจ่ายของรัฐบาล และนโยบาย
การคลังได้
4. บอกความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและการคลังได้
5. บอกปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาด้านการเงินและการคลังของประเทศได้
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คําอธิบายรายวิชา
ส30208 ระบบการเมืองและสังคมไทย
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความรู ้พนื ฐานเกียวกับการจัดระเบียบการปกครองในเรื องรัฐ ระบอบการเมือง การ
ปกครองทีสาํ คัญ และการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยของไทย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
ประมุข
ศึกษาเกียวกับโครงสร้างสังคมไทย การจัดระเบียบทางสังคมและวิถีชีวติ ประชาธิ ปไตย
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับกฎหมายทีเกียวข้องกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน หน่วยงานที
เกียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจในระบบการเมือง การปกครอง และบทบาทหน้าทีพลเมืองทีดีต่อ
สังคมและสังคมโลก ปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย สนับสนุน และส่ งเสริ มให้ผอู ้ ืนปฏิบตั ิตามและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้พนื ฐานเกียวกับการจัดระเบียบการปกครองในเรื องรัฐ ระบอบการเมือง การปกครอง
ทีสาํ คัญ และการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยของไทย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในโครงสร้างสังคมไทย การจัดระเบียบทางสังคมและวิถีชีวติ
ประชาธิ ปไตย
3. มีความรู ้ ความเข้าใจเบืองต้นเกียวกับกฎหมายทีเกียวข้องกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
หน่วยงานทีเกียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
4. มีความรู ้ ความเข้าใจในระบบการเมือง การปกครอง และบทบาทหน้าทีพลเมืองทีดีต่อสังคม
และสังคมโลก
5. ปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย สนับสนุน และส่ งเสริ มให้ผอู ้ ืนปฏิบตั ิตามและสามารถดํารงชีวิตอยู่
ร่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
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คําอธิบายรายวิชา
ส30209 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาสังคมไทยในเรื อง โครงสร้าง ลักษณะทัว ไป พัฒนาการโดยสังเขป ประวัติความเป็ นมา
ของการศึกษา โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที 5 และการขยายตัวทางการศึกษาตังแต่สมัย
รัชกาลที 6 จนถึงปั จจุบนั
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื อง รากฐาน เอกลักษณ์ พัฒนาการและแนวโน้ม
ศึกษาอิทธิ พลของพุทธศาสนาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิใจ
ในเอกลักษณ์ของชาติ และมีส่วนร่ วมอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในสังคมไทยในเรื อง โครงสร้าง ลักษณะทัว ไป พัฒนาการโดยสังเขป
ประวัติความเป็ นมาของการศึกษา โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที 5 และการขยายตัวทาง
การศึกษาตังแต่สมัยรัชกาลที 6 จนถึงปั จจุบนั
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื อง รากฐาน เอกลักษณ์ พัฒนาการและ
แนวโน้ม
3. มีความรู ้ ความเข้าใจในอิทธิ พลของพุทธศาสนาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย
4. มีความรู ้ ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทย
5. เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ และมีส่วนร่ วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ส30210 ความรู ้เบืองต้นเกียวกับการเมือง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับการเมืองในเรื อง วิวฒั นาการ ลักษณะทัว ไป การใช้ทีดิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ ง การติดต่อสื อสาร และปั ญหาของชุมชนเมือง เพือให้มี
ความเข้าใจในสภาพและการเปลียนแปลงของชุมชนเมือง ตระหนักในปั ญหา และเห็นแนวทางในการ
แก้ไข

ผลการเรียนรู้
1. อธิ บายวิวฒั นาการ ลักษณะทัว ไป การใช้ทีดิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ ง
การติดต่อสื อสารได้
2. บอกสภาพและการเปลียนแปลงของชุมชนเมืองได้
3. บอกปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาของชุมชนเมืองได้
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คําอธิบายรายวิชา
ส30211 การปกครองท้องถินของไทย
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาการปกครองท้องถินในเรื อง ความเป็ นมา หลักการ วัตถุประสงค์ นโยบายรัฐบาล
และข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญ เกียวกับการปกครองท้องถิน
ศึกษารู ปแบบและอํานาจหน้าทีของหน่วยการปกครองท้องถิน
และแนวโน้มการพัฒนาการ
ปกครองท้องถิน
เพือให้มีความเข้าใจระบบการปกครองท้องถิน
เห็นความสําคัญของการปกครองส่ วนท้องถิน
และให้ความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน

ผลการเรียนรู้
1. อธิ บายความเป็ นมา หลักการ วัตถุประสงค์ นโยบายของรัฐบายและข้อกําหนดใน
รัฐธรรมนูญเกียวกับการปกครองท้องถินได้
2. บอกรู ปแบบและอํานาจหน้าทีของหน่วยการปกครองท้องถินได้
3. บอกแนวโน้มของการพัฒนาการปกครองท้องถินได้
4. อธิ บายระบบการปกครองท้องถิน ความสําคัญและการให้ความร่ วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินได้
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คําอธิบายรายวิชา
ส 30212 ลพบุรีเมืองน่าอยู่
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็ นมาของท้องถิน และอาณาจักรโบราณที
เกียวข้อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะพืนบ้าน บุคคลสําคัญของท้องถิน และการดําเนินชีวิตเพือให้
เกิดความเข้าใจในอิทธิ พลของ สภาพแวดล้อมทัง ธรรมชาติ และสังคม วัฒนธรรม ทีมีต่อดํารงชีวิตของคน
ในท้องถิน มีความภาคภูมิใจ รัก และผูกพันกับท้องถินของตนเอง ร่ วมมือกันอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของท้องถิน โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ มีความมุ่งมัน
ในการทํางาน มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความซื อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ รักความเป็ นไทย รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ และอยูอ่ ย่างพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ทีมีอิทธิ พลต่อการ ดํารงชีวติ ของประชากรในจังหวัดลพบุรี
2. อธิ บายประวัติความเป็ นมาของจังหวัดลพบุรี
3. อธิ บาย ผลกระทบ สรุ ปปั ญหา และเสนอแนวทางแก้ไข ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดลพบุรี
4.อธิ บาย สภาพเศรษฐกิจทัว ๆ ไปของจังหวัดลพบุรี
5. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับสภาพสังคมของจังหวัดลพบุรี
6. มีความรู ้ความเข้าใจและเสนอแนวทางในการอนุ รักษ์ วัฒนธรรมพืนบ้านของจังหวัดลพบุรี
7. แนะนําแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี
8. สามารถอธิ บายประวัติ และผลงานของบุคคลสําคัญใน จังหวัดลพบุรีดว้ ยความภาคภูมิใจ
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คําอธิบายรายวิชา
ส 30213 กฎหมายทีประชาชนควรรู ้
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย อธิ บาย วิเคราะห์เกียวกับกฎหมายไทยในเรื อง ความหมาย ความสําคัญ
ประเภทของกฎหมาย การจัดทํา การบังคับใช้ และการยกเลิก กฎหมายหลักของประเทศ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายระหว่างประเทศ
หลักกฎหมายอืนทีเกียวข้องในชีวติ ประจําวัน ปั ญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย และแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยน คือ ความสามารถในการ
คิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ มีความมุ่งมัน ในการทํางาน มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความซื อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ รักความเป็ นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และอยู่
อย่างพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจ อธิ บาย ความหมาย ความสําคัญของกฎหมายได้
2. อธิ บายประวัติของกฎหมายไทยได้
3. อธิ บายการแบ่งประเภทของกฎหมายไทยได้
4. เข้ าใจ อธิบาย หลักการจัดทํา การบังคับใช้ และการยกเลิก ของกฎหมายได้
5. อธิ บายและปฏิบตั ิตนและกฎหมายทีเกียวกับตนเอง และครอบครัว ชุมชนได้
6. อธิ บาย การปฏิบตั ิตนตามกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทีเกียวข้องกับชีวติ ประจําวันได้
7. อธิ บายและปฏิบตั ิตนตามกฎหมายหลักของประเทศได้
8. เข้าใจ อธิ บายปั ญหากฎหมายและเสนอแนวทางการแก้ไข กฎหมายไทยในปั จจุบนั ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ส30214 รัตนโกสิ นทร์ ยคุ ปฏิรูป
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ชาติไทย สมัยรัตนโกสิ นทร์ ยคุ ปฏิรูป ในแง่
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ผลกระทบทีเกิดขึนทังทางด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติ
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ และประเด็น
สําคัญทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างเป็ นระบบโดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดใน
ตัวผูเ้ รี ยนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
มีความมุ่งมัน ในการทํางาน มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความซื อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ รักความเป็ นไทย รัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และอยูอ่ ย่างพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์สาเหตุทีนาํ ไปสู่ การเปลียนแปลงประเทศไทยรัตนโกสิ นทร์ ยคุ ปฏิรูป
2. อธิ บายลักษณะความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ สมัยรัชกาลที 4 และรัชกาลที 5
3. บอกแนวนโยบายในการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที 4
4. วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ยทีเกิดจากการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที 5
5. บอกแนวนโยบายในการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที 5
6. วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ยทีเกิดจากการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที 5
7. บอกแนวนโยบายในการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที 6
8. วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ยทีเกิดจากการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที 6
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คําอธิบายรายวิชา
ส30215 รัตนโกสิ นทร์ ยคุ ประชาธิ ปไตย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ชาติไทย สมัยรัตนโกสิ นทร์ ยคุ ประชาธิปไตย
เกียวกับสาเหตุการเปลียนแปลงการปกครอง เหตุการณ์ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ ในยุคเปลียนแปลงการ
ปกครอง ถึงปั จจุบนั อย่างต่อเนือง
ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ ความเป็ นมาของเหตุการณ์ การเกิดสงครามโลกครังที 1 และ
สงครามโลก ครังที 2 ทีเกียวข้องกับประเทศไทย และผลกระทบทีเกิดจากสงครามโลกครังที 1 และ
สงครามโลกครังที 2 ทีมีต่อประเทศไทยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ และ
ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างเป็ นระบบโดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้
เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวติ มีความมุ่งมัน ในการทํางาน มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความซื อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ รักความ
เป็ นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และอยูอ่ ย่างพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์สาเหตุทีนาํ ไปสู่ การเปลียนแปลงการปกครองของไทยจากสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ เป็ น
ระบอบประชาธิ ปไตย
2. บอกลักษณะการปูพนื ฐานสู่ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ในสมัยรัชกาลที 4 และรัชกาลที5
3. อธิ บายเหตุการณ์การปฏิวตั ิเปลียนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที 7
4. อธิ บายพัฒนาการ ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยของไทย ตังแต่เปลียนแปลงการ
ปกครองในสมัยรัชกาลที 7 จนถึงปั จจุบนั
5. อธิ บายเหตุการณ์การเกิดสงครามโลกครังที 1 และผลกระทบจากสงครามโลกครังที 1 ทีมีต่อประเทศไทย
6. วิเคราะห์กระบวนการปฏิบตั ิการของขบวนการเสรี ไทย และผลทีเกิดจากการปฏิบตั ิการของขบวนการ
เสรี ไทย ทีมีต่อประเทศไทย
7. เหตุการณ์ในสงครามโลกครังที 2 ทีเกียวข้องกับประเทศไทย
8. วิเคราะห์ผลทีเกิดจากสงครามโลกครังที 2ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
พ31101
พ31102
พ32101
พ32102
พ33101
พ33102

สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 4
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 5
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 6

1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์

0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค

1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์

0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิมเติม
พ30201
พ30202
พ30203
พ30204
พ30205
พ30206
พ30207
พ30208
พ30209

ฟุตซอล
แบดมินตัน
บาสเกตบอล
วอลเล่ยบ์ อล
กรี ฑา
ฟุตบอล
เปตอง 1
เปตอง 2
แฮนด์บอล
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รายวิชาพืน ฐาน
คําอธิบายรายวิชา
พ31101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 4
ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรี ยน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาความคิดรวบยอดเกียวกับการเคลือนไหวรู ปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์ อล
วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกียวกับการเคลือนไหวรู ปแบบต่างๆ ใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬา
วอลเล่ยบ์ อล เพือเพิมศักยภาพของทีม โดยคํานึงถึง ผลทีเกิดต่อผูอ้ ืนและสังคม มีกระบวนการสร้าง
เสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ วางแผนดูแลสุ ขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว เพือน สังคม และวัฒนธรรมทีมีต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดําเนิ นชีวติ ค่านิยม
ในเรื องเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอืน ๆ
ตัวชีวดั
พ 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2
พ 2.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2
พ 3.1 ม.4-6/1 ,ม.4-6/2
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั

คําอธิบายรายวิชา
พ31102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 4
ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรี ยน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล ทีมีต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
ในชุมชนอิทธิ พลของสื อโฆษณาเกียวกับสุ ขภาพ แนวทางการเลือกบริ โภคอย่างฉลาดและปลอดภัย การ
จัดกิ จกรรมป้ องกันความเสี ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และความรุ นแรง โทษทางกฎหมายทีเกิ ดจาก
การครอบครอง การใช้และการจําหน่ ายสารเสพติด การวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดจากการครอบครอง
การใช้และการจําหน่ายสารเสพติด (ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)
ตัวชีวดั
พ 4.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 พ 5.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 พ 3.2 ม.4-6/1 ,ม.4-6/2
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
พ32101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 3
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 5
ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรี ยน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษากีฬาประเภทบุคคล / คู่ ประเภททีม เช่น แบดมินตัน กระบวนการสร้างเสริ มและดํารง
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ การทํางานของระบบอวัยวะต่างๆ การสร้ างเสริ มและ
ดํารงประสิ ทธิ ภาพของอวัยวะต่างๆ (อาหาร การออกกําลังกาย นันทนาการ การตรวจสุ ขภาพ ฯลฯ)
การวางแผนดูแลสุ ขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว แนวทางในการเลือกใช้ทกั ษะต่าง ๆ ในการ
ป้ องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื องเพศ และครอบครัว
ตัวชีวดั
พ 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 พ 2.1 ม.4-6/1 พ 3.1 ม.4-6/1
รวมทังหมด 4 ตัวชีวดั

คําอธิบายรายวิชา
พ32102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 4
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 5
ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรี ยน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษากฎ กติกาการเล่นกีฬาแบดมินตัน กลวิธี หลักการรุ ก การป้ องกันอย่างสร้างสรรค์ในการ
เล่นและแข่งขันกีฬาแบดมินตัน การนําประสบการณ์จากการเล่นกีฬาแบดมินตันไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
การปฏิบตั ิตนในเรื องมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันแบดมินตัน ความมีน: าํ ใจนักกีฬา บุคลิกภาพ
ทีดี สิ ทธิ พ:นื ฐานของผูบ้ ริ โภคและกฎหมายทีเกียวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สาเหตุของการเจ็บป่ วยและ
การตายของคนไทย เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ โรคทางพันธุ กรรม แนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วย
การวางแผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัวปั จจัยทีมีผลต่อสุ ขภาพของคนไทยและเสนอ
แนวทางป้ องกัน การวางแผน กําหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุ และสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
กิจกรรมการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
ตัวชีวดั
พ 4.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3
พ 5.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3
พ 3.2 ม.4-6/1 ,ม.4-6/2
รวมทังหมด 8 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
พ33101 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 5
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 6
ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรี ยน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการเคลื อนไหวทีสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ ลี ลาศ และการนําหลักการแนวคิด
ของกิ จกรรมนันทนาการไปปรับปรุ งและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของตนและสังคมกระบวนการสร้ างเสริ ม
และดํารงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ การทํางานของระบบอวัยวะต่างๆ การสร้าง
เสริ มและดํารงประสิ ทธิ ภาพของอวัยวะต่างๆ (อาหาร การออกกําลังกายนันทนาการ การตรวจสุ ขภาพ
ฯลฯ) การวางแผนดูแลสุ ขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว ความขัดแย้งทีอาจเกิ ดขึ:นระหว่าง
นักเรี ยนหรื อเยาวชนในชุมชนสาเหตุของความขัดแย้ง ผลกระทบทีเกิดจากความขัดแย้งระหว่างนักเรี ยน
หรื อเยาวชนในชุ มชน แนวทางในการแก้ปัญหาทีอาจเกิ ดจากความขัดแย้งของนักเรี ยนหรื อเยาวชนใน
ชุมชน
ตัวชีวดั
พ 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 พ 2.1 ม.4-6/1
พ 3.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2
รวมทังหมด 5 ตัวชีวดั

