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ประกาศโรงเรียนดงตาลวทิยา 

     เรื�อง    ให้ใช้หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวิทยา   พุทธศักราช  2552 

                      ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551     

 
     โดยที�กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551     

ตามคาํสั�งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานที�   293/2551   ลงวนัที�  11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 

และโรงเรียนดงตาลวทิยา    เป็นโรงเรียนที�มีความพร้อมตามรายชื�อที�กระทรวงศึกษาธิการประกาศที�ตอ้ง
ใชห้ลกัสูตรนี� ในปีการศึกษา  2552 ในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานโรงเรียนดงตาลวิทยาไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรและใหค้วามเห็นชอบ
ต่อหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้  และ
ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  เพื�อใหโ้รงเรียนนาํไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 ทั�งนี�   หลกัสูตรโรงเรียนไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเมื�อวนัที� 
11  พฤษภาคม  พ.ศ.2552  จึงประกาศใหใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรียนตั�งแต่บดันี� เป็นตน้ไป 
 

     ประกาศ  ณ  วนัที�  11  พฤษภาคม  พุทธศกัราช  2552   

  

 

    

           ( นายอดุลย ์ พวงภู่ )                                                               ( นายโกวทิย ์ ทองอยู ่) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน                               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนดงตาลวทิยา                       

 

 

 
 

 



ความนํา 

  

กระทรวงศึกษาธิการไดมี้คาํสั�งใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551 

โดยให้ใช้ในโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรและโรงเรียนที�มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป  

ซึ� งสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานกาํหนดให้มีการวางแผนงานดาํเนินการใช้หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศกัราช 2551 โดยในปีการศึกษา 2552 กาํหนดให้มีการนาํร่องการ

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน ในสถานศึกษาที�จะเป็นศูนยว์ิจยัและพฒันาด้านการใช้
หลกัสูตรในแต่ละเขตพื นที�การศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้กาํหนดเกณฑ์

เพื�อให้เขตพื นที�การศึกษาพิจารณาคดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมการดาํเนินการดงักล่าว  โดยใช้เกณฑ์ เป็น
โรงเรียนชั นนาํหรือเป็นโรงเรียนตน้แบบในดา้นต่าง ๆ มีผลงานเป็นที�ปรากฏ เช่น โรงเรียนที�เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานในดา้นต่าง ๆ โรงเรียนในโครงการหนึ� งอาํเภอหนึ�งโรงเรียนในฝัน โรงเรียนในโครงการนาํ
ร่องหรือโครงการวจิยัของหน่วยงานต่าง ๆ มีศกัยภาพที�สามารถพฒันาเป็นศูนยป์ฏิบติัการพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551ในระดับเขตพื นที�
การศึกษา  มีคณะผูบ้ริหารที�มีภาวะผูน้าํ และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ มีคณะ

ครูผูส้อนแกนนาํที�มีคุณภาพ และคณะกรรมการ มีความเขม้แขง็ เขตพื นที�การศึกษามีศกัยภาพที�จะเขา้ไป
ร่วมสนบัสนุนทางวิชาการได้อย่างต่อเนื�อง และ สามารถพฒันาให้เป็นโรงเรียนที�เป็นแหล่งเรียนรู้แก่
สถานศึกษาอื�น ๆ และเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในดา้นการใชห้ลกัสูตรที�เป็นรูปธรรม 

นอกจากนั นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554)  ได้

ชี ให้เห็นถึงความจาํเป็นในการปรับเปลี�ยนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม 
และมีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั  ใหมี้ความพร้อมทั งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
กา้วทนัการเปลี�ยนแปลงเพื�อนาํไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมั�นคง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียม
เด็กและเยาวชนใหมี้พื นฐานจิตใจที�ดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั งมีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื นฐาน
ที�จาํเป็นในการดาํรงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยั�งยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2549)  ซึ� งแนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา
เยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษที� 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะ

การคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�น และสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้�นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
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 โรงเรียนดงตาลวิทยาเป็นโรงเรียนหนึ� งที�ไดรั้บการคดัเลือกจากสํานักงานเขตพื นที�การศึกษา
ลพบุรี เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนที�มีความพร้อมในการใชห้ลกัสูตร ประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษา  โรงเรียน

จึงไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวิทยาพุทธศกัราช 2552     ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551  ดงันี  
 1.  ปีการศึกษา 2552 ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยาพุทธศกัราช 2552        ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในชั นมธัยมศึกษาปีที� 1  และ  ชั นมธัยมศึกษาปีที� 4 

 2.  ปีการศึกษา 2553 ใช้หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศกัราช 2552   ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในชั นมธัยมศึกษาปีที�  1- 2 และ ชั นมธัยมศึกษาปีที� 4 - 5 

 3.  ตั งแต่ปีการศึกษา 2554  เป็นตน้ไป  ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา พุทธศกัราช 2552 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551 ทุกชั นเรียน 

  เอกสารหลกัสูตรดงตาลวิทยา พุทธศกัราช 2552  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  ฉบบันี  จึงไดจ้ดัทาํขึ นสําหรับบุคลากรของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้
นาํไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัการศึกษาและจดัการเรียนการสอนเพื�อพฒันาเด็กและเยาวชน
ไทยทุกคนในโรงเรียนในระดบัการศึกษาขั นพื นฐานให้มีคุณภาพดา้นความรู้และทกัษะที�จาํเป็นสําหรับ
การดาํรงชีวติในสังคมที�มีการเปลี�ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื�อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต
ต่อไป  

 มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี วดัที�กําหนดไวใ้นเอกสารนี  จะช่วยทาํให้ผูที้�มีส่วนเกี�ยวข้อง               
ในทุกระดบัไดเ้ห็นผลคาดหวงัที�ตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนที�ชดัเจนตลอดแนว ซึ� งจะ
สามารถช่วยใหผู้ที้�มีส่วนที�เกี�ยวขอ้งในระดบัทอ้งถิ�นและโรงเรียน ร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งมั�นใจ 
ทาํให้การจดัทาํหลกัสูตรในโรงเรียนมีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ�งขึ น อีกทั งยงัช่วยให้เกิดความ

ชัดเจนเรื� องการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างโรงเรียนและ

สถานศึกษา  ดงันั นในการพฒันาหลกัสูตรในทุกระดบัตั งแต่ระดบัชาติจนกระทั�งถึงสถานศึกษา จะตอ้ง
สะทอ้นคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี วดัที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐาน รวมทั งเป็นกรอบทิศทางในการจดัการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ในระดบัการศึกษาขั นพื นฐาน      
 ในการจดัหลกัสูตรการศึกษาขั นพื นฐานจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�คาดหวงัไดน้ั น 
ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งทั งระดบั ชุมชน ครอบครัว โรงเรียนและบุคคลตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ โดยร่วมกนั

ทาํงาน ในการวางแผน ดาํเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื�อพฒันา
เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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วสัิยทศัน์โรงเรียนดงตาลวทิยา 

 โรงเรียนดงตาลวทิยา  มุ่งมั�นพฒันาการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี  มีคุณค่าของ
สังคม  ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เทียบเคียงมาตรฐานสากลดว้ยเทคโนโลย ี

 

พนัธกจิ 

 

 พฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ  เนน้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้  ผูเ้รียนมีคุณค่า  กา้วหนา้ในเทคโนโลย ี 
มีความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนดงตาลวทิยาจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้ 

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม 

2. ผูเ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการบูรณาการ 

อยา่งมีคุณภาพ 

3. บุคลากรพฒันาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผูเ้รียนมีศกัยภาพการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์   วทิยาศาสตร์   

และใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

 

 หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะสําคญัที�สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551  ที�สาํคญั 5 ประการ ดงันี  
 1. ความสามารถในการสื�อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสาร
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั งการเจรจาต่อรองเพื�อขจดั
และลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง 

ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการสื�อสาร ที�มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที�มีต่อตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่ง

สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื�อนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื�อการตดัสินใจเกี�ยวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              

ที�เผชิญได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพนัธ์และการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใช้
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจที�มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที�เกิดขึ น        
ต่อตนเอง สังคมและสิ�งแวดลอ้ม 

 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น 

การดาํเนินชีวติประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  การทาํงาน และการอยูร่่วมกนั

ในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ 

อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกั
หลีกเลี�ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์�ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้�น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ 

และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื�อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื�อสาร  
การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 

หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์�สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศกัราช 2551  เพื�อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นในสังคมได้
อยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงันี  
           1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  

           2. ซื�อสัตยสุ์จริต 

           3.  มีวนิยั 

           4. ใฝ่เรียนรู้ 

           5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 

           6.  มุ่งมั�นในการทาํงาน 

           7.  รักความเป็นไทย 

          8.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา  ปีการศึกษา  2552   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พทุธศักราช 2551 

ชั�นมัธยมศึกษาปีตอนปลายปีที�  4 – 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4  ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 5  ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 6  รวมตลอด  3  ปี 

พื�นฐาน/2ภาค เพิ�มเติม/2ภาค พื�นฐาน/2ภาค เพิ�มเติม/2ภาค พื�นฐาน/2ภาค เพิ�มเติม/2ภาค พื�นฐาน เพิ�มเติม 

ภาษาไทย 80 (2 นก.) 

520 (13 นก.) 

80 (2 นก.) 

520 (13 นก.) 

80 (2 นก.) 

680 (17นก.) 

240 (6 นก.) 

 

1720   

(43 นก.) 

 

คณิตศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 

วทิยาศาสตร์ 80 (3 นก.) 80 (3 นก.) - 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 80 (2 นก.) 320 (8 นก.) 

สุขศึกษา และพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 

ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 

รวม 
600 (15 นก.) 520 (13 นก.) 600 (15 นก.) 520 (13 นก.) 440 (11 นก.) 680 (17 นก.) 1,640(41นก.) 1720(43นก.) 

รวมชั�วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้ /ปี 1,120 (28 นก.) 1,120 (28 นก.) 1,120 (28 นก.) 3,360(84 นก.) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ชั�วโมง) 120 120 120 360 

รวมชั�วโมงต่อปีการศึกษา 1,240 1,240 1,240 3,720 
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หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา  พุทธศักราช 2552 

ระดบัชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4) 
 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 (ภาคเรียนที� 1)  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 (ภาคเรียนที� 2) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค) 

 
รายวชิา / กจิกรรม 

เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค 

รายวชิาพื	นฐาน 7.5 (300)  รายวชิาพื	นฐาน 7.5 (300) 

ท31101  ภาษาไทย 1 1.0(40)  ท31102  ภาษาไทย 2 1.0(40) 

ค31101  คณิตศาสตร์ 1 1.0(40)  ค31102  คณิตศาสตร์ 2 1.0(40) 

ว31101  วทิยาศาสตร์ 1(ชีววิทยา) 1.5(60)  ว31102  วทิยาศาสตร์ 2 (เคมี) 1.5(60) 

ส31101  สังคมศึกษา 1 1.0(40)  ส31103  สังคมศึกษา 2 1.0(40) 

ส31102  ประวติัศาสตร์ 1  0.5(20)  ส31104  ประวติัศาสตร์ 2 0.5(20) 

พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5(20)  พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5(20) 

ศ31101  ศิลปะ 1 0.5(20)  ศ31102  ศิลปะ 2 0.5(20) 

ง31101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1 0.5(20)  ง31102  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 0.5(20) 

อ31101  ภาษาองักฤษ 1 1.0(40)   อ31102  ภาษาองักฤษ 2 1.0(40)  

รายวชิาเพิมเติม 6.5(260)  รายวชิาเพิมเติม 6.5(260) 

     

     

     