คําอธิบายรายวิชา
พ33102 สุ ขศึกษาและพลศึกษา 6
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 6
ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรี ยน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาความสุ ขทีได้จากการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาลีลาศ เห็นคุณค่าและความงาม
ของการกี ฬาลี ลาศ การมี ส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพของบุคคลในชุ มชนการวางแผน
พัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพกลไก ทักษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ทีเสี ยงต่อ
สุ ขภาพ วิธีการช่วยฟื: นคืนชีพอย่างถูกวิธี
ตัวชีวดั
พ 4.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 พ 5.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 พ 3.2 ม.4-6/1
รวมทังหมด 5 ตัวชีวดั
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
พ30201 ฟุตซอล
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐาน
ทีนาํ ไปใช้ในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตซอล
มีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตซอล มีทกั ษะใน
การเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตซอล วิเคราะห์หลักการรุ ก การป้ องกัน และการให้ความร่ วมมือในการเล่น
และแข่งขันกีฬาฟุตซอล เข้าใจในสิ ทธิ กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รู ้หลักของความปลอดภัย ใน
การเล่นกีฬาฟุตซอล มีความรับผิดชอบและให้ความร่ วมมือในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตซอล เป็ นผูท้ ีมี
นํ:าใจเป็ น นักกีฬา มีจิตวิญญาณ ในการแข่งขันกีฬา และชืนชมในสุ นทรี ภาพของการกีฬา ทั:งในการเล่น
และการแข่งขันกีฬา
ผลการเรียนรู้
1. รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตซอล
2. มีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตซอล
3. มีทกั ษะในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตซอล
4. วิเคราะห์หลักการรุ ก การป้ องกัน และการให้ความร่ วมมือในการเล่น และแข่งขันกีฬาฟุตซอล
5. เข้าใจในสิ ทธิ กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
6. รู ้หลักของความปลอดภัย ในการเล่นกีฬาฟุตซอล
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คําอธิบายรายวิชา
พ30201 แบดมินตัน
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

รู ้และเข้าใจหลักการเคลือนไหวพื:นฐานทีนาํ ไปใช้ในการเล่น และแข่งขันกีฬาแบดมินตัน มี
ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหวในการเล่นและแข่งขันกีฬาแบดมินตัน มีทกั ษะใน
การเล่นและแข่งขันกีฬาแบดมินตัน วิเคราะห์หลักการเล่นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เข้าใจในสิ ทธิ
หน้าที กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รู ้หลักของความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน มีความรับผิดชอบ และให้ความร่ วมมือในการเล่นและแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เป็ นผูท้ ีมี
นํ:าใจ นักกีฬา มีจิตวิญญาณ ในการแข่งขันกีฬา และชืนชมในสุ นทรี ภาพของการกีฬา ทั:งในการเล่น
และการแข่งขันกีฬา
ผลการเรียนรู้
1. รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
2. มีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน
3. มีทกั ษะในการเล่นและแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
4. วิเคราะห์หลักการเล่น และแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
5. เข้าใจในสิ ทธิ หน้าที กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
6. รู ้หลักของความปลอดภัย ในการเล่นและการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
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คําอธิบายรายวิชา
พ30203 บาสเกตบอล
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐาน ทีนาํ ไปใช้ในการเล่นและแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
มีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล มีทกั ษะ
ในการเล่นและแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล วิเคราะห์หลักการรุ ก การป้ องกัน และการให้ความร่ วมมือใน
การเล่น และแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เข้าใจในสิ ทธิ กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รู ้หลักของ
ความปลอดภัย ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล มีความรับผิดชอบและให้ความร่ วมมือในการเล่นและแข่งขัน
กีฬาบาสเกตบอล เป็ นผูท้ ีมีน: าํ ใจ นักกีฬา มีจิตวิญญาณ ในการแข่งขันกีฬา และชืนชมในสุ นทรี ภาพของ
การกีฬา ทั:งในการเล่นและการแข่งขันกีฬา
ผลการเรียนรู้
1. รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
2. มีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล
3. มีทกั ษะในการเล่นและแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
4. วิเคราะห์หลักการรุ ก การป้ องกัน และการให้ความร่ วมมือในการเล่น และแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล
5. เข้าใจในสิ ทธิ กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
6. รู ้หลักของความปลอดภัย ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
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คําอธิบายรายวิชา
พ30204 วอลเล่ ย์บอล
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐาน ทีนาํ ไปใช้ในการเล่นและแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบ์ อล
มีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบ์ อล มีทกั ษะ
ในการเล่นและแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบ์ อล วิเคราะห์หลักการรุ ก การป้ องกันและการให้ความร่ วมมือในการ
เล่น และแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบ์ อล เข้าใจในสิ ทธิ กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบ์ อล รู ้หลักของความ
ปลอดภัย ในการเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์ อล มีความรับผิดชอบและให้ความร่ วมมือในการเล่นและแข่งขันกีฬา
วอลเล่ยบ์ อล เป็ นผูท้ ีมีน: าํ ใจ นักกีฬา มีจิตวิญญาณ ในการแข่งขันกีฬา และชืนชมในสุ นทรี ภาพของการ
กีฬา ทั:งในการเล่นและการแข่งขันกีฬา
ผลการเรียนรู้
1. รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบ์ อล
2. มีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกีฬา
วอลเล่ยบ์ อล
3. มีทกั ษะในการเล่นและแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบ์ อล
4. วิเคราะห์หลักการรุ ก การป้ องกัน และการให้ความร่ วมมือในการเล่น และแข่งขันกีฬา
วอลเล่ยบ์ อล
5. เข้าใจในสิ ทธิ กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบ์ อล
6. รู ้หลักของความปลอดภัย ในการเล่นและการแข่งขันกีฬาวอลเล่ยบ์ อล
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คําอธิบายรายวิชา
พ30205 กรีฑา
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐาน ทีนาํ ไปใช้ในการเล่นและแข่งขันกรี ฑา มีความ
เข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกรี ฑา มีทกั ษะในการเล่นกรี ฑา
ประเภทลู่และประเภทลาน ตามลําดับขั:นตอน สามารถวิเคราะห์และประยุกต์หลักการและทักษะ ต่าง ๆ
ในการเล่นกรี ฑาเพือพัฒนาการเล่นให้ดีข: ึน เข้าใจใน กฎ กติกา การแข่งขันกรี ฑา รู ้หลักของความ
ปลอดภัย ในการเล่นกรี ฑา มีความรับผิดชอบและให้ความร่ วมมือในการเล่นและแข่งขันกรี ฑา เป็ นผูท้ ีมี
นํ:าใจเป็ นนักกีฬา ชืนชมในสุ นทรี ภาพของกิจกรรม กรี ฑาทั:งในการเล่น การแข่งขัน และการดูกรี ฑา
สามารถแนะนําการเล่นกรี ฑากับผูอ้ ืนให้นาํ ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้

ผลการเรียนรู้
1. รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขันกรี ฑา
2. มีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกรี ฑา
3. มีทกั ษะในการเล่นและแข่งขันกรี ฑาประเภทลู่และประเภทลาน ตามลําดับขั:นตอน
4. วิเคราะห์และประยุกต์หลักการและทักษะ ต่าง ๆ ในการเล่นกรี ฑาเพือพัฒนาการเล่นให้ดีข: ึน
5. เข้าใจใน กฎ กติกา การแข่งขันกรี ฑา
6. รู ้หลักของความปลอดภัย ในการเล่นกรี ฑา
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คําอธิบายรายวิชา
พ30206 ฟุตบอล
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐาน ทีนาํ ไปใช้ในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตบอล มีความ
เข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหวในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตบอล มีทกั ษะในการเล่น
และแข่งขันกีฬาฟุตบอล วิเคราะห์หลักการรุ ก การป้ องกัน และการให้ความร่ วมมือปลอดภัย ในการเล่น
กีฬาฟุตบอล มีความรับผิดชอบและให้ความร่ วมมือในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตบอล เป็ นผูท้ ีมีน: าํ ใจ
เป็ นนักกีฬา และชืนชมในสุ นทรี ภาพของกีฬาฟุตบอล ทั:งในการเล่น การแข่งขันกีฬา และการดูกีฬา
ฟุตบอล
สามารถแนะนําการเล่นฟุตบอลกับผูอ้ ืน นําเอาการเล่นกีฬาฟุตบอลไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจําวันได้
ผลการเรียนรู้
1. รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตบอล
2. มีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล
3. มีทกั ษะในการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตบอล
4. วิเคราะห์หลักการรุ ก การป้ องกัน และการให้ความร่ วมมือในการเล่น และแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล
5. เข้าใจในสิ ทธิ กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
6. รู ้หลักของความปลอดภัย ในการเล่นและการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
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คําอธิบายรายวิชา
พ30207-พ30208 เปตอง 1-2
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาอธิ บาย ความสําคัญของกีฬาเปตอง แสดงทักษะในการเล่นกีฬาเปตองประเภทบุคคลและ
ประเภททีม ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอ้ ืน อธิ บายและปฏิบตั ิตามกฎกติกา การเล่นและการ
แข่งขันกีฬาเปตอง มีมารยาทในการเล่นกีฬาเปตอง การวางแผนการรุ ก และการป้ องกันในการเล่นและ
การแข่งขันกีฬาเปตองเป็ นทีม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬาเปตอง นําเอาวิธีการ
เล่นกีฬาเปตองไปใช้ในการออกกําลังกายในชีวติ ประจําวัน
ผลการเรียนรู้
1. อธิ บาย ความสําคัญของกีฬาเปตองได้
2, อธิ บายกฎกติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตองได้
3. มีทกั ษะในการเล่นกีฬาเปตองประเภทบุคคลและประเภททีม
4, ปฏิบตั ิตามกฎกติกา การเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตอง
5. มีมารยาทในการเล่นกีฬาเปตอง การวางแผนการรุ ก และการป้ องกันในการเล่นและการ
แข่งขันกีฬาเปตองเป็ นทีม
6. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬาเปตอง
7. นําเอาวิธีการเล่นกีฬาเปตองไปใช้ในการออกกําลังกายในชีวติ ประจําวัน
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คําอธิบายรายวิชา
พ30209 แฮนด์ บอล
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพลศึกษา
เวลาเรียน 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐาน ทีนาํ ไปใช้ในการเล่นและแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล มี
ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล มีทกั ษะใน
การเล่นและแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล วิเคราะห์หลักการรุ ก การป้ องกัน และการให้ความร่ วมมือในการเล่น
และแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล เข้าใจในสิ ทธิ กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รู ้หลักของความปลอดภัย
ในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล มีความรับผิดชอบและให้ความร่ วมมือในการเล่นและแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
เป็ นผูท้ ีมีน: าํ ใจเป็ นนักกีฬา และชืนชมในสุ นทรี ภาพของกีฬาแฮนด์บอล
ทั:งในการเล่น การแข่งขัน
กีฬา และการดูกีฬาแฮนด์บอล
สามารถแนะนําการเล่นแฮนด์บอลกับผูอ้ ืน
นําเอาการเล่นกีฬา
แฮนด์บอลไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
ผลการเรียนรู้
1. รู ้และเข้าใจเกียวกับการเคลือนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
2. มีความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลือนไหว ในการเล่นและแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอล
3. มีทกั ษะในการเล่นและแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
4. วิเคราะห์หลักการรุ ก การป้ องกัน และการให้ความร่ วมมือในการเล่น และแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอล
5. เข้าใจในสิ ทธิ กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
6. รู ้หลักของความปลอดภัย ในการเล่นและการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ศิลปะ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ศ31101
ศ31102
ศ32101
ศ32102
ศ33101
ศ33102

ศิลปะ 1
ศิลปะ 2
ศิลปะ 3
ศิลปะ 4
ศิลปะ 5
ศิลปะ 6

รายวิชาเพิมเติม
-

1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์

0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
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รายวิชาพืน ฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศ31101 ศิลปะ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 20 ชั วโมง
จํานวน 0.5 หน่ วยกิต

วิเคราะห์การใช้ทศั นธาตุและหลักในการออกแบบ แล้วนํามาสร้างสรรค์งานทางศิลปะ บรรยาย
จุดประสงค์เนือหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศพั ท์ทศั นศิลป์
ศึกษาการจําแนกประเภท รู ปแบบ การใช้เครื องดนตรี ในวงดนตรี ประเภทต่างๆ ทังวงดนตรี ไทย
และสากล
ศึกษารู ปแบบของการแสดงละคร ฟ้ อน รํา การแสดงพืนเมืองภาคต่างๆ ละครไทย ละครสากล
นํามาสร้างสรรค์เป็ นละครสันในรู ปแบบทีตนชืนชอบ
ตัวชีวดั ศ 1.1 ม.4-6/1 ศ 1.1 ม.4-6/2 ศ 1.1 ม.4-6/5
ศ 2.1 ม.4-6/1 ศ 2.1 ม.4-6/2
ศ 3.1 ม.4-6/1 ศ 3.1 ม.4-6/2
รวมทังหมด 7 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ศ31102 ศิลปะ 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 20 ชั วโมง
จํานวน 0.5 หน่ วยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ในรู ปแบบตะวันออกและตะวันตก และอิทธิ พลของ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศทีมีผลต่องานศิลปะ ศึกษาผลงานของศิลปิ นทีประสบความสําเร็ จและมี
ชือเสี ยง
ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบของดนตรี ไทยและดนตรี สากลในยุคสมัยต่างๆ ศึกษาประวัติสังคีตกวีที
มีชือเสี ยง
เปรี ยบเทียบการนําการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ ศึกษาประวัติบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์
และการละครไทยในยุคสมัยต่างๆ
ตัวชีวดั

ศ 1.2 ม.4-6/1 ศ 1.2 ม.4-6/2 ศ 1.2 ม4-6/3
ศ 2.1 ม.4-6/1 ศ 2.1 ม.4-6/2
ศ 2.1 ม.4-6/1 ศ 2.1 ม.4-62
รวมทังหมด 7 ตัวชีวดั

122

คําอธิบายรายวิชา
ศ32101 ศิลปะ 3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 20 ชั วโมง
จํานวน 0.5 หน่ วยกิต
ศึกษาคําศัพท์ทางศิลปะ วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ตลอดจนเทคนิ คในการสร้างสรรค์
งานศิลปะ รวมกลุ่มพัฒนางานทัศนศิลป์ ของตนเองและวิเคราะห์งานตนเองและเพือนๆตามหลักการ
วิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างงานดนตรี ในแต่ละวิถีชีวติ วัฒนธรรม ศาสนา ตลอดจนความเชือใน
การสร้างสรรค์งานดนตรี นําดนตรี ไปประยุกต์ใช้กบั กลุ่มสาระอืนๆได้อย่างเหมาะสม ศึกษาเครื องหมาย
สัญลักษณ์ทางดนตรี ไทยและสากล
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของท่ารําประเภทต่างๆ ศึกษาหลักการวิเคราะห์วิจารณ์งานนาฏศิลป์
คิด ริ เริ มในการแสดงนาฏศิลป์ เป็ นหมู่คณะ และวิพากษ์ วิจารณ์การแสดงของตนเองและเพือนๆ

ตัวชีวดั ศ1.1 ม.4-6/2 ศ1.1 ม.4-6/3 ศ1.1 ม.4-6/4 ศ1.1 ม.4-6/9
ศ2.1 ม.4-6/3 ศ2.1 ม.4-6/4
ศ3.1 ม.4-6/3 ศ3.1 ม.4-6/4 ศ3.1 ม.4-6/7
รวมทังหมด 9 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ศ32102 ศิลปะ 4
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 20 ชั วโมง
จํานวน 0.5 หน่ วยกิต

มีทกั ษะในการออกแบบงานทัศนศิลป์ ได้เหมาะสมกับสถานที ศึกษาวิเคราะห์งานทัศนศิลป์
ของศิลปิ นไทยทีมีผลงานเป็ นทียอมรับและมีชือเสี ยง
วิเคราะห์บทเพลงประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรี หรื อการขับร้องเพลงของ
ตนเองและผูอ้ ืน เปรี ยบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี ในวัฒนธรรมต่างๆ
พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง ศึกษาประวัติและผลงานของบุคคล
สําคัญในวงการนาฏศิลป์ และการละครของไทยในยุคสมัยต่างๆ เปรี ยบเทียบวิวฒั นาการของนาฏศิลป์
ไทยตังแต่อดีตถึงปั จจุบนั
ตัวชีวดั ศ1.1 ม.4-6/6 ศ2.2 ม.4-6/2
ศ2.1 ม.4-6/6 ศ2.2 ม.4-6/3
ศ3.1 ม.4-6/7 ศ3.2 ม.4-6/2 ศ3.2 ม.4-6/3
รวมทังหมด 7 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ศ33101 ศิลปะ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 20 ชั วโมง
จํานวน 0.5 หน่ วยกิต

ศึกษาหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้วยเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงหลักทัศนธาตุ
วิจารณ์งานศิลปะของตนเองและผลงานของผูอ้ ืนโดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลปะ สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ ไทย สากล และวาดภาพการ์ ตูนล้อเลียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับสภาพสังคมปั จจุบนั
ขับร้องเพลงหรื อเล่นดนตรี โดยใช้เทคนิคการแสดงออก ศึกษาหลักการประเมินคุณภาพการ
ประพันธ์และการเล่นดนตรี ของตนเองและผูอ้ ืน เปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู ้สึกทีได้รับจากดนตรี ทีได้รับ
มาจากวัฒนธรรมต่างๆ
และนําดนตรี ไปประยุกต์ใช้กบั งานอืนๆได้
วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ ละครได้ตามหลักการ วิเคราะห์การสื อความหมายของการแสดง
นาฏศิลป์ ละครต่างๆ
ตัวชีวดั ศ1.1 ม.4-6/6 ศ1.1 ม.4-6/7 ศ1.1 ม.4-6/8 ศ1.1 ม.4-6/11
ศ2.1 ม.4-6/5 ศ2.1 ม.4-6/6 ศ2.1 ม.4-6/8
ศ3.1 ม.4-6/4 ศ3.1 ม.4-6/45
รวมทังหมด 9 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ศ33102 ศิลปะ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 20 ชั วโมง
จํานวน 0.5 หน่ วยกิต

ศึกษาอิทธิ พลของวัฒนธรรมทีส่งผลต่องานศิลปะในสังคม นําความรู ้ ทักษะ กระบวนการ
วิธีการทางศิลปะมาจัดทําแฟ้ มสะสมผลงานทัศนศิลป์
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์บทบาทดนตรี ในการสะท้อนสังคมถึงค่านิยมของสังคมในผลงานดนตรี
เสนอแนวทาง กระบวนการในการส่ งเสริ มและอนุรักษ์ดนตรี ไทยในฐานะมรดกของชาติ
ศึกษาวิวฒั นาการของนาฏศิลป์ ไทยและการละครตังแต่อดีตถึงปั จจุบนั เสนอแนวทาง
กระบวนการในการส่ งเสริ มและอนุรักษ์นาฏศิลป์ ไทยในฐานะมรดกของชาติ
ตัวชีวดั

ศ 1.1 ม.4-6/9 ศ 1.2 ม.4-6/3
ศ 2.2 ม.4-6/4 ศ 2.2 ม.4-6/5
ศ 2.2 ม.4-6/4 ศ 2.2 ม.4-6/5
รวมทังหมด 6 ตัวชีวดั
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
ง31101
ง31102
ง32101
ง32102
ง33101
ง33102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์

0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค

3 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
3 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
3 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
1 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์

1.5 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
1.5 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
1.5 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
0.5 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิมเติม
ง30201
ง30202
ง30203
ง30204
ง30205
ง30206
ง30207
ง30208
ง30209
ง30210
ง30211
ง30212
ง30213
ง30214
ง30215

การประมวลคํา
การสร้างสรรค์งานหนังสื อ
ตารางทํางาน
การตกแต่งภาพ
การนําเสนอแบบสื อประสม
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
งานประดิษฐ์
งานช่างพืนฐาน
งานเกษตรพืนฐาน
งานห้องสมุด 1
งานห้องสมุด 2
อาหารอบ
อาหารไทย
ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
ช่างประดิษฐ์ของชําร่ วย
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ง30216
ง30217
ง30218
ง30219
ง30220
ง30221
ง30222
ง30223
ง30224
ง30225
ง30226
ง30227
ง30228
ง30229
ง30230
ง30231
ง30232

ช่างบริ การบํารุ งรักษารถยนต์
ช่างเดินสายไฟฟ้ าในรถยนต์
ช่างปะยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ช่างซ่อมเตาแก๊ส
ช่างซ่อมเครื องยนต์เล็ก
ช่างซ่อมเครื องยนต์ดีเซล
ช่างทําแม่พิมพ์
ช่างหล่อผลิตภัณฑ์
ช่างผลิตภัณฑ์หินล้างหิ นขัด
ช่างสี
ช่างเดินสายไฟฟ้ าในอาคาร
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
ช่างเขียนภาพการ์ ตูน
ช่างเขียนภาพทิวทัศน์
ช่างทําป้ ายอักษร
ช่างเขียนตัวอักษร
ช่างเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์

4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
8 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
8 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์
4 ชัว โมง/สัปดาห์

2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
4.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
4.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
2.0 หน่วยกิต/ภาค
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รายวิชาพืน ฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ง31101 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษาและปฏิบตั ิการเกียวกับ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ องค์ประกอบ
และหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการตัดสิ นใจ ระบบสื อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบั ศาสตร์ อืน ๆ และข้อควรปฏิบตั ิสาํ หรับผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถในการใช้งาน และเจตคติทีดีเกียวกับ
องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการตัดสิ นใจ ระบบสื อสารข้อมูลและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบั ศาสตร์ อืน ๆ และข้อควรปฏิบตั ิสาํ หรับผูใ้ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา โดยการปฏิบตั ิจริ ง เพือพัฒนากระบวนการในการคิด
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการสื อสาร สามารถนํากระบวนการทีได้จากการเรี ยนรู ้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการสื อสาร และความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและเจตคติทีดีต่อ
คอมพิวเตอร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน ในการทํางาน ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีวนิ ยั
มีความซื อสัตย์สุจริ ตและมีความเชือมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั

ง 2.1 ม 4-6/1 ม.4-6/2
ง 3.1 ม 4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม. 4-6/10 ม.4-6/13
รวมทังหมด 8 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ง31102 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรียนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาความรู ้และอธิ บายวิธีการทํางานเพือการดํารงชีวิตในเรื อง การเลือก ใช้ ดูแลรักษา เสื อผ้า
และเครื องแต่งกาย มีทกั ษะการจัดการในการทํางาน ในเรื องการดูแลรักษา ทําความสะอาดจัดตกแต่งบ้านและ
โรงเรี ยน มีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางาน ในเรื องการตัดเย็บและดัดแปลงเสื อผ้า การเก็บ ถนอม
และแปรรู ปอาหาร สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทํางาน
อย่างคุม้ ค่าและยัง ยืน เพือการอนุรักษ์สิ งแวดล้อม
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการจัดการในการทํางาน การทํางานร่ วมกัน รู ้จกั การแสวงหาความรู ้
เพือการดํารงชีวิต และรู ้เท่าทันการเปลียนแปลง มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยรักการทํางาน และมี
เจตคติทีดีต่อการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุ ข
ตัวชีวดั ง1.1 ม4-6/1, ง1.1ม4-6/2, ง1.1 ม4-6/3, ง1.1 ม4-6/4,
ง1.1 ม4-6/5, ง1.1 ม4-6/6, ง1.1 ม4-6/6
รวมทังหมด 7 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ง32101 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรียนที 1
เวลาเรียน 20 ชัว โมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต
ศึกษาการใช้ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับงาน การใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศเพือประกอบการตัดสิ นใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานใน
รู ปแบบทีเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างชินงานหรื อโครงงานอย่างมี
จิตสํานึกและความรับผิดชอบ บอกข้อควรปฏิบตั ิสาํ หรับผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิการใช้คอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทํางาน และโปรแกรม
นําเสนอข้อมูลในรู ปแบบทีเหมาะสมเพือนําเสนอโครงงานตามหลักการทําโครงงาน และศึกษาข้อปฏิบตั ิ
สําหรับผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสุ ภาพไม่ทาํ ผิดกฎหมายและศีลธรรม
ตัวชีวดั
ง 3.1 ม.4-6/8 , ม.4-6/10 , ม.4-6/11 , ม.4-6/12 , ม.4-6/13
รวมทังหมด 5 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ง32102 วิชา การงานอาชี พและเทคโนโลยี 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 20 ชั วโมง จํานวน 0.5 หน่ วยกิต
ศึกษาความรู ้และอธิ บายวิธีการทํางานเพือการดํารงชีวิตในเรื อง การเกษตร การประดิษฐ์ของใช้
การบํารุ ง เก็บรักษา เครื องไฟฟ้ าและอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกในชีวติ ประจําวัน การติดตัง ประกอบ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ สิ งอํานวยความสะดวก ในบ้านและโรงเรี ยน
ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะการประดิษฐ์ของใช้ทีเป็ นเอกลักษณ์ไทย ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื องมือ
เครื องใช้ สิ งอํานวยความสะดวก ในบ้านและโรงเรี ยนโดยการสร้างสิ งของเครื องใช้หรื อวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการในงานทีผลิตเอง
หรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีผอู ้ ืนผลิต มีการวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมกับชีวติ ประจําวัน
อย่างสร้างสรรค์ต่อชี วติ สังคมและสิ งแวดล้อม มีการจัดการเทคโนโลยีทียงั ยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยี
สะอาด มีการใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอย่างคุม้ ค่าและยัง ยืน เพือการอนุรักษ์สิ งแวดล้อม
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการจัดการในการทํางาน การทํางานร่ วมกัน รู ้จกั การแสวงหาความรู ้เพือ
การดํารงชี วติ และรู ้เท่าทันการเปลียนแปลง มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยรักการทํางาน และมีเจตคติที
ดีต่อการทํางาน สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุ ข
ตัวชีวดั ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7
ง 2.1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5
รวมทังหมด 10 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ง33101 วิชา การงานอาชี พและเทคโนโลยี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรียนที 1 เวลาเรียน 20 ชั วโมง จํานวน 0.5 หน่ วยกิต
ศึกษาขันตอนการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ และการเขียน
โปรแกรมอย่างเป็ นขันตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม
และการจัดทําเอกสารประกอบ ทําการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์
ในการติดต่อสื อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต เพือสร้างชินงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสํานึก ความ
รับผิดชอบ และนํามาประยุกต์ใช้งานได้เป็ นอย่างดี
ปฏิบตั ิการใช้งานคอมพิวเตอร์ สร้างชินงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบ
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ตัวชีวดั
ง 3.1 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/9 ม.4-6/12
รวมทังหมด 5 ตัวชีวดั
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คําอธิบายรายวิชา
ง33102 วิชา การงานอาชี พและเทคโนโลยี 6
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรียนที 2 เวลาเรียน 20 ชั วโมง จํานวน 0.5 หน่ วยกิต
สํารวจ วิเคราะห์ความสามารถ ความถนัด และความพร้อมของตนเอง สภาพเศรษฐกิจและ
ตลาดในชุมชน เตรี ยมตัวหางานทีมีความมัน คงและก้าวหน้าตัดสิ นใจเลือกอาชีพศึกษาการสมัครงาน หา
ข้อ มู ล การสัมภาษณ์ ทดลองการทํางานพัฒนาบุคลิกภาพ หรื ออาจมีการเปลียนแปลงงาน
เพื อ ให้ ผู ้เ รี ย นสามารถนํา เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ห้ เ หมาะสมกับ อาชี พ หมัน ศึ ก ษา
ประสบการณ์กบั อาชีพนันๆ มีการจําลองอาชีพ และเพิมเติมกิจกรรมในอาชีพนันๆ ควรมีคุณลักษณะทีดี
ต่ออาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ตัวชีวดั
ง 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/ 2, ม.4-6/3, ม.4-6/4
รวมทังหมด 4 ตัวชีวดั
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
ง30201 การประมวลคํา
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชัว โมง
จํานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาการใช้โปรแกรมประมวลคํา สร้างเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย ใบประกาศ แผ่นพับ
จดหมายเวียน แบบฟอร์ ม จัดรู ปแบบทีสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ ในระดับทีสามารถนําไปใช้
งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปฏิบตั ิการ สร้างเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย ใบประกาศ แผ่นพับ จดหมายเวียน แบบฟอร์ ม
ทีมีความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม
เพือให้มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมประมวลคํา สามารถสร้างเอกสารต่าง ๆ ที มีความสวยงาม มี
ความคิดสร้างสรรค์ และถูกต้องตามรู ปแบบของเอกสาร สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
โดยจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา โดยการปฏิบตั ิจริ ง เพือพัฒนาทักษะ กระบวนการใน
การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการสื อสาร สามารถนําทักษะและกระบวนการทีได้จาก
การเรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้
เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการสื อสาร และความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและ
เจตคติทีดีต่อคอมพิวเตอร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน ในการทํางาน ใฝ่
เรี ยนรู ้ มีวนิ ยั มีความซื อสัตย์สุจริ ตและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. สามารถพิมพ์จดหมายธุ รกิจ จดหมายส่ วนตัวได้ถูกต้องตามรู ปแบบของจดหมาย
2. สามารถพิมพ์หนังสื อราชการประเภทต่าง ๆ ได้
3. สามารถสร้างจดหมายเวียนได้
4. สามารถทํานามบัตร บัตรอวยพร และแผ่นพับได้สวยงาม
5. สามารถทําใบประกาศ แผ่นโฆษณาได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม
6. สามารถทําแบบฟอร์ มต่าง ๆ ได้
7. สร้างตารางแบบต่าง ๆ ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30202 การสร้ างสรรค์ งานหนังสื อ
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาการใช้โปรแกรมประมวลคํา โดยศึกษาการใช้งานคําสังต่าง ๆ เพือให้สามารถใช้โปรแกรม
ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน โดยเน้นคําสังทีจะนําไปใช้ในการสร้างเอกสาร เพือสร้างเป็ นเอกสารรวมเล่ม
โดยในเอกสารประกอบด้วย รู ปแบบต่าง ๆ ของ ตัวอักษร อักขระพิเศษ กราฟิ ก ตาราง การย่อหน้า วรรค
ตอน หัวข้อ หัวเอกสาร ท้ายเอกสาร หมายเลขหน้า ฯลฯ และศึกษาโปรแกรมทีใช้ในการจัดทําเอกสาร
รวมเล่ม
ปฏิบตั ิการ สร้างเอกสารต่าง ๆ ในรู ปแบบต่าง ๆ เพือนําไปสร้างเอกสารรวมเล่ม และสร้าง
เอกสารเป็ นเล่ม
เพือให้มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมประมวลคํา สามารถสร้างเอกสารต่าง ๆ ที มีความสวยงาม มี
ความคิดสร้างสรรค์ และถูกต้อง และสร้างเอกสารรวมเล่มได้
โดยจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา โดยการปฏิบตั ิจริ ง เพือพัฒนาทักษะ กระบวนการใน
การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการสื อสาร สามารถนําทักษะและกระบวนการทีได้จาก
การเรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนทีตอ้ งการให้
เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการสื อสาร และความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและ
เจตคติทีดีต่อคอมพิวเตอร์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน ในการทํางาน ใฝ่
เรี ยนรู ้ มีวนิ ยั มีความซื อสัตย์สุจริ ตและมีความเชื อมัน ในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. สามารถสร้างและแก้ไขหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ
2. แสดงวิธีแทรกใบปะหน้าปก และสร้างทีคนั หน้าได้
3. แทรกเชิงอรรถและข้อมูลอ้างอิงได้
4. ทําดัชนีทา้ ยเล่มและแทรกสารบัญได้
5. ทําบรรณานุกรมได้ถูกต้อง
6. แทรกลายนําลงในเอกสารในรู ปแบบต่าง ๆ ได้
7. สร้างสมการทางคณิ ตศาสตร์ ตาราง แผนภูมิ และไดอะแกรมได้
8. สามารถจัดทําเอกสารเป็ นรู ปเล่มได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์และสวยงาม
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คําอธิบายรายวิชา
ง30203 ตารางทํางาน
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
เวลาเรียน 60 ชั วโมง

การงานอาชี พและเทคโนโลยี
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ศึกษาหลักการของตารางทํางาน คําสังต่าง ๆ การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางทํางาน การใช้
ฟังก์ชนั ต่าง ๆ การประยุกต์ดา้ นคํานวณ ด้านการเงิน การจัดการข้อมูล การสร้างกราฟ
ปฏิบตั ิการสร้างงานบนตารางทํางาน ประยุกต์ตารางทํางานในงานต่าง ๆ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะการใช้โปรแกรมตารางทํางาน สามารถประยุกต์ใช้
ตารางทํางานในการทํางานได้ในระดับสู ง โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัว
ผูเ้ รี ยน คือ ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชีวติ การสื อสาร และใช้เทคโนโลยีได้
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. อธิ บายความรู ้เบืองต้นเกียวกับการใช้โปรแกรมตารางงานได้
2. อธิ บายการเริ มใช้โปรแกรมตารางงานได้
3. อธิ บายการป้ อนข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลได้
4. อธิ บายการย้ายข้อมูลและการคัดลอกข้อมูลได้
5. อธิ บายการแทรกเซลล์ แถว คอลัมน์ และแผ่นงานได้
6. อธิ บายการจัดรู ปแบบข้อมูล และแสดงผลข้อมูลได้
7. อธิ บายการสร้างสู ตรและใช้ฟังก์ชนั ในการคํานวณได้
8. อธิ บายการสร้างแผนภูมิได้
9. สามารถพิมพ์เวิร์กชีตออกทางเครื องพิมพ์ได้
10. อธิ บายการจัดการฐานข้อมูลได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30204 การตกแต่ งภาพ
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
เวลาเรียน 80 ชั วโมง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 2.0 หน่ วยกิต

ศึกษา ความแตกต่างของไฟล์รูปภาพแต่ละประเภท การจัดการเก็บไฟล์รูปภาพแบบต่าง ๆ การ
สร้างโฟลเดอร์ ไว้เก็บไฟล์รูปภาพ การเข้า-ออกโปรแกรมตกแต่งภาพ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอ
โปรแกรม การเรี ยกภาพมาแก้ไข การใช้เครื องมือต่าง ๆ การตกแต่งภาพแบบต่าง ๆ และการนําภาพไป
ใช้ในงานอืน การนําภาพจากกล้องดิจิตอลเก็บไว้ในโฟลเดอร์ การนําภาพไปล้างอัดรู ป และ การ
ค้นหาไฟล์ภาพ จัดเก็บภาพในอินเตอร์ เน็ต การพิมพ์ไฟล์รูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ปฏิบตั ิการตกแต่งภาพ โดยใช้คาํ สังพืนฐาน จากโปรแกรมตกแต่งภาพ สร้างภาพ เก็บภาพ
เรี ยกภาพมาแก้ไข การตกแต่งภาพแบบต่าง ๆ สําเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ พิมพ์งาน
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะเบืองต้นเกี ยวกับการตกแต่งภาพเบืองต้น และสร้าง
แนวคิดเกียวกับงานกราฟิ กตกแต่งภาพ
ผลการเรียนรู้
1. อธิ บายความรู ้เบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ได้
2. อธิ บายคุณสมบัติของเครื องคอมพิวเตอร์ ในงานกราฟิ ก ได้
3. อธิ บายความรู ้เบืองต้นเกียวกับการใช้งานโปรแกรมกราฟิ กได้
4. อธิ บายส่ วนประกอบและการใช้เมนูคาํ สังของโปรแกรมกราฟิ กได้
5. อธิ บายการใช้คาํ สังพืนฐานของ โปรแกรมกราฟิ กได้
6. อธิ บายการการตกแต่งภาพ ออกแบบงาน เพือประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30205 การนําเสนอแบบสื อประสม
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 60 ชัว โมง
จํานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานประมวลผลแบบสื อประสม อุปกรณ์แสดงผลกราฟิ ก การ
แสดงผลด้วยภาพ วีดีโอ เสี ยง อุปกรณ์ประกอบ เช่น เครื องขับแผ่นบันทึกหรื อซี ดี การ์ ดประมวลผล
เสี ยง วีดีโอ สแกนเนอร์ เครื องพิมพ์สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสื อประสม ภาพ วีดีโอ เสี ยง
ข้อมูล การใช้โปรแกรมนําเสนอแบบสื อประสม คําสังในการทําแผ่นงาน หลักการกราฟิ ก การพัฒนางาน
เพือนําเสนอ การนําเสนองาน การใช้สี การตกแต่งรู ปภาพ การเชือมโยงข้อมูล หลักการสื อหลายมิติ การ
สร้างข้อความหลายมิติ งานประยุกต์ทางด้านการศึกษา
ปฏิบตั ิการสร้างงานนําเสนอแบบสื อประสม และใช้โปรแกรมนําเสนอแบบสื อประสม เพือ
นําเสนองานต่าง ๆ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานประมวลผลแบบสื อประสม และอุปกรณ์แสดงผล
2. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีนาํ มาใช้ในการสร้างสื อประสมได้
3. สามารถใช้โปรแกรมนําเสนอสื อประสม
4. สามารถใช้คาํ สัง ในการดําเนิ นงาน หลักการทํางานต่างๆ ได้
5. สามารถเขียนรู ปภาพ เก็บรู ปภาพแก้ไขข้อมูล สร้างกราฟ ในการนําเสนองานได้
6. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษาได้
7. ปฏิบตั ิการสร้างงานนําเสนอ และใช้โปแกรมเพือนําเสนองานต่างๆ ได้
8. เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีแบบสื อประสมในการนําเสนองานต่าง ๆ ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30206 เครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาโครงสร้างระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เครื อข่ายแบบต่างๆ โมเด็ม มาตรฐานของการ
สื อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์ สาํ หรับระบบเครื อข่าย เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เครื อข่ายอินทราเน็ต เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ในงานด้านต่างๆ เช่น การส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ การโอนย้ายแฟ้ มข้อมูล การใช้
ทรัพยากรร่ วมกัน การส่ งข่าวสาร ฯลฯ ปฏิบตั ิการใช้ระบบสื อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กับ
งานด้านต่างๆ ได้
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้
2. บอกประเภทและส่ วนประกอบของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้
3. อธิ บายความหมาย ความเป็ นมาและประโยชน์ของอินเตอร์ เน็ตได้
4. อธิ บายการส่ งข้อมูลและอุปกรณ์ทีตอ้ งมีในการใช้งานอินเตอร์ เน็ตได้
5. บอกความหมายและลักษณะของเวิลด์ไวด์เว็บ ลักษณะของเว็บเบราเซอร์ ได้
6. มีเทคนิคในการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์ เน็ต และการใช้งานกับโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ ได้
7. มีความรู ้เบืองต้นเกียวกับอีเมล์ สามารถรับ-ส่ งอีเมล์ และแนบไฟล์ขอ้ มูลได้
8. สามารถใช้นิวส์กรุ๊ ป พูดคุยแบบเซต และพูดคุยแบบไอซี คิวได้
9. มีความรู ้เบืองต้นเกียวกับเอฟทีพี
10. สามารถใช้โปแกรมเอฟทีพี และอธิ บายหลักการทํางานได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30207 งานประดิษฐ์
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชัวโมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา/ฝึ กทักษะ ในสาระต่อไปนี
การออกแบบงานประดิษฐ์ประเภทต่างๆ การเลือกใช้ การบํารุ งรักษาเครื องมือทีใช้ในงาน
ประดิษฐ์ การเลือกใช้วสั ดุเพือประดิษฐ์งานประเภทต่างๆ การปฏิบตั ิงานตามขันตอน วิธีการทํางานทีมี
ความปลอดภัย การจัดทําโครงงานประดิษฐ์
โดยใช้กระบวนการทํางานกลุ่ม การปฏิบตั ิ เพือพัฒนาทักษะการทํางาน และได้กาํ หนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีต้องการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี สามารถทํางานด้วย
ความซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความมุ่งมันใน การทํางาน
การวัดผลและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายให้สอดคล้องกับเนือหาและทักษะทีต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ศึกษาการออกแบบงานประดิษฐ์ประเภทต่างๆ
ศึกษาการเลือกใช้ การบํารุ งรักษาเครื องมือทีใช้ในงานประดิษฐ์
ศึกษาการเลือกใช้วสั ดุเพือประดิษฐ์งานประเภทต่างๆ
ฝึ กทักษะการจัดทําโครงงานประดิษฐ์
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คําอธิบายรายวิชา
ง30208 ความรู้ พนื ฐานงานช่ าง
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาความรู ้พนื ฐานและได้รับการฝึ กฝนในงานช่ าง
ทีเป็ นงานเกียวกับการทํางานตาม
กระบวนการของงานช่าง ซึ งประกอบด้วย งานช่างกับการดํารงชี วติ วัสดุอุปกรณ์งานช่าง เครื องมือ
งานช่าง
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุ รักษ์ ความปลอดภัยในการทํางาน การนํา
กระบวนการเทคโนโลยีเพือการทํางานและเหมาะสมกับอาชีพ
การใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมกับ
ชีวติ ประจําวัน และมีการจัดการเทคโนโลยีทียงั ยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการทํางานอาชีพสุ จริ ต มีทกั ษะการจัดการ การแก้ปัญหาในการทํางาน การ
แสวงหาความรู ้เพือการดํารงชีวติ ทํางานอย่างเป็ นระบบและมีกลยุทธ์ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ เห็นคุณค่า
ของงานอาชีพสุ จริ ต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใช้และประยุกต์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เหมาะสมถูกต้อง สามารถคิดออกแบบ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่ ๆ ใน
การทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ หรื อสนองความต้องการในงานทีผลิตเอง หรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที
ผูอ้ ืนผลิต ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน ในการ
ทํางาน มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างคุม้ ค่าและถูกวิธี
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องงานช่างกับการดํารงชี วติ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในเรื องวัสดุอุปกรณ์งานช่าง
3. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในเรื องเครื องมืองานช่าง
4. มีความรู ้ ความเข้าใจและฉลาดใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์
5. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องความปลอดภัยในการทํางาน
6. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องอาชีพช่างอุตสาหกรรม
7. มีทกั ษะในการนํากระบวนการเทคโนโลยีเพือการทํางาน และอาชีพประยุกต์สู่ โครงงานช่างในบ้าน
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คําอธิบายรายวิชา
ง30209 งานเกษตรพืน ฐาน
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชัว โมง
จํานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึ ก ษาความหมาย ความสํา คัญ และประโยชน์ ข องพื ช ผัก สวนครั ว เช่ น ขิ ง ตะไคร้
พริ ก โหระพา ฯลฯ สภาพแวดล้อมทีเหมาะสม การเตรี ยมดินปลูก แปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูก
การปฏิบตั ิดูแลรักษา การเก็บเกียว
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ความต้อ งการของตลาด เลื อ กปลู ก พื ช ผัก สวนครั ว อย่ า งน้ อ ย 2 ชนิ ด
ปฏิบตั ิงานเตรี ยมดิน เพาะเมล็ดพืชผัก ย้ายปลูก หรื อปลูกด้วยการแยก แบ่ง ปั กชํา ดูแลรักษาเก็บเกียว
และจัดผลิตผลจําหน่าย คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาขายและจัดจําหน่าย จดบันทึกการปฏิบตั ิงาน ทํา
บัญ ชี ร ายรั บ - รายจ่ า ยและประเมิ น ผลโดยใช้ ก ระบวนการทํา งาน กระบวนการกลุ่ ม ทัก ษะ
กระบวนการแก้ปัญหา
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจความหมายความสําคัญและประโยชน์ ข องพื ช ผัก สวนครั ว
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับสภาพแวดล้อม ทีเหมาะสมในการเตรี ยมดินปลูก
3. มีความรู ้ความเข้าใจ เกียวกับแปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูก การปฏิบตั ิดูแลรักษา
และ การเก็บเกียว
4. มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการเลื อ กปลู ก พื ช ผัก สวนครั ว อย่ า งน้ อ ย 2 ชนิ ด
5. มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบตั ิงานเตรี ยมดิน เพาะเมล็ดพืชผัก
6. มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกด้วยการแยก แบ่ง ปั กชําดูแลรักษาเก็บเกียว
7. มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดผลิตผลจําหน่าย คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาขาย
และจัดจําหน่าย
8. มีความรู ้ความเข้าใจในการจดบันทึกการปฏิบตั ิงาน ทําบัญชีรายรับ- รายจ่ายและประเมินผล
9. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ กระบวนการกลุ่ม และทักษะแก้ปัญหาในการทํางาน
10. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง30210 งานห้ องสมุด 1
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 80 ชั วโมง
จํานวน 2.0 หน่ วยกิต

งานห้องสุ มด คุณสมบัติหน้าทีและความรับผิดชอบ การจัดห้องสมุดการดําเนิ นงานห้องสมุด
เกียวกับหนังสื อวารสาร หนังสื อพิมพ์ จุลสาร กฤตภาคและโสตทัศน์วสั ดุ การเตรี ยมออกให้ยมื การ
ลงทะเบียน การจัดเก็บ การดูแลรักษาและซ่อมแซม การสํารวจและการจําหน่ายออกจากห้องสมุด
ปฏิบตั ิงานจัดครุ ภณั ฑ์ห้องสมุดและตกแต่งห้องสมุด จัดวัสดุหอ้ งสมุดขึนขันเตรี ยมสิ งพิมพ์และ
โสตทัศนวัสดุ ลงทะเบียนวัสดุหอ้ งสมุด ซ่อมแซมหนังสื อแบบต่างๆ และเย็บเล่ม เข้าปกวารสารและ
หนังสื อ
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการดูแลรักษาและซ่อมแซมหนังสื อจัดเตรี ยมหนังสื อ และ
ลงทะเบียนสิ งพิมพ์และครุ ภณั ฑ์หอ้ งสมุด และสามารถนําความรู ้ไปประกอบอาชีพได้
ผลการเรียนรู้
1. เพือให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความหมายความสําคัญ ประโยชน์
วัตถุประสงค์ การจําแนกประเภทของห้องสมุด การปฏิบตั ิการและเป็ น ผูใ้ ช้ทีดี รวมทัง
หน้าทีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีห้องสมุด
2. เพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการใช้บริ การ เข้าร่ วมกิจกรรมของห้องสมุด และสามารถ
ช่วยเหลือปฏิบตั ิงานบริ การของห้องสมุดได้
3. เพือให้นกั เรี ยนสามารถแยกประเภท วัสดุครุ ภณั ฑ์ห้องสมุดและสามารถเรี ยกชือได้ถูกต้อง
4. เพือให้นกั เรี ยนรู ้จกั ส่ วนต่างๆของหนังสื อ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
5. เพือให้นกั เรี ยนสามารถสรุ ปโครงสร้าง การดําเนินงานห้องสมุดได้
6. เพือให้นกั เรี ยนสามารถบอกความหมาย ประเภทและแสดงหลักการลงทะเบียน วัสดุสาระ
นิเทศของงานห้องสมุดได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30211 งานห้ องสมุด 2
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรี ยน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

จัดทําและพิมพ์บตั รห้องสมุด ดรรชนีสารสาร บรรณนิ ทศั น์ บรรณานุกรม ช่วยการค้นคว้า
บัตรการใช้หนังสื ออ้างอิง บัตรรายการหนังสื อและโสตทัศนวัสดุ จุลสารและกฤตภาค บัตรทะเบียน
สมาชิกห้องสมุด การเรี ยงบัตรประเภทต่างๆ การจัดดําเนิ นงานเกียวกับงานบริ การและกิจกรรม
ห้องสมุด การเก็บสถิติ ประเมินผลงานและรายงานห้องสมุด การประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
ปฏิบตั ิบตั รงานจัดทําบัตรดรรชนีวารสาร บรรณนิทศั น์ บรรณานุกรมปละบัตรสมาชิก พิมพ์
บัตรทุกประเภท เรี ยงบัตรทุกประเภท บริ การให้ยมื รับคืนและทวงถาม จัดนิทรรศการ จัดแสดง
หนังสื อใหม่ จัดทําคู่มือการใช้หอ้ งสมุดและประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ เกียวกับการจัดทําบัตรต่างๆ ของห้องสมุด ให้บริ การยืม – ส่ ง
หนังสื อ และสามารถนําความรู ้ไปประกอบอาชีพได้
ผลการเรียนรู้
1. เพือให้นกั เรี ยนสามารถบอกความหมาย และประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสื อในระบบทศ
นิยมของดิวอีและระบบอืนๆได้
2. เพือให้นกั เรี ยนสามารถรู ้ข นั ตอน การเตรี ยมหนังสื อออก และสามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
3. เพือให้นกั เรี ยนสามารถทํากฤตภาค และรู ้จกั ประโยชน์ของกฤตภาคได้
4. เพือให้นกั เรี ยนรู ้จกั การระวังรักษา และสามารถปฏิบตั ิการซ่อมแซมหนังสื อได้
5. เพือให้นกั เรี ยนรู ้ข นั ตอนการสํารวจหนังสื อ และสามารถปฏิบตั ิการสํารวจหนังสื อได้
6. นักเรี ยนสามารถบอกความหมาย และสามารถจําแนกวัสดุสิ งตีพิมพ์กบั วัสดุไม่ตีพิมพ์ได้
7. เพือให้นกั เรี ยนสามารถนําความรู ้พนื ฐาน ในการเรี ยนวิชางานห้องสมุด ไปประยุกต์ใช์เป็ น
แนวทางในการประกอบอาชี พได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30212 ช่ างอาหารอบ
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษา/วิเคราะห์/ฝึ กทักษะ ในสาระต่อไปนี
อาหารอบประเภทต่างๆ ศัพท์ทีใช้ในการทําอาหารอบ การใช้และการเก็บรักษาเครื องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ การชัง การตวง การผสม การประกอบอาหารอบประเภทต่างๆ เช่น คุก้ กี พาย เค้กและการ
แต่งหน้าเค้กอย่างง่าย การเก็บรักษาอาหารอบและบรรจุภาชนะทีเหมาะสม การคํานวณค่าใช้จ่าย การ
ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย จดบันทึกการปฏิบตั ิงาน
โดยใช้กระบวนการทํางานกลุ่ม การปฏิบตั ิ เพือพัฒนาทักษะการทํางาน และได้กาํ หนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามรถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี สามารถทํางานด้วย
ความซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความมุ่งมัน ใน การทํางาน
การวัดผลและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายให้สอดคล้องกับเนื อหาและทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อธิ บายประเภทของอาหารอบได้
อธิ บายคําศัพท์ทีใช้ในการทําอาหารอบได้ถูกต้อง
เลือกใช้และเก็บรักษาเครื องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสม
ชัง ตวง และผสมเครื องปรุ งได้ถูกต้อง
ประกอบอาหารอบอย่างง่ายประเภทต่าง ๆ ได้
สามารถเก็บรักษาอาหารอบและบรรจุภาชนะได้เหมาะสม
คํานวณค่าใช้จ่าย ทําบัญชี รายรับ - รายจ่ายได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30213 ช่างอาหารไทย
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษา/วิเคราะห์/ฝึ กทักษะ ในสาระต่อไปนี
หลักการจัดอาหารประจําวัน การเลือกซืออาหารสด อาหารแห้ง การเลือกซือ เลือกใช้
อุปกรณ์เครื องใช้อย่างเหมาะสมกับชนิดของอาหาร การประกอบอาหารประเภทต่างๆเช่น แกงจืด ผัด ยํา
เครื องจิม อาหารจานเดียว อาหารว่าง คํานวณค่าใช้จ่าย ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย จดบันทึกการปฏิบตั ิงาน
โดยใช้กระบวนการทํางานกลุ่ม การปฏิบตั ิ เพือพัฒนาทักษะการทํางาน และได้กาํ หนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามรถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี สามารถทํางานด้วย
ความซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความมุ่งมัน ใน การทํางาน
การทํางาน
การวัดผลและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายให้สอดคล้องกับเนื อหาและทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิ บายหลักการจัดอาหารประจําวันได้
สามารถเลือกซืออาหารสด และอาหารแห้งได้เหมาะสม
สามารถเลือกซือ เลือกใช้อุปกรณ์เครื องใช้ได้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร
บํารุ งรักษาเครื องใช้ และอุปกรณ์ในการทําอาหารได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
สามารถประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ ได้
คํานวณค่าใช้จ่าย ทําบัญชี รายรับ - รายจ่ายได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30214 ช่ างดอกไม้ ประดิษฐ์
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัวโมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษา/วิเคราะห์/ฝึ กทักษะ ในสาระต่อไปนี
เทคนิ ค การประดิ ษ ฐ์ด อกไม้ด้ว ยวัส ดุ ต่ า งๆ การตกแต่ ง เป็ นช่ อ การใช้ การบํา รุ ง รั ก ษา
เครื องมือและอุปกรณ์ การออกแบบดอกไม้ การเลื อกวัสดุทีเหมาะสม ขันตอนการประดิ ษฐ์ดอกไม้
การคํานวณค่าใช้จ่าย การกําหนดราคาและ การจําหน่าย
โดยใช้ก ระบวนการทํา งานกลุ่ ม การปฏิ บ ตั ิ เพื อพัฒ นาทัก ษะการทํา งาน และได้กาํ หนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีต้องการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามรถในการใช้ทกั ษะชี วิต รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี สามารถทํางานด้วย
ความซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความมุ่งมันใน การทํางาน
การทํางาน
การวัดผลและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายให้สอดคล้องกับเนือหาและทักษะทีต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1.มีความรู ้และมีเทคนิคในการประดิษฐ์ดอกไม้
2. มีความรู ้และเข้าใจการใช้ การบํารุ งรักษาเครื องมือและอุปกรณ์การทําดอกไม้ประดิษฐ์
3. มีทกั ษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุต่างๆ
4. มีความรู ้ ความเข้าใจในการออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์
5. มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จากความคิดสร้างสรรค์
6. มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะในการทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย
7. มีความรู ้และเข้าใจเรื องการกําหนดราคา
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คําอธิบายรายวิชา
ง30215 ช่ างประดิษฐ์ ของชํ าร่ วย
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัวโมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษา/วิเคราะห์/ฝึ กทักษะ ในสาระต่อไปนี
หลักการออกแบบ ขันตอนและวิธีการประดิษฐ์ของชําร่ วยแบบต่างๆ การใช้ การบํารุ งรักษา
เครื องมือและอุปกรณ์ การกําหนดราคา จัดจําหน่าย และการทําบัญชีรายรับรายจ่าย
โดยใช้ก ระบวนการทํา งานกลุ่ ม การปฏิ บ ตั ิ เพื อพัฒ นาทัก ษะการทํา งาน และได้กาํ หนด
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีต้องการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามรถในการใช้ทกั ษะชี วิต รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดี สามารถทํางานด้วย
ความซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความมุ่งมันใน การทํางาน
การทํางาน
การวัดผลและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายให้สอดคล้องกับเนือหาและทักษะทีต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้และเข้าใจความหมาย วิธีการประดิษฐ์ของชําร่ วย
2. มีความรู ้และเข้าใจ มีทกั ษะการใช้การบํารุ งรักษา เครื องมือ อุปกรณ์
3. มีความรู ้และเข้าใจหลักการออกแบบของชําร่ วย
4. มีทกั ษะการประดิษฐ์ของชําร่ วยประเภทต่างๆ
5. มีทกั ษะในการออกแบบของชําร่ วย ประดิษฐ์ของชําร่ วยจากความคิดสร้างสรรค์
6. มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะในการทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย
7. มีความรู ้ เข้าใจเรื องการกําหนดราคา
8. มีทกั ษะในการจําหน่ายของชําร่ วย
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คําอธิบายรายวิชา
ง30216 ช่ างบริการบํารุ งรักษารถยนต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต
ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี ศึกษาความปลอดภัยในการทํางาน บริ การรถยนต์ก่อนใช้งาน
การล้าง การเคลือบเงา การบํารุ งรักษารถยนต์ประจําวัน การบํารุ งรักษารถยนต์ตามระยะเวลา
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะในชีวติ ประจําวัน ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิงานล้างรถยนต์ เคลือบเงา
ตรวจบริ การ กรองอากาศ กรองเชือเพลิง สายพาน แบตเตอรี นํามันเบรก คลัทซ์ เกียร์ ระบบระบายความร้อน ระบบ
ไฟฟ้ าและสัญญาณ ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ท ถ่ายและเปลียนนํามันเครื อง เกียร์ เฟื องท้าย อัดจาระบี เติมลมยาง
ให้บริ การบํารุ งรักษารถยนต์ การประมาณราคาค่าบริ การ เพือพัฒนาทักษะ/ กระบวนการทํางานโดยกําหนดสมรรถนะ
สําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาช่างบริ การบํารุ งรักษารถยนต์ สามารถทํางานอย่างเป็ น
ระเบียบ มีความรอบคอบ ซือสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและทักษะที
ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

บอกความปลอดภัยในการทํางาน และระบบควบคุมมลภาวะได้
อธิบายการบํารุ งรักษา บริ การรถยนต์ก่อนใช้งานได้
บริ การล้าง ขัด และเคลือบเงาสี รถยนต์ได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษาแบตเตอรี ได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษากรองอากาศและกรองนํามันเชือเพลิงได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษาสายพานได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษาหม้อนําและเทอร์โมสตัทได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษานํามันเครื องและกรองนํามันเครื องได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษาล้อและยางได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษานํามันเกียร์และนํามันเฟื องท้ายได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบเบรกและคลัทซ์ได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษาฝาสูบและลิน ได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบจุดระเบิดได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบสตาร์ทได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบแสงสว่างได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบส่งกําลังรถยนต์ได้
ตรวจบริ การบํารุ งรักษาระบบเครื องล่างรถยนต์ได้
ประมาณราคาค่าบริ การรถยนต์ได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30217 ช่ างเดินสายไฟฟ้าในรถยนต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต
ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี ศึกษาอุปกรณ์และเครื องมือทีใช้ในการตรวจซ่อมและเดิน
สายไฟฟ้ าในรถยนต์ ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานหลักการทํางานของวงจรไฟฟ้ าในรถยนต์ วงจรแสงสว่าง วงจร
สัญญาณ วงจรหน้าปั ทม์ วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้ า แผนผังและเทคนิคการเดินสายไฟฟ้ าในรถยนต์ การหาข้อขัดข้องและ
แก้ไขวงจรต่าง ๆ
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะทีใกล้ตวั และใช้ในชีวติ ประจําวัน ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะ
อ่านวงจร เดินสายไฟฟ้ าวงจรต่าง ๆ ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่ องวงจรไฟฟ้ าต่าง ๆของรถยนต์ ให้บริ การตรวจ
ซ่อมและเดินสายไฟฟ้ าวงจรต่าง ๆ ของรถยนต์ สํารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริ การในท้องถิน คํานวณค่าใช้จ่าย การ
ประมาณราคาค่าบริ การ เพือพัฒนาทักษะ/ กระบวนการทํางานโดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิด
ในตัวผูเ้ รี ยนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็น
คุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาช่างเดินสายไฟฟ้ าในรถยนต์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระเบียบ มีความรอบคอบ ซือสัตย์
สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางานและสามารถให้บริ การได้
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหาและทักษะที
ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

บอกความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
ใช้อุปกรณ์และเครื องมือในการตรวจซ่อมและเดินสายได้ถูกต้อง
อธิบายหลักการทํางานของวงจรแสงสว่างได้อย่างถูกต้อง
อธิบายหลักการทํางานของวงจรสัญญาณได้อย่างถูกต้อง
อธิบายหลักการทํางานของวงจรหน้าปัทม์ได้อย่างถูกต้อง
เขียนแผนผังวงจรต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
บอกเทคนิคการเดินสายไฟฟ้ าในรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง
หาข้อขัดข้องและแก้ไขวงจรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบตั ิอ่านวงจรเดินสายไฟฟ้ าวงจรต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่ องวงจรไฟฟ้ าต่าง ๆได้
ให้บริ การตรวจซ่อมและเดินสายไฟฟ้ าในรถยนต์ได้
สํารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริ การในท้องถินได้อย่างถูกต้อง
กําหนดราคาและทําบัญชีรายรับ - รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง
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คําอธิบายรายวิชา
ง30218 ช่ างปะยางรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต
ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี ศึกษาโครงสร้างของยางรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ความดันลมของยาง เครื องมือ และเครื องมือกลในการบริ การยาง ความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน การถอดประกอบล้อและยาง การตรวจหารอยรัว การประยางด้วยกรรมวิธี
ต่าง ๆ
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะในชีวติ ประจําวัน ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะ
ถอดประกอบล้อและยางด้วยเครื องมือและเครื องมือกล ตรวจหารอยรัว ประรอยรัวในลักษณะต่าง ๆ ทัง
ยางทีมียางในและไม่มียางใน ตรวจและเติมลมยาง ให้บริ การปะยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สํารวจ
แหล่งวัสดุ และแหล่งบริ การในท้องถิน คํานวณค่าใช้จ่าย การประมาณราคาค่าบริ การ เพือพัฒนาทักษะ/
กระบวนการทํางานโดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็น
คุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาช่างปะยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สามารถทํางานอย่างเป็ นระเบียบ มี
ความรอบคอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางานและสามารถให้บริ การได้
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. บอกหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานได้
2. บอกโครงสร้างของยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง
3. ถอดประกอบล้อและยางด้วยเครื องมือและเครื องมือกลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. ตรวจสอบหารอยรัวในลักษณะต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง
5. ปะรอยรัวในลักษณะต่าง ๆทังยางทีมียางในและไม่มียางในได้
6. ตรวจสอบความดันลมยางของยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
7. สํารวจแหล่วสั ดุและแหล่งบริ การในท้องถินได้
8. ให้บริ การปะยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง
9. คํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริ การและทําบัญชี รายรับ - รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง
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คําอธิบายรายวิชา
ง30219 วิชา ช่ างซ่ อมเตาแก๊ ส
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี ศึกษาแหล่งกําเนิดแก๊ส คุณสมบัติของแก๊ส
อุปกรณ์แก๊ส หลักการทํางานของแก๊ส เทคนิคการใช้แก๊ส ตลอดจนการบํารุ งรักษาเตาแก๊ส และระบบ
แก๊ส
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะในชีวติ ประจําวัน ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิ ทักษะการใช้
แก๊สและอุปกรณ์แก๊สในครัวเรื อน การถอดและการประกอบอุปกรณ์แก๊ส ปรับหรื อเปลียนอุปกรณ์เตา
แก๊สอย่างมีระบบ หาข้อบกพร่ องแก้ไขข้อบกพร่ องของเตาแก๊สอย่างถูกต้องและปลอดภัย ให้บริ การ
ตรวจซ่อมเตาแก๊ส สํารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริ การในท้องถิน คํานวณค่าใช้จ่าย การประมาณราคา
ค่าบริ การ เพือพัฒนาทักษะ/ กระบวนการทํางานโดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้
เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาช่างซ่อมเตาแก๊ส สามารถทํางานอย่างเป็ นระเบียบ มีความ
รอบคอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางานและให้บริ การได้
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. อธิ บายคุณสมบัติของแก๊สได้อย่างถูกต้อง
2. อธิ บายอุปกรณ์ต่าง ๆของแก๊สได้อย่างถูกต้อง
3. อธิ บายหลักการทํางานของเตาแก๊สได้อย่างถูกต้อง
4. บอกเทคนิคการใช้แก๊สได้อย่างถูกต้อง
5. ถอดประกอบอุปกรณ์แก๊สได้อย่างถูกต้อง
6. ปรับเปลียนอุปกรณ์เตาแก๊สได้อย่างถูกต้อง
7. หาข้อบกพร่ องและแก้ไขเตาแก๊สได้อย่างปลอดภัย
8. ให้บริ การตรวจซ่อมเตาแก๊สได้อย่างถูกต้อง
9. สํารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริ การในท้องถินได้
10. กําหนดราคาค่าบริ การและทําบัญชีรายรับ - รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง
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คําอธิบายรายวิชา
ง30220 ช่ างซ่ อมเครืองยนต์ เล็ก
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี ศึกษาเครื องมือทีใช้ในการถอด ประกอบ
เครื องยนต์เล็ก ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน หลักการทํางานของเครื องยนต์เล็ก 4 จังหวะ 2 จังหวะ
และเครื องยนต์ดีเซล ชินส่ วนต่าง ๆของเครื องยนต์ การบริ การตรวจซ่อม และการบํารุ งรักษา
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะในชีวติ ประจําวัน ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะ
ใช้เครื องมือตรวจและถอดประกอบชินส่ วนของเครื องยนต์ตามลําดับขันตอนอย่างเป็ นระบบ หา
ข้อขัดข้องและแก้ไขเกียวกับระบบต่าง ๆ ของเครื องยนต์ และสามารถตรวจวิเคราะห์และแก้ไข
ข้อขัดข้องของเครื องยนต์เล็กดีเซลและก๊าซโซลีน ให้บริ การตรวจซ่อมเครื องยนต์เล็ก สํารวจแหล่งวัสดุ
และแหล่งบริ การในท้องถิน คํานวณค่าใช้จ่าย การประมาณราคาค่าบริ การ เพือพัฒนาทักษะ/
กระบวนการทํางานโดยกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือ
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็น
คุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาช่างซ่อมเครื องยนต์เล็ก สามารถทํางานอย่างเป็ นระเบียบ มีความรอบคอบ
ซื อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. นักเรี ยนสามารถบอกหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรี ยนสามารถอธิ บายชินส่ วนต่าง ๆของเครื องยนต์เล็กได้อย่างถูกต้อง
3. นักเรี ยนสามารถอธิ บายหลักการทํางานของเครื องยนต์เล็ก 4 จังหวะได้อย่างถูกต้อง
4. นักเรี ยนสามารถอธิ บายหลักการทํางานของเครื องยนต์เล็ก 2 จังหวะได้อย่างถูกต้อง
5. นักเรี ยนสามารถใช้เครื องมือ ตรวจ และถอดประกอบชินส่ วนต่าง ๆของเครื องยนต์เล็กได้
6. นักเรี ยนสามารถหาข้อขัดข้องและแก้ไขระบบต่าง ๆของเครื องยนต์เล็กได้อย่างถูกต้อง
7. นักเรี ยนสามารถให้บริ การ ตรวจซ่อม และบํารุ งรักษาเครื องยนต์เล็กได้อย่างถูกต้อง
8. นักเรี ยนสามารถบอกแหล่งวัสดุและแหล่งบริ การในท้องถินได้
9. นักเรี ยนสามารถคํานวณค่าบริ การในการซ่อมเครื องยนต์เล็กได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30221 ช่ างซ่ อมเครืองยนต์ ดีเซล
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี ศึกษาเกียวกับเครื องมือทัว ไปและเครื องมือพิเศษ
ทีใช้ในการถอด ประกอบและการวินิจฉัยข้อขัดข้องเบืองต้น ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน หลักการ
ทํางานของเครื องยนต์ ห้องเผาไหม้ ระบบฉี ดเชือเพลิง เครื องควบคุมความเร็ ว ระบบหล่อลืน ระบบ
ระบายความร้อน ระบบท่อไอเสี ยและระบบสตาร์ ทของเครื องยนต์ดีเซล
โดยจัดประสบการณ์ฝึกทักษะในชีวติ ประจําวัน ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะ
ใช้เครื องมือทัว ไป และเครื องมือพิเศษ ตรวจ ถอด ประกอบและปรับชินส่ วนต่าง ๆ ของเครื องยนต์
ดีเซล หาข้อขัดข้องและแก้ไขเกียวกับระบบต่าง ๆ ของเครื องยนต์ดีเซล ตรวจวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ให้บริ การตรวจซ่อมเครื องยนต์ดีเซล เพือพัฒนาทักษะ/ กระบวนการทํางานโดยกําหนดสมรรถนะสําคัญ
ของผูเ้ รี ยน ทีตอ้ งการให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาช่างซ่อมเครื องยนต์ดีเซล
สามารถทํางานอย่างเป็ นระเบียบ มีความรอบคอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน
การวัดและประเมินผล ใช้วธิ ี การทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนือหา
และทักษะทีตอ้ งการวัด
ผลการเรียนรู้
1. บอกหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานได้
2. บอกหลักการการทํางานของระบบจุดระเบิดของเครื องยนต์ดีเซลได้
3. อธิ บายการทํางานของระบบหล่อลืนได้
4. อธิ บายหลักการการทํางานของระบบระบายความร้อนของเครื องยนต์ดีเซลได้
5. อธิ บายหลักการการทํางานของระบบเชือเพลิงของเครื องยนต์ดีเซลได้
6. อธิ บายหลักการทํางานของห้องเผาไหม้แบบต่าง ๆ ได้
7. ปฏิบตั ิการถอดประกอบเครื องยนต์ดีเซลได้
8. สามารถตังปั@ มจ่ายนํามันเชื อเพลิงของเครื องยนต์ดีเซลได้
9. สามารถให้บริ การเครื องยนต์ดีเซลได้
10. สามารถคํานวณค่าใช้จ่ายในการบริ การเครื องยนต์ดีเซลได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30222 ช่ างทําแม่ พมิ พ์
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ เช่น แม่พิมพ์ทุบ แม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์วนุ ้ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์และ
เครื องมือทีนํามาใช้ในการทําแม่พิมพ์ การออกแบบ การทําต้นแบบ กระบวนการในการทําแม่พิมพ์แต่
ละชนิดการตกแต่ง แม่พิมพ์การทดสอบ และแก้ไขข้อพกพร่ อง ความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานออกแบบและทําต้นแบบแม่พิมพ์ ทําแม่พิมพ์ตรมต้นแบบ ตกแต่งแม่พิมพ์ ทดสอบ
แม่พิมพ์และแก้ไขข้อพกพร่ อง สํารวจแหล่งวัสดุ และแหล่งบริ การในท้องถิน คํานวณค่าใช้จ่าย
กําหนดราคาค่าขายและจัดจํา หน่ า ย ใช้กระบวนการทํา งาน กระบวนการกลุ่ ม ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในเรื องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
2. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องชนิดของแม่พมิ พ์
3. มีความรู ้ความเข้าใจวัสดุ อุปกรณ์ และเครื องมือทีนาํ มาใช้ทาํ แบบพิมพ์
4. มีความรู ้ความเข้าใจการออกแบบ การทําต้นแบบ และกระบวนการทําแม่พิมพ์
5. มีความรู ้ความเข้าใจในการตกแต่งแม่พิมพ์ การทดสอบแม่พิมพ์และการแก้ไขข้อบกพร่ อง
6. มีทกั ษะในการทําแบบพิมพ์ตามต้นแบบ การตกแต่งแม่พิมพ์ และการแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของ แม่พิมพ์
7. สามารถสํารวจแหล่งวัสดุ และแหล่งบริ การในท้องถิน
8. สามารถกําหนดราคา และจัดทําบัญชี รายรับ-รายจ่ายได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30223 ช่ างหล่ อผลิตภัณฑ์
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะงานหล่อผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์สําหรับงานหล่อผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ วัสดุ อุปกรณ์
และเครื องมือทีใช้ในงานหล่อผลิ ตภัณฑ์ ความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิงาน ขันตอนการหล่อผลิตภัณฑ์
การตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์
ปฏิบตั ิงานเตรี ยมแม่พิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อผลิตภัณฑ์ หล่อผลิตภัณฑ์และตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ บรรจุหีบห่อ สํารวจแหล่งวัสดุและแหล่งให้บริ การในท้องถิน คํานวณค่าใช้จ่าย
กําหนดราคาทําบัญชี รายรับ-รายจ่ายโดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องลักษณะงานหล่อผลิตภัณฑ์
2. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องชนิดของแม่พิมพ์สาํ หรับงานหล่อผลิตภัณฑ์และสามารถเลือก
แบบ แม่พิมพ์ทีจะนํามาใช้หล่อผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องวัสดุ อุปกรณ์และเครื องมือทีใช้ในงานหล่อผลิตภัณฑ์
4. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานหล่อผลิตภัณฑ์
5. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องขันตอนการหล่อผลิตภัณฑ์ และการตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์
6. มีทกั ษะในการหล่อผลิตภัณฑ์และตกแต่งผลิตภัณฑ์
7. ให้บริ การและจําหน่ายได้
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คําอธิบายรายวิชา
ง30224 ช่ างผลิตภัณฑ์ หินล้ างหินขัด
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาเกียวกับผลิตภัณฑ์หินล้างหิ นขัดในท้องถิน เครื องมือ วัสดุและอุปกรณ์แบบหล่อและงาน
เหล็กเสริ ม การอ่านแบบ วิธีสร้างแบบหล่อ การเสริ มเหล็ก ลําดับขันและวิธีการทําหิ นล้าง กรวดล้าง
และหิ นขัด การตกแต่ง การขัด และการลงขีผ งึ ในงานหิ น
ปฏิบตั ิงานอ่านแบบ สร้างแบบหล่อ จัดวางเหล็กเสริ ม และผูกเหล็ก ทําหิ นล้าง และหรื อ
กรวดล้าง และหรื อทรายล้าง และหิ นขัด ตกแต่ง ขัด และลงขีผ งึ ขัดมันในงานหิ นขัด สํารวจวัสดุ
และแหล่งให้บริ การในท้องถิน คํานวณค่าใช้จ่ายกําหนดราคาขายจัดจําหน่าย ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
โดยใช้กระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวติ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานหิ นล้างหิ นขัด
2. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องลักษณะของงานหิ นล้างหิ นขัด
3. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องวิธีการ การบํารุ งรักษาเครื องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ทีใช้ในงานหิ นล้าง
หิ นขัด
4. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องขันตอน วิธีการเตรี ยมแบบหล่อ งานเหล็กเสริ ม การอ่านแบบ
และวิธีการ สร้างแบบหล่อ
5. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องขันตอน วิธีการทํา หิ นล้างหิ น กรวดล้าง ทรายล้าง และหิ นขัด
6. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องวิธีการ ขันตอนการตกแต่ง การขัด และการลงขีผ งึ เพือขัดมันใน
งานหิ น ขัด
7. มีทกั ษะเกียวกับการทําหิ นล้าง กรวดล้าง ทรายล้างหรื อหิ นขัด เป็ นผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป
8. สํารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริ การในท้องถิน
9. กําหนดราคาจําหน่าย ให้บริ การ และจัดทําบัญชี รายรับ-รายจ่าย
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คําอธิบายรายวิชา
ง30225 ช่ างสี
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาเกียวกับเครื องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในงานช่างสี ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน การ
ทํานังร้านเทคนิคการเตรี ยมผิวพืน การผสมสี และวัสดุเคลือบใส การทาสี รองพืน การทําสี ทบั หน้า
การพ่นสี การทาและการพ่นวัสดุเคลือบใสชนิดต่างๆ การซ่อมแซมและตกแต่งงานสี
ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะเกียวกับงานผสมสี และวัสดุเคลือบใส ทาสี รองพืน ทาสี ทนั หน้าประเภทสี
พลาสติก และสี น าํ มัน พ่นสี ทาและพ่นวัสดุเคลือบใส ชนิดต่างๆ เตรี ยมพืนผิวงานซ่อมแซมและตก
แต่งงานสี ให้บริ การงานสี ทวไป
ั สํารวจแหล่งวัสดุ และแหล่งบริ การในท้องถิน
คํานวณค่าใช้จ่ายกําหนดราคาขาย จัดจําหน่าย ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยใช้กระบวนการทํางาน
กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เรื องเครื องมือช่างทาสี และสามารถเลือกใช้สีและเครื องมือได้
เหมาะกับงาน
2. มีความรู ้ความเข้าใจเรื อง แปรงทาสี สามารถเลือกใช้ชนิ ดของแปรงได้เหมาะกับงาน
ตลอด จนบํารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี
3. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องการผสมสี น าํ สามารถเลือกใช้สีและผสมสี ได้เหมาะกับงาน
ตลอดจนเก็บรักษาสี น าํ ให้ใช้งานได้ดี
4. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องการผสมสี แห้งช้า สามารถเลือกใช้สีและนํามันได้เหมาะสมกับ
งาน ตลอดจนเก็บรักษาสี แห้งช้า(สี น าํ มัน)ให้ใช้งานได้ดี
5. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องการผสมสี แห้งเร็ ว สามารถเลือกใช้ได้เหมาะกับงานและเก็บรักษา
สี และอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดี
6. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องการผสมแชลแลค และแลคเกอร์ เลือกใช้ได้เหมาะกับชนิดงาน
และปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องและปลอดภัย
7. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องการผสมสี น าํ ปูน การทาสี น าํ ปูน และปฏิบตั ิงานได้ถูกต้อง
ปลอดภัย
8. ประมาณราคาและให้บริ การงานสี ได้เหมาะสมกับชนิดของงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ง30226 ช่ างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ในการปฏิบตั ิงานวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือในการเดินสายไฟฟ้ า การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับงานกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้ าในอาคาร การเดินสายไฟฟ้ าวิธีต่างๆ การ
ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะ เกียวกับการต่อสายไฟฟ้ าวิธีต่างๆ เดินสายไฟฟ้ าด้วยเข็มขัดรัดสายและ
อุปกรณ์จบั ยึดสายแบบอืน ติดตังอุปกรณ์ต่างๆ อ่านแบบและปฏิบตั ิงานตามแบบทีกาํ หนด กําหนด
ให้บริ การตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขดั ข้องทางไฟฟ้ า สํารวจแหล่งวัสดุ และแหล่งบริ การในท้องถิน
คํานวณค่าใช้จ่ายและกําหนดราคาค่าบริ การ
ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยใช้กระบวนการทํางาน
กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ

ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับไฟฟ้ าเบืองต้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับ
3. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องวงจรไฟฟ้ าแบบขนาน แบอนุ กรม และแบบผสม
4. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานเดินสายไฟฟ้ า
5. มีทกั ษะในการปอกสายและต่อสายไฟฟ้ าแบบต่างๆ
6. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องกฎการเดินสายไฟฟ้ า
7. มีความรู ้และมีทกั ษะ “การเดินสายไฟฟ้ า พี วี ซี คู่ ”
8. มีความรู ้และมีทกั ษะในการติดตังวงจรไฟฟ้ าทีจาํ เป็ น
9. สามารถให้บริ การงานเดินสายไฟฟ้ าในอาคาร
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คําอธิบายรายวิชา
ง30227 ปฏิบัติงานวิชาชี พ
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

สํารวจวิเคราะห์ความสามารถ ความถนัด และความพร้อมของตนเอง สภาพเศรษฐกิจและ
ตลาดในชุมชน ตัดสิ นใจเลือกอาชีพ เขียนโครงการ ปฏิบตั ิงานอาชีพ โดยให้มีขอ้ มูลเกียวกับอาชีพที
เลือกข้อมูลทีเกียวกับตนเอง
การฝึ กทักษะและเทคนิคอาชีพ การหาแหล่งทรัพยากรและเงินทุน
ขันตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพทีมีกระบวนการจัดการทางอาชีพ ทังกระบวนการผลิต และจัดจําหน่าย
หรื อให้บริ การ
ลงมือปฏิบตั ิงานอาชีพตามโครงการทีเสนอ บันทึกการปฏิบตั ิงาน ทําบัญชีรับ-จ่าย ประเมินผล
การปฏิบตั ิงานและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานโดยใช้กระบวนการทํางาน
กระบวนการกลุ่ม
ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเสี ยสละ ทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มี
วินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการทํางาน เห็นความสําคัญและมีเจตคติทีดีต่อการประกอบอาชีพ

ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
2. มีความรู ้ความเข้าใจเรื องแบบพิมพ์ทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับวัสดุ อุปกรณ์และเครื องมือทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน
4. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการออกแบบ การทําต้นแบบ และกระบวนการทําแม่แบบ
5. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการตกแต่งแม่พิมพ์ การทดสอบแม่พิมพ์และการแก้ไขข้อ
บกพร่ อง
6. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน การทําแบบพิมพ์ การตกแต่งและการแก้ไขข้อบกพร่ อง
7. สํารวจแหล่งวัสดุ แหล่งบริ การในท้องถิน
8. กําหนดราคาจําหน่าย ให้บริ การและจัดทําบัญชี รายรับ-รายจ่าย
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คําอธิบายรายวิชา
ง30228 ช่ างเขียนภาพการ์ ตูน
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนภาพการ์ ตูน วัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนภาพการ์ ตูน การใช้
เส้น รู ปร่ าง รู ปทรง การจัดภาพ
ปฏิบตั ิงานเขียนภาพการ์ ตูนตามจินตนาการ และเขียนเป็ นเรื องราวสัน ๆ จากสุ ภาษิต คําพังเพย
บริ การเขียนภาพการ์ ตูน สํารวจข้อมูลตลาด
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการเขียนภาพการ์ ตูนตามจินตนาการและเป็ นเรื องราว
สัน ๆ สามารถให้บริ การได้ ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่าง
พอเพียง มุ่งมัน ในการทํางาน มีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจในหลักการและวิธีการเขียนภาพการ์ ตูน
2. มีความรู ้และความเข้าใจในเรื องวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพการ์ ตูน
3. มีความรู ้และความเข้าใจการใช้เส้นในการเขียนภาพการ์ ตูน
4. มีความรู ้และความเข้าใจในเรื องรู ปร่ าง รู ปทรงในการเขียนภาพการ์ ตูน
5. มีความรู ้และความเข้าใจในเรื องหลักการเขียนภาพการ์ ตูนประกอบเรื อง
6. มีความรู ้และทักษะในการเขียนภาพการ์ ตูนตามจินตนาการ
7. มีความรู ้และทักษะในการเขียนภาพการ์ ตูนเป็ นเรื องราว
8. มีความรู ้และทักษะในการให้บริ การเขียนภาพการ์ ตูน
9. มีความรู ้และความเข้าใจในการสํารวจข้อมูลตลาดเกียวกับภาพการ์ ตูน
10.มีความรู ้และความเข้าใจในเรื องการประเมินราคาและมีทกั ษะในการจําหน่ายภาพการ์ ตูน
11. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง30229 ช่ างเขียนภาพทิวทัศน์
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
เวลาเรียน 80 ชัว โมง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เส้น การเขียนเส้นเดินของภาพ การจัดภาพ การตัดทอน การใช้
นําหนัก สี แสง เงา วัสดุอุปกรณ์และเครื องมือ การเขียนภาพทิวทัศน์ดว้ ยวิธีสเกตซ์ การใช้เส้น สี น าํ
ปฏิบตั ิงานเขียนภาพทิวทัศน์จากจินตนาการและของจริ งด้วยวิธีสเกตซ์และวิธีใช้เส้น และหรื อ
สี น าํ
เพือ ให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการเขียนภาพทิวทัศน์ดว้ ยวิธีสเกตซ์และใช้เส้น และ
หรื อสี น าํ สามารถให้บริ การได้ ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่าง
พอเพียง มุ่งมัน ในการทํางาน มีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1.มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการใช้เส้น การเขียนเส้นเดินของภาพ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในการจัดภาพ การตัดทอน การเพิม เติมของภาพ
3. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องการใช้น าํ หนัก สี แสง เงาของภาพได้
4. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ
5. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะการเขียนภาพทิวทัศน์ดว้ ยวิธีสเกตซ์ใช้เส้น สี น าํ และสี น าํ มัน
6. มีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานเขียนภาพทิวทัศน์จากจินตนาการ
7. มีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานเขียนภาพทิวทัศน์จากทิวทัศน์จริ งด้วยวิธีสเกตซ์และวิธีใช้เส้น
8. มีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานเขียนภาพทิวทัศน์จากสี น าํ และหรื อสี น าํ มัน
9. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการสํารวจข้อมูลตลาดเกียวกับภาพทิวทัศน์
10.มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการประเมินราคาและจัดจําหน่ายภาพทิวทัศน์
11. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง30230 ช่ างทําป้ายอักษร
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะงานป้ ายอักษรชนิดต่าง ๆ การออกแบบและการจัดรู ปแบบตัวอักษรเพือทําป้ าย
เทคนิคการทําและการติดตังป้ ายอักษรชนิดต่าง ๆ
การนําวัสดุเหลือใช้หรื อในวัสดุทอ้ งถินมาทํา
ตัวอักษร ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน เครื องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการทําป้ ายอักษร
ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะออกแบบตัวอักษร
ทําตัวอักษรและจัดรู ปแบบตัวอักษรสําหรับทําป้ าย
เตรี ยมเครื องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการทําป้ าย บริ การและติดตังป้ ายอักษร สํารวจแหล่งวัสดุและแหล่ง
บริ การในท้องถิน กําหนดราคาค่าบริ การ ทําบัญชี รายรับ รายจ่าย
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการออกแบบ จัดรู ปแบบตัวอักษร และสามารถ
ให้บริ การทําป้ ายอักษรได้ ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่าง
พอเพียง มุ่งมัน ในการทํางาน มีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. บอกลักษณะงานของป้ ายอักษรชนิดต่างๆได้
2. อธิบายและปฏิบตั ิการออกแบบตัวอักษรเพือทําป้ ายได้
3. อธิบายและปฏิบตั ิการจัดรู ปแบบตัวอักษรเพือทําป้ ายได้
4. บอกถึงวัสดุอุปกรณ์ วิธีใช้ และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการทําป้ ายได้
5. เตรี ยมเครื องมือและใช้เครื องมือในการทําป้ ายอักษรได้
6. อธิบายหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพได้
7. อธิบายการทําตัวอักษรพลาสติกได้
8. ปฏิบตั ิการทําตัวอักษรพลาสติกเพือทําป้ ายได้
9. บอกหรื อสํารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริ การทําป้ ายอักษรในท้องถินได้
10.กําหนดราคาค่าบริ การในการทําป้ ายอักษรได้
11.ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการทําป้ ายอักษรได้
12.อธิบายเทคนิคการทําป้ ายอักษรได้
13.ปฏิบตั ิการทําป้ ายอักษรทีเป็ นป้ ายชือส่วนตัวด้วยพลาสติกได้
14.ปฏิบตั ิการทําป้ ายอักษรทีเป็ นป้ ายโฆษณาด้วยพลาสติกได้
15.ปฏิบตั ิการทําป้ ายอักษรทีเป็ นป้ ายชืออืนๆด้วยพลาสติกได้
16.ให้บริ การและติดตังป้ ายอักษรได้
17. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง30231 ช่ างเขียนตัวอักษร
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะ รู ปแบบ ของตัวอักษรและตัวเลขในภาษาไทย
เทคนิ คการเขียนตัวอักษรการ
ออกแบบ การใช้เส้นและลวดลายประกอบ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียน การใช้ปากกาปากแบน และ
เทคโนโลยีอืน ๆ ในการเขียนตัวอักษร
ปฏิบตั ิงานฝึ กทักษะออกแบบ เขียนตัวอักษร
ตัวเลขภาษาไทยด้วยปากกาต่าง ๆ หรื อ
เทคโนโลยีอืน ๆ ให้บริ การเขียนตัวอักษรภาษาไทย สํารวจข้อมูลตลาด
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการเขียนตัวอักษรและตัวเลข และสามารถให้บริ การได้
ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน ในการทํางาน มีจิต
สาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1.มีความรู ้ ความเข้าใจในลักษณะ รู ปแบบ ของตัวอักษรและตัวเลขในภาษาไทย
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในการเทคนิคการเขียนตัวอักษร
3. มีความสามารถในการออกแบบ การใช้เส้นและลวดลายประกอบตัวอักษร
4. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนตัวอักษร
5. มีทกั ษะในการออกแบบ เขียนตัวอักษร ตัวเลขภาษาไทยด้วยปากกาต่าง ๆ หรื อเทคโนโลยีอืน ๆ
6. ให้บริ การเขียนตัวอักษรและตัวเลขในภาษาไทย และสํารวจข้อมูลตลาด
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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คําอธิบายรายวิชา
ง30232 ช่ างเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ระดับชั น มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลาเรียน 80 ชัว โมง
จํานวน 2.0 หน่วยกิต
ศึกษาคุณสมบัติ ชนิดของสี ทีใช้ในการเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ เทคนิคและวิธีการเขียนสี
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื องมือ
ปฏิบตั ิงานร่ างแบบลวดลาย ถ่ายแบบผลิตภัณฑ์ เขียนสี บนผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคนิควิธีการต่าง ๆ
เช่น กรวย เกรี ยง พูก่ นั ฯลฯ สํารวจแหล่งวัสดุและแหล่งจําหน่าย ประเมินราคา ทําบัญชีรายรับ
รายจ่าย กําหนดราคาและจัดจําหน่าย
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการออกแบบ และเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์
สามารถให้บริ การและจําหน่ายได้ ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมัน ในการทํางาน มีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ ชนิดของสี ทีใช้ในการเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์
3. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื องวัสดุอุปกรณ์ และเครื องมือในการเขียนสี ลวดลายบนผลิตภัณฑ์
4. มีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานร่ างแบบลวดลาย ออกแบบ และถ่ายแบบผลิตภัณฑ์
5. มีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานเขียนสี บนผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น กรวย เกรี ยง พูก่ นั
6. มีความรู ้ ความเข้าใจในการสํารวจแหล่งวัสดุและแหล่งจําหน่ายงานเขียนสี บนผลิตภัณฑ์
7. มีความรู ้ ความเข้าใจในการประเมินราคางานเขียนสี บนผลิตภัณฑ์
8. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายงานเขียนสี บนผลิตภัณฑ์
9. มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการบริ การและจําหน่ายงานเขียนสี บนผลิตภัณฑ์
10. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกาํ หนด
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่ างประเทศ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
โรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)
โครงสร้ าง
รายวิชาพืน ฐาน
อ31101
อ31102
อ32101
อ32102
อ33101
อ33102

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

1
2
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2

ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์
ชัว โมง/สัปดาห์

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค
หน่วยกิต/ภาค

รายวิชาเพิมเติม
อ31201
อ31202
อ32201
อ32202
อ33201
อ33202

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 1
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 2
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 3
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 4
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 5
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 6

2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์
2 ชัว โมง/สัปดาห์

1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
1.0 หน่วยกิต/ภาค
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รายวิชาพืน ฐาน
คําอธิบายรายวิชา
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

_____________________________________________________________
ฝึ กทักษะการจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
สิ งทีได้ฟัง เช่น บทสนทนา ข่าว เหตุการณ์สาํ คัญและเรื องราวต่าง ๆ พูดนําเสนอข้อมูลเกียวกับตนเอง
ประสบการณ์ เหตุการณ์ เรื องราวและสรุ ปประเด็นต่าง ๆ โดยละเอียด และรู ้วธิ ี การพูดเพือสรุ ปใจความ
สําคัญ รู ้วธิ ี การอ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และละครสัน จับใจความ
สําคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปข้อความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากสิ งทีได้อ่านได้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับชัน มีความรอบรู ้และสามารถเขียนเพืออธิ บายความและสรุ ปความจากสิ งทีอ่านได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีวจิ ารณญาณ
ตัวชีวดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวมทังหมด 21 ตัวชีวดั

ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1

ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2

ม 4-6/2

ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3

ม 4-6/4
ม 4-6/4
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คําอธิบายรายวิชา
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

_________________________________________________________________
ฝึ กทักษะการจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟังและอ่าน สารคดี บันเทิงคดี พร้อมทังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดเพือแสดงความต้องการ
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดเพือขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย
อธิ บาย เปรี ยบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรื องต่าง ๆ ประเด็น ข่าว และเหตุการณ์ทีฟังและอ่าน
พร้อมทังเขียนเพือขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิ บาย เปรี ยบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรื อง
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ทีเกิดในชีวติ ประจําวันอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีวจิ ารณญาณ
ตัวชีวดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวมทังหมด 21 ตัวชีวดั

ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1

ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2

ม 4-6/2

ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3

ม 4-6/4
ม 4-6/4
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 1

_________________________________________________________________
ฝึ กทักษะการจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
สิ งทีได้ฟัง เช่น บทสนทนา ข่าว เหตุการณ์สาํ คัญและเรื องราวต่าง ๆ พูดนําเสนอข้อมูลเกียวกับตนเอง
ประสบการณ์ เหตุการณ์ เรื องราวและสรุ ปประเด็นต่าง ๆ โดยละเอียด และรู ้วธิ ี การพูดเพือสรุ ปใจความ
สําคัญ รู ้วธิ ี การอ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และละครสัน จับใจความ
สําคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปข้อความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากสิ งทีได้อ่านได้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับชัน มีความรอบรู ้และสามารถเขียนเพืออธิ บายความและสรุ ปความจากสิ งทีอ่านได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีวจิ ารณญาณ
ตัวชีวดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวมทังหมด 21 ตัวชีวดั

ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1

ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2

ม 4-6/2

ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3

ม 4-6/4
ม 4-6/4
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คําอธิบายรายวิชา
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง
จํานวน 1.0 หน่วยกิต

_________________________________________________________________
ฝึ กทักษะการจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟังและอ่าน สารคดี บันเทิงคดี พร้อมทังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดเพือแสดงความต้องการ
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดเพือขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย
อธิ บาย เปรี ยบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรื องต่าง ๆ ประเด็น ข่าว และเหตุการณ์ทีฟังและอ่าน
พร้อมทังเขียนเพือขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิ บาย เปรี ยบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรื อง
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ทีเกิดในชีวติ ประจําวันอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีวจิ ารณญาณ
ตัวชีวดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวมทังหมด 20 ตัวชีวดั

ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1

ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2

ม 4-6/2

ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3

ม 4-6/4
ม 4-6/4
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คําอธิบายรายวิชา
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

_________________________________________________________________
ฝึ กทักษะการจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
สิ งทีได้ฟัง เช่น บทสนทนา ข่าว เหตุการณ์สาํ คัญและเรื องราวต่าง ๆ พูดนําเสนอข้อมูลเกียวกับตนเอง
ประสบการณ์ เหตุการณ์ เรื องราวและสรุ ปประเด็นต่าง ๆ โดยละเอียด และรู ้วธิ ี การพูดเพือสรุ ปใจความ
สําคัญ รู ้วธิ ี การอ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และละครสัน จับใจความ
สําคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปข้อความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากสิ งทีได้อ่านได้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับชัน มีความรอบรู ้และสามารถเขียนเพืออธิ บายความและสรุ ปความจากสิ งทีอ่านได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีวจิ ารณญาณ
ตัวชีวดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวมทังหมด 20 ตัวชีวดั

ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1

ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2

ม 4-6/2

ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3

ม 4-6/4
ม 4-6/4
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คําอธิบายรายวิชา
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

_____________________________________________________________
ฝึ กทักษะการจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟังและอ่าน สารคดี บันเทิงคดี พร้อมทังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดเพือแสดงความต้องการ
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดเพือขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย
อธิ บาย เปรี ยบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรื องต่าง ๆ ประเด็น ข่าว และเหตุการณ์ทีฟังและอ่าน
พร้อมทังเขียนเพือขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิ บาย เปรี ยบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกียวกับเรื อง
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ทีเกิดในชีวติ ประจําวันอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีวจิ ารณญาณ
ตัวชีวดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวมทังหมด 20 ตัวชีวดั

ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1
ม 4-6/1

ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2
ม 4-6/2

ม 4-6/2

ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3
ม 4-6/3

ม 4-6/4
ม 4-6/4
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รายวิชาเพิมเติม
คําอธิบายรายวิชา
อ31201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 1
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต
__________________________________________________________________________________
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา โดยฝึ กปฏิ บตั ิ ตามขันตอนและทักษะย่อยของกระบวนการใช้ภาษา
สื อสารในรู ปแบบในสถานการณ์ ทีหลากหลาย โดยใช้ คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตาม
วัตถุ ประสงค์ของการสื อสาร ตีความ วิเคราะห์ สิ งทีฟัง คําพูด นําเสี ยง กริ ยาท่าทาง สรุ ปความ และถ่าย
โอนเป็ นภาษาพูด และภาษาเขี ยน สร้ า งสรรค์แ ละดําเนิ นการสนทนาได้อย่า งต่อ เนื อ ง เหมาะสมตาม
กาละเทศะและมารยาทสั งคม พูดนําเสนอตามหัว ข้อที กาํ หนด โดยเรี ยบเรี ยงเนื อหาอย่างเป็ นระบบ
นําเสนอความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เป็ นผูฟ้ ั งทีดี เห็นคุณค่าและตระหนักในความสําคัญของการใช้
ภาษาสื อสารอย่างสร้างสรรค์ เข้ าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่ าของ
ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื อสาร ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มี วิ นัย ในตนเองและมี จิต สาธารณะ มี ความรั กและ
ภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิ บ ตั ิ ต ามขันตอนของกระบวนการฟั ง ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ท กั ษะในการฟั ง โดย
สามารถตีความ วิเคราะห์สิ งทีฟัง นําเสี ยง กริ ยาท่าทางและสรุ ปความ ถ่ายโอนเป็ นภาษาพูด
และเขียนได้
2. ปฏิบตั ิตามขันตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถพูดนําเสนอในทีชุมชน
ในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
3. สร้ างสรรค์ภาษาในการสนทนา แลกเปลี ยนข้อมูลและสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคล
โดยใช้ศพั ท์ สํานวน โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื อสารได้ทุกสถานการณ์
5. มีความเชือมัน ในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
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คําอธิบายรายวิชา
อ31202 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 2
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

________________________________________________________________
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา โดยฝึ กปฏิ บตั ิ ตามขันตอนและทักษะย่อยของกระบวนการใช้ภาษา
สื อสารในรู ปแบบในสถานการณ์ ทีหลากหลาย โดยใช้ คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตาม
วัตถุ ประสงค์ของการสื อสาร ตีความ วิเคราะห์ สิ งทีฟัง คําพูด นําเสี ยง กริ ยาท่าทาง สรุ ปความ และถ่าย
โอนเป็ นภาษาพูด และภาษาเขี ยน สร้ า งสรรค์แ ละดําเนิ นการสนทนาได้อย่า งต่อ เนื อ ง เหมาะสมตาม
กาละเทศะและมารยาทสังคม พูดนําเสนอตามหัว ข้อที กาํ หนด โดยเรี ยบเรี ยงเนื อหาอย่างเป็ นระบบ
นําเสนอความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เป็ นผูฟ้ ั งทีดี เห็นคุณค่าและตระหนักในความสําคัญของการใช้
ภาษาสื อสารอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็ นคุณค่ าของ
ภาษาอัง กฤษ มีท กั ษะในการสื อสาร ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มี วิ นัยในตนเองและมี จิต สาธารณะ มี ความรั ก และ
ภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิ บ ตั ิ ต ามขันตอนของกระบวนการฟั ง ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ท กั ษะในการฟั ง โดย
สามารถตีความ วิเคราะห์สิ งทีฟัง นําเสี ยง กริ ยาท่าทางและสรุ ปความ ถ่ายโอนเป็ นภาษาพูด
และเขียนได้
2. ปฏิบตั ิตามขันตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถพูดนําเสนอในทีชุมชน
ในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
3. สร้ างสรรค์ภาษาในการสนทนา แลกเปลี ยนข้อมูลและสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคล
โดยใช้ศพั ท์ สํานวน โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื อสารได้ทุกสถานการณ์
5. มีความเชือมัน ในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
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คําอธิบายรายวิชา
อ32201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 3
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

_______________________________________________________________
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา โดยฝึ กปฏิบตั ิตามขันตอนและทักษะย่อยของกระบวนการใช้
ภาษาสื อสารในรู ปแบบในสถานการณ์ทีหลากหลาย โดยใช้ คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาได้ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของการสื อสาร ตีความ วิเคราะห์ สิ งทีฟัง คําพูด นําเสี ยง กริ ยาท่าทาง สรุ ปความ และ
ถ่ายโอนเป็ นภาษาพูดและภาษาเขียน สร้างสรรค์และดําเนิ นการสนทนาได้อย่างต่อเนื อง เหมาะสมตาม
กาลเทศะและมารยาทสั ง คม พูด นํา เสนอตามหัว ข้อ ที กาํ หนด โดยเรี ย บเรี ย งเนื อหาอย่า งเป็ นระบบ
นําเสนอความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เป็ นผูฟ้ ั งทีดี เห็นคุณค่าและตระหนักในความสําคัญของการใช้
ภาษาสื อสารอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็ นคุณค่ าของ
ภาษาอัง กฤษ มี ท กั ษะในการสื อสาร ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มี วิ นัยในตนเองและมี จิต สาธารณะ มี ความรั ก และ
ภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิ บ ตั ิ ต ามขันตอนของกระบวนการฟั ง ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ท กั ษะในการฟั ง โดย
สามารถตีความ วิเคราะห์สิ งทีฟัง นําเสี ยง กริ ยาท่าทางและสรุ ปความ ถ่ายโอนเป็ นภาษาพูด
และเขียนได้
2. ปฏิบตั ิตามขันตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถพูดนําเสนอในทีชุมชน
ในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
3. สร้ างสรรค์ภาษาในการสนทนา แลกเปลี ยนข้อมูลและสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคล
โดยใช้ศพั ท์ สํานวน โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื อสารได้ทุกสถานการณ์
5. มีความเชือมัน ในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
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คําอธิบายรายวิชา
อ32202 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 4
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

_______________________________________________________________
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา โดยฝึ กปฏิ บตั ิ ตามขันตอนและทักษะย่อยของกระบวนการใช้ภาษา
สื อสารในรู ปแบบในสถานการณ์ ทีหลากหลาย โดยใช้ คําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตาม
วัตถุ ประสงค์ของการสื อสาร ตีความ วิเคราะห์ สิ งทีฟัง คําพูด นําเสี ยง กริ ยาท่าทาง สรุ ปความ และถ่าย
โอนเป็ นภาษาพูด และภาษาเขี ยน สร้ า งสรรค์แ ละดําเนิ นการสนทนาได้อย่า งต่อ เนื อ ง เหมาะสมตาม
กาลเทศะและมารยาทสั ง คม พูด นํา เสนอตามหัว ข้อ ที กาํ หนด โดยเรี ย บเรี ย งเนื อหาอย่า งเป็ นระบบ
นําเสนอความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เป็ นผูฟ้ ั งทีดี เห็นคุณค่าและตระหนักในความสําคัญของการใช้
ภาษาสื อสารอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็ นคุณค่ าของ
ภาษาอัง กฤษ มี ท กั ษะในการสื อสาร ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มี วิ นัยในตนเองและมี จิต สาธารณะ มี ความรั ก และ
ภาคภูมิใจในท้ องถินของตน
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิ บ ตั ิ ต ามขันตอนของกระบวนการฟั ง ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ท กั ษะในการฟั ง โดย
สามารถตีความ วิเคราะห์สิ งทีฟัง นําเสี ยง กริ ยาท่าทางและสรุ ปความ ถ่ายโอนเป็ นภาษาพูด
และเขียนได้
2. ปฏิบตั ิตามขันตอนของกระบวนการพูดได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถพูดนําเสนอในทีชุมชน
ในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
3. สร้ างสรรค์ภาษาในการสนทนา แลกเปลี ยนข้อมูลและสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคล
โดยใช้ศพั ท์ สํานวน โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื อสารได้ทุกสถานการณ์
5. มีความเชือมัน ในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
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อธิบายรายวิชา
อ33201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 5
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรี ยนที 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

_______________________________________________________________
อธิ บายและบรรยายเกียวกับประวัติความเป็ นมา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิน เรื องราว
สถานทีในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้ขอ้ มูล แนะนําและแสดงความคิดเห็นต่อการท่องเทียว
สถานทีท่องเทียว ทีพกั ได้อย่างสร้างสรรค์ รู ้และเข้าใจวัฒนธรรมการเข้าสังคมของเจ้าของภาษา เช่น
วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร มารยาทบนโต๊ะอาหารและอืนๆ ใช้ภาษาสื อสารกับชาวต่างชาติใน
บริ บททีหลากหลาย โดยเฉพาะการเจรจาต่อรอง การซื อขาย การให้บริ การ การแนะนําและชักชวน
ตระหนักในบทบาทหน้าทีของการเป็ นมัคคุเทศก์ มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์วฒั นธรรมและสิ งแวดล้อม
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในประวัติความเป็ นมา ความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณี สถานที
สําคัญของท้องถิน
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรม ประเพณี มารยาทในสังคมของเจ้าของภาษา
3. ใช้ภาษาในการอธิ บาย บรรยาย แนะนํา ชักชวน ให้บริ การ ต่อรอง ในบริ บท และสถานการณ์
ทีหลากหลาย และเหมาะสมตามมารยาทสังคม
4. ใช้ภาษาสื อสารในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
5. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าทีของการเป็ นมัคคุเทศก์ มีจิตสาธารณะ และการอนุ รักษ์
สิ งแวดล้อม
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คําอธิบายรายวิชา
อ33202 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 6
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ภาคเรี ยนที 2

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน 40 ชัว โมง จํานวน 1.0 หน่วยกิต

_______________________________________________________________
อธิ บายและบรรยายเกียวกับประวัติความเป็ นมา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิน เรื องราว
สถานทีในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้ขอ้ มูล แนะนําและแสดงความคิดเห็นต่อการท่องเทียว
สถานทีท่องเทียว ทีพกั ได้อย่างสร้างสรรค์ รู ้และเข้าใจวัฒนธรรมการเข้าสังคมของเจ้าของภาษา เช่น
วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร มารยาทบนโต๊ะอาหารและอืนๆ ใช้ภาษาสื อสารกับชาวต่างชาติใน
บริ บททีหลากหลาย โดยเฉพาะการเจรจาต่อรอง การซื อขาย การให้บริ การ การแนะนําและชักชวน
ตระหนักในบทบาทหน้าทีของการเป็ นมัคคุเทศก์ มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์วฒั นธรรมและสิ งแวดล้อม
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในประวัติความเป็ นมา ความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณี สถานที
สําคัญของท้องถิน
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรม ประเพณี มารยาทในสังคมของเจ้าของภาษา
3. ใช้ภาษาในการอธิ บาย บรรยาย แนะนํา ชักชวน ให้บริ การ ต่อรอง ในบริ บท และสถานการณ์
ทีหลากหลาย และเหมาะสมตามมารยาทสังคม
4. ใช้ภาษาสื อสารในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
5. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าทีของการเป็ นมัคคุเทศก์ มีจิตสาธารณะ และการอนุ รักษ์
สิ งแวดล้อม
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพือความ
เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ทั)งร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริ มสร้างให้เป็ นผูม้ ีศีลธรรม จริ ยธรรม มี
ระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ืนอย่างมีความสุ ข
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับชั)นกําหนดดังนี)
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
1.1 ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 1 (ม.1) จํานวน 120 ชัว โมง / ปี
1.2 ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 2 (ม.2) จํานวน 120 ชัว โมง / ปี
1.3 ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 3 (ม.3) จํานวน 120 ชัว โมง / ปี
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) กําหนด 360 ชัว โมง / ช่วงชั)น
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี)
1. กิจกรรมแนะแนว
เป็ นกิ จ กรรมที ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ รู้ จ ัก ตนเอง รู ้ รั ก ษ์สิ ง แวดล้อ ม สามารถคิ ด
ตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้ าหมาย วางแผนชี วิตทั)งด้านการเรี ยน และอาชี พ สามารถปรั บตนได้
อย่า งเหมาะสม นอกจากนี) ย งั ช่ ว ยให้ครู รู้จ กั และเข้า ใจผูเ้ รี ย น ทั)ง ยัง เป็ นกิ จ กรรมที ช่ว ยเหลื อ และให้
คําปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน
การจัดกิจกรรมแนะแนวแต่ละระดับชั)นในโรงเรี ยนดงตาลวิทยา ดําเนินการ ดังนี)
1.1 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค
40 ชัว โมง / ปี
1.2 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค
40 ชัว โมง / ปี
2. กิจกรรมนักเรียน
เป็ นกิ จ กรรมที มุ่ ง พัฒ นาความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ความเป็ นผู ้น ํา ผู ้ต ามที ดี ความรั บ ผิ ด ชอบ
การทํางานร่ วมกัน การรู ้ จกั แก้ปัญหา การตัดสิ นใจที เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่ วยเหลื อแบ่งปั นกัน
เอื)ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
ให้ได้ปฏิ บตั ิดว้ ยตนเองในทุกขั)นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุ งการทํางาน เน้นการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของ
ผูเ้ รี ยน บริ บทของสถานศึกษาและท้องถิน กิจกรรมนักเรี ยนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
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การจัดกิจกรรมนักเรี ยนแต่ละระดับชั)นในโรงเรี ยนดงตาลวิทยา ดําเนินการ ดังนี)
2.1 กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.1.1 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จัดกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค 40 ชัว โมง / ปี
2.1.2 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค 40 ชัว โมง / ปี
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
2.2.1 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จัดกิจกรรมชุมนุม
กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค 25 ชัว โมง / ปี
2.2.2 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จัดกิจกรรมชุมนุม
กําหนด 1 ชัว โมง/สัปดาห์/ภาค 20 ชัว โมง / ปี
หมายเหตุ นักเรี ยนชั)นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
หรื อกิจกรรมชุมนุม ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึง
3. กิจกรรมเพือสั งคมและสาธารณประโยชน์
เป็ นกิจกรรมทีส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิน
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสี ยสละต่อสังคม
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยกําหนดดังนี)
ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี จํานวน 45 ชัว โมง
ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี จํานวน 60 ชัว โมง
การจัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ แต่ละระดับชั)นในโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
ดําเนินการโดยบูรณาการกับกิจกรรมชุมนุม ดังนี)
3.1 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 45 ชัว โมง จัดดังนี)
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 1 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชัว โมง / ปี
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 2 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชัว โมง / ปี
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 3 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 ชัว โมง / ปี
3.2 ระดับชั)นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 60 ชัว โมง จัดดังนี)
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 4 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชัว โมง / ปี
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 5 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชัว โมง / ปี
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที 6 จัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 ชัว โมง / ปี
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เกณฑ์ การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสู ตรโรงเรี ยนดงตาลวิทยา กําหนดเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที
สอดคล้องกับเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ทีสาํ คัญ ดังนี
1. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืนฐานและเพิมเติมไม่นอ้ ยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชา
พืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมตามทีสถานศึกษากําหนด
2. ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชา
พืนฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิม เติมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
3. ผูเ้ รี ยนมี ผลการประเมิ นการอ่ าน คิ ด วิเคราะห์ และเขี ย น ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามทีสถานศึกษากําหนด โดยต้องได้ผลการประเมิน “ ดี เยียม ” หรื อ “ ดี ” หรื อ “ ผ่าน
เกณฑ์ ” ในการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ทุกภาคเรี ยน
4. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามทีสถานศึกษากําหนด โดยต้องได้ผลการประเมิน “ ดี เยียม ” หรื อ “ ดี ” หรื อ “ ผ่านเกณฑ์ ”
ในการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ทุกภาคเรี ยน
5. ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามทีสถานศึกษากําหนด โดยต้องได้ผลการประเมิน “ ผ่าน” ในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกกิจกรรม
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ภาคผนวก
 คําสัง แต่งตังคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
 คําสัง แต่งตังคณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
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คําสั งโรงเรียนดงตาลวิทยา
ที 17 / 2552
เรือง แต่ งตังคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและงานวิชาการโรงเรียนดงตาลวิทยา
ปี พุทธศักราช 2552
เพือให้การบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษาขันพืนฐานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 27 และ 28 ทีกาํ หนดให้สถานศึกษาขันพืนฐาน มี
หน้าทีจดั ทําสาระของหลักสู ตรเพือความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพือการศึกษาต่อ
ในส่ วนทีเกียวกับสภาพของปั ญหาในชุมชนและสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือเป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุ มชน สังคม และ
ประเทศชาติ โรงเรี ยนจึงแต่งตังคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการ ปี พุทธศักราช 2552
ดังต่อไปนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายโกศล วาระนุช
นายวินยั ธี ระศิลป์
นางอัฐพร สุ วรรณ
นางสุ ภาพร สง่าทอง
นายประจวบ ควันทอง
นางรุ่ งทิพย์ มหาเรื อนทรง

7. นายเกียรติไทย เคราะห์ดี
8. นายอัยสิ ทธิ นัทธี
9. นางณัฐชนา แสงเมือง
10.นายอมรศักดิ นนทวงศ์
11.นางมยุรี ชนะภัย
12.นางนิราวรรณ อรุ ณสวัสดิ
13.นางจุรี อ่อนมี
14.นางทิพภวัน สายทอง
15.นางอัฐพร สุ วรรณ

ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานวัดผลการศึกษา
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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มีหน้ าที
1. วางแผนการดําเนิ นงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสู ตรระดับสถานศึกษา และแนวการ
จัดสัดส่ วนสาระการเรี ยนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิน
2. จัดทําคู่มือการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับ
การพัฒนาหลักสู ตร การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้อง
และเป็ นไปตามมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกียวกับการพัฒนาหลักสู ตร การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การวัด
และประเมินผล การแนะแนว ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสู ตร
4. ประสานความร่ วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพือให้การใช้หลักสู ตรเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพ
5. ประชาสัมพันธ์หลักสู ตร และการใช้หลักสู ตรแก่นกั เรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และผูท้ ีเกียวข้อง และ
นําข้อมูลป้ อนกลับจากฝ่ ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพือการปรับปรุ ง และพัฒนาการเรี ยนรู ้
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั เกียวกับการพัฒนาหลักสู ตร และกระบวนการเรี ยนรู ้
7. ติดตามผลการเรี ยนของนักเรี ยนรายบุคคล ระดับชัน และระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปี การศึกษา เพือ
ปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาการดําเนิ นงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
8. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู และการบริ หารหลักสู ตรระดับสถานศึกษาใน
รอบปี ทีผา่ นมา แล้วใช้ผลการประเมินเพือวางแผนพัฒนาการปฏิบตั ิงานของครู และการบริ หารหลักสู ตร
ปี การศึกษาต่อไป
9. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และผลการบริ หารหลักสู ตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรี ยนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับเหนื อสถานศึกษา
สาธารณชนและผูเ้ กียวข้อง
ให้ผทู ้ ีได้รับการแต่งตังตามคําสัง นี ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
เพือบังเกิดผลดีแก่ราชการสื บไป
สัง ณ วันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายโกศล วาระนุ ช)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนดงตาลวิทยา
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คําสั งโรงเรียนดงตาลวิทยา
ที 18 / 2552
เรือง แต่ งตังคณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปี การศึกษา 2552
เพือให้การบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการโรงเรี ยนดงตาลวิทยา ปี พุทธศักราช 2552
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 27 โรงเรี ยนจึงแต่งตังคณะกรรมการระดับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2552 ดังต่อไปนี
1. คณะกรรมการอํานวยการ
วาระนุช
ประธานกรรมการ
1.1 นายโกศล
1.2 นายวินยั
ธี ระศิลป์
รองประธานกรรมการ
1.3 นางทิพภวัน
สายทอง
รองประธานกรรมการ
1.4 นายปิ ยรัตน์
เกิดศิริ
กรรมการ
1.5 นายสุ ระชัย
วัดศรี
กรรมการ
1.6 นางอัฐพร
สุ วรรณ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที ให้คาํ ปรึ กษา และข้อแนะนําเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

2. คณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.1 ภาษาไทย
1) นางอัฐพร
2) นางสาวสมพิศ
3) นางสาวมาลี
4) นางสาวอาพา

สุ วรรณ
ประชุมญาติ
พูลเอียม
สิ งห์ทองราช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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2.2 คณิตศาสตร์
1) นางสุ ภาพร
2) นางสุ มาลี
3) นางทิพภวัน
4) นางชัชชฎา

สง่าทอง
มะโนน้อม
สายทอง
พิมพ์พืชน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.3 วิทยาศาสตร์
1) นายประจวบ
2) นางวัชรี
3) นายชํานาญ
4) นางสาวจิติภา
5) นางนิภา

ควันทอง
รักสงบ
ผะอบเพ็ชร
ยิม แย้ม
แสงศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4 สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) นางรุ่ งทิพย์
มหาเรื อนทรง
2) นางชวนพิศ
อิทธะรงค์
3) นางจุฑาทิพย์
เคราะห์ดี
4) นายพัฒนา
เปรมปราคิน
5) นางวันทนา
เหมสมิติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.5 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
1) นายเกียรติไทย เคราะห์ดี
2) นายเอนกพงศ์ พุทธา
3) นายโอภาศ
ตันติผาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.6 ศิลปะ
1) นายอัยสิ ทธิ9
2) นางประภา
3) นายวีระศักดิ9

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นัทธี
อ่วมเพ็ง
พานทอง
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2.7 การงานอาชี พและเทคโนโลยี
1) นางณัฐชนา
แสงเมือง
2) นางชุติมา
กีรติมาพงศ์
3) นางอัจฉราวดี ลิมป์ กฤตนุวตั ร์
4) นายพงษ์พินิจ สายทอง
5) นายสุ ระชัย
วัดศรี
เกิดศิริ
6) นายปิ ยรัตน์
7) นางนิ ราวรรณ อรุ ณสวัสดิ9
8) นางชลกร
ม่วงรอด
9) นางมาลัย
ลีสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.8 ภาษาต่ างประเทศ
1) นายอมรศักดิ9
2) นางจิรภา
3) นายสมคิด
4) นางจุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นนทวงศ์
พลอยบุตร
อ่อนจันทร์
อ่อนมี

3. คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายอมรศักดิ9
2. นางจุฑาทิพย์
3. นางอัจฉราวดี
4. นายปิ ยรัตน์
5. นางชวนพิศ
6. นางมยุรี

นนทวงศ์
เคราะห์ดี
ลิมป์ กฤตนุวตั ร์
เกิดศิริ
อิทธะรงค์
ชนะภัย

ประธานกรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน,หัวหน้ากิจกรรมลูกเสื อ)
กรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี )
กรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม)
กรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร,กิจกรรม สอร.)
กรรมการ (หัวหน้ากิจกรรมซ่อม-เสริ ม)
กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว)

มีหน้ าที
1. กําหนดสัดส่ วนสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาของกลุ่มวิชาในสาระ
การเรี ยนรู ้พนื ฐาน และสาระเพิมเติมตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2. ดําเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุดและการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้รายวิชาต่าง ๆ เพือให้ได้ขอ้ มูลทีแสดงความสามารถทีแท้จริ งของนักเรี ยน
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3. พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาทีเป็ นมาตรฐานกลาง เพือให้ผสู ้ อนสามารถปรับใช้
ตามความเหมาะสมและให้การสอนนําไปสู่ การเรี ยนรู ้มากทีสุด
4. พัฒนาสื อการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุด
5. กําหนดแนวทางพัฒนาเครื องมือ และกํากับ ติดตามการดําเนิ นการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มวิชาทีกาํ หนด
6. วิเคราะห์พฒั นาการของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
7. ดําเนินการวิจยั การศึกษาในชันเรี ยนเพือแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ และการ
วัดและประเมินผล
8. นิเทศภายใน แลกเปลียนประสบการณ์การดําเนินงานเพือพัฒนาคุณภาพการเรี ยน การสอน
และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
9. รวบรวมข้อมูลเพือการปรับปรุ ง และพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาและการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริ หารหลักสู ตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรี ยนทีผา่ นมาและ
วางแผนพัฒนาการบริ หารหลักสู ตรในภาคเรี ยนต่อไป
10. รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู และผลการบริ หารหลักสู ตร
ของกลุ่มวิชาโดยเน้นผลทีเกิดกับผูเ้ รี ยนต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน และผูเ้ กียวข้อง
11. ปฏิบตั ิหน้าทีอืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
ให้ผทู ้ ีได้รับการแต่งตังตามคําสังนี

ปฏิบตั ิหน้าทีโดยเคร่ งครัดและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

ต่อไป
สัง ณ วันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายโกศล วาระนุ ช)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนดงตาลวิทยา