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

• กจิกรรมแนะแนว 40  • กจิกรรมแนะแนว 40 

• กจิกรรมนักเรียน                                                                                             • กจิกรรมนักเรียน                                                                                            

         -  ลูกเสือ/เนตรนารี                             

        -  ชุมนุม/ชมรม 

- 

10 

          -  ลูกเสือ/เนตรนารี                                                                           

         -  ชุมนุม/ชมรม 

- 

10 

• กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

10  • กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

10 

รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 620  รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 620 
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หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา  พุทธศักราช 2552 

ระดบัชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.5) 
 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 (ภาคเรียนที� 1)  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 (ภาคเรียนที� 2) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค) 

 
รายวชิา / กจิกรรม 

เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค 

รายวชิาพื	นฐาน 8.0 (320)  รายวชิาพื	นฐาน 7.0 (280) 

ท321101  ภาษาไทย 3 1.0(40)  ท32102  ภาษาไทย 4 1.0(40) 

ค32101  คณิตศาสตร์ 3 1.0(40)  ค32102  คณิตศาสตร์ 4 1.0(40) 

ว32101  วทิยาศาสตร์ 3 (ฟิสิกส์) 2.0(80)  ว32102  วทิยาศาสตร์ 4 โลกดาราศาสตร์  1.0(40) 

ส32101  สังคมศึกษา 3  1.0(40)  ส32103  สังคมศึกษา 4 1.0(40) 

ส32102  ประวติัศาสตร์ 3  0.5(20)  ส32104  ประวติัศาสตร์ 4 0.5(20) 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5(20)  พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5(20) 

ศ32101  ศิลปะ 3 0.5(20)  ศ32102  ศิลปะ 4 0.5(20) 

ง32101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 0.5(20)  ง32102  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4 0.5(20) 

อ32101  ภาษาองักฤษ 3 1.0(40)   อ32102  ภาษาองักฤษ 4  1.0(40)  

รายวชิาเพิมเติม 6.0(240)  รายวชิาเพิมเติม 7.0 (280) 

     

     

     

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

• กจิกรรมแนะแนว 40  • กจิกรรมแนะแนว 40 

• กจิกรรมนักเรียน                                                          • กจิกรรมนักเรียน                                                                                            

         -  ลูกเสือ/เนตรนารี                                                                           

        -  ชุมนุม/ชมรม 

- 

10 

          -  ลูกเสือ/เนตรนารี                                                                           

         -  ชุมนุม/ชมรม 

- 

10 

• กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

10  • กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

10 

รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 620  รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 620 
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หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา  พุทธศักราช 2552 

ระดบัชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) 
 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 (ภาคเรียนที� 1)  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 (ภาคเรียนที� 2) 

รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค) 

 
รายวชิา / กจิกรรม 

เวลาเรียน  
(หน่วยกติ/ภาค 

รายวชิาพื	นฐาน 5.5 (220)  รายวชิาพื	นฐาน 5.5 (220) 

ท331101  ภาษาไทย 5 1.0(40)  ท33102  ภาษาไทย 6 1.0(40) 

ค33101  คณิตศาสตร์ 5  1.0(40)  ค33102  คณิตศาสตร์ 6 1.0(40) 

ส33101  สังคมศึกษา 5 1.0(40)  ส33103  สังคมศึกษา 6 1.0(40) 

พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5(20)  พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5(20) 

ศ33101  ศิลปะ 5 0.5(20)  ศ33102  ศิลปะ 6 0.5(20) 

ง33101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 5 0.5(20)  ง33102  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 6 0.5(20) 

อ33101  ภาษาองักฤษ 5 1.0(40)   อ33102  ภาษาองักฤษ 6 1.0(40)  

รายวชิาเพิมเติม 8.5 (340)  รายวชิาเพิมเติม 8.5 (340) 

     

     

     

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60)  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (60) 

• กจิกรรมแนะแนว 40  • กจิกรรมแนะแนว 40 

• กจิกรรมนักเรียน                                                                                             • กจิกรรมนักเรียน                                                                                            

         -  ลูกเสือ/เนตรนารี                              

        -  ชุมนุม/ชมรม 

- 

10 

          -  ลูกเสือ/เนตรนารี                                                                           

         -  ชุมนุม/ชมรม 

- 

10 

• กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

10  • กจิกรรมเพือสังคมและ 

       สาธารณประโยชน์ 

10 

รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 620  รวมเวลาเรียนทั	งสิ	น 620 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4- ม.6) 

โครงสร้าง 

รายวชิาพื�นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ท31102 ภาษาไทย 2 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ท32101 ภาษาไทย 3 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ท32102 ภาษาไทย 4 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ท33101 ภาษาไทย 5 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ท33102 ภาษาไทย 6 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

 

รายวชิาเพิมเตมิ 

ท30201 การพดู 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30202 วรรณกรรมปัจจุบนั 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30203 ประวติัวรรณคดี 1 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30204 ประวติัวรรณคดี 2 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30205 วรรณคดีมรดก 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30206 การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเรื�อง 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30207 วรรณกรรมทอ้งถิ�น 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30208 การแต่งคาํประพนัธ์ 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30209 ภาษากบัวฒันธรรม 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30210 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30211 การเขียน 1 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30212 การเขียน 2 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30213 ภาษาไทยเพื�อกิจกรรมการแสดง 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ท30214 การพดูต่อหนา้ประชุมชน 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื�นฐาน 
คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท31101     วชิาภาษาไทย 1                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4   ภาคเรียนที�  1    เวลาเรียน  40   ชั�วโมง     จาํนวน  1.0     หน่วยการเรียน 
 

 

 ฝึกการอ่าน   การเขียน  การฟัง การดูและการพูดโดยอ่านข้อความเรื� องราว สื�อสารสนเทศ 

ในรูปแบบต่างๆ  อ่านบทกวนิีพนธ์ประเภทกาพย ์กลอน  อ่านวรรณกรรมประเภทเรื�องสั�นและบทความ  

เขียนเรียงความ   ย่อความ  อธิบายจบัใจความสําคญั สรุปความ  แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย ์ฟัง

ขอ้ความเรื�องราวและดูสื�อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ    พดูในโอกาสต่างๆทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ   พดูเพื�อความบนัเทิง  และศึกษาหลกัการใชภ้าษาที�เกี�ยวกบัธรรมชาติของภาษา   การใชค้าํและ
กลุ่มคาํ   การเปลี�ยนแปลงทางภาษา  วรรณกรรมพื�นบา้น  การใช้เทคโนโลยีสื�อสารในชีวิตประจาํวนั 
ภาษาพูด ภาษาเขียนในการสื�อสารตามหลกัการใช้ภาษา  การใช้คาํราชาศพัท์ตามฐานะบุคคล  คุณค่า  

การใชต้วัเลขไทย  การใชภ้าษาของกลุ่มบุคคลในวงการต่างๆ ของสังคมไทย  หลกัการเลือกอ่านหนงัสือ

และสื�อสาร  อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  หลกัการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื�อให้สามารถ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณและมีประสิทธิภาพ  จบัใจความสําคญั  สรุปความ เรียงความและลาํดบัความคิด

ก่อนพดูและเขียน  วเิคราะห์ขอ้ความ  เรื�องราวที�อ่านที�ฟังและดูสื�อในรูปแบบต่างๆ  นาํเสนอโดยการพูด

และการเขียนสื�อสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัการใชภ้าษา  ใชเ้ทคโนโลยสืี�อสารในชีวิตประจาํวนั
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการใช้ภาษา   ใช้ทกัษะและกระบวนการทาง
ภาษาพฒันาการเขียนการอ่าน   ความรู้และประสบการณ์และการทาํงาน   และความบนัเทิง มีมารยาทใน

การใชภ้าษาและมีนิสัยรักการอ่านการเขียน  โดยกาํหนดสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการให้เกิดแก่
ตวัผูเ้รียน คือ ความสามารถในการสื�อสาร   ความสามารถในการคิด     ความสามารถในการแกปั้ญหา   
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

ตัวชี�วดั   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  

รวมทั�งหมด     27   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ท31102     ภาษาไทย  2                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4   ภาคเรียนที�  2    เวลาเรียน  40 ชั�วโมง               จาํนวน  1.0 หน่วยการเรียน 

 

 ฝึกใช้ทักษะและกระบวนการทางภาษาพัฒนาการอ่าน   การ เ ขียน  การฟัง  การดู                     

และการพูด โดยอ่านขอ้ความ   เรื�องราว  สื�อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ   อ่านบทกวีนิพนธ์ประเภท 

กาพย ์กลอน  อ่านวรรณกรรมพื�นบา้น วรรณกรรมประเภทเรื�องสั�น  และบทความ  เขียนเรียงความ  ยอ่
ความ  อธิบาย  จบัใจความสําคญั สรุปความ แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย ์                   ฟังขอ้ความ 

เรื�องราว และดูสื�อสารสนเทศ  ในรูปแบบต่าง ๆ พูดในโอกาสต่าง ๆ ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  พดูในกลุ่ม  และศึกษาหลกัการใชภ้าษาเกี�ยวกบัการใชค้าํ และกลุ่มคาํ  อิทธิพลของภาษาถิ�นที�มี
ต่อภาษาไทย  การใชเ้ทคโนโลยีสื�อสารในชีวิตประจาํวนัในการสื�อสารตามหลกัการใช้ภาษา   การใช้
ราชาศพัท์ตามฐานะบุคคล   อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  หลกัการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

เบื�องตน้  เพื�อให้สามารถอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ สรุปความ  เรียงความ  ย่อความ  
อธิบาย   ตีความ   ตั�งประเด็นหัวขอ้การเขียนดา้นบนัเทิงคดี   เขียนเชิงสร้างสรรค ์ เขียนสารคดี  เรียบ
เรียงขอ้ความ  คิดไตร่ตรองและลาํดบัความคิดก่อนพูด และเขียนวิจารณ์ขอ้ความ เรื�องราวที�อ่าน ที�ฟัง 
และดูสื�อในรูปแบบต่าง ๆ นาํเสนอโดย            การพูด และการเขียนสื�อสารอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตาม
หลกัการใชภ้าษาโดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการใหเ้กิดแก่ตวัผูเ้รียน คือ ความสามารถ

ในการสื�อสาร   ความสามารถในการคิด     ความสามารถในการแก้ปัญหา   ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวติ  และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

 

ตัวชี�วดั         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 

รวมทั�งหมด     22   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 ท32101        ภาษาไทย  3                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที�  5    ภาคเรียนที�  1       เวลาเรียน  40   ชั�วโมง          จาํนวน   1.0     หน่วยกิต 

 

                  ฝึกการอ่าน การเขียน การฟัง  การดูและการพดู โดยอ่านขอ้ความต่าง ๆ หรืออ่านเรื�องราว 
จากสื�อสารสนเทศ อ่านกวีนิพนธ์ประเภทลิลิตคือร่ายและโคลง อ่านกาพยย์านี 11 อ่านวรรณกรรม 

ประเภทนวนิยาย   บทความ   ฝึกเขียนการสื�อสารในรูปแบบประเภทต่าง ๆ เช่น  เขียนบรรยาย  เขียน
ประกาศ   เขียนรายงานการประชุม       เขียนเรียงความ   เขียนรายงานเชิงวชิาการ   มีมารยาทในการ

เขียนชนิดต่าง ๆ    ประเมินเรื�องที�ฟังและดูรวมทั�งมีมารยาทในการฟัง   การดูและการพดู    อธิบาย

ธรรมชาติของภาษา การใชค้าํ กลุ่มคาํสร้างประโยค วเิคราะห์วิจารณ์และประเมินคุณค่าวรรณคดี 

วรรณกรรมไดพ้อสมควร       สามารถท่องจาํบทอาขยานและบทร้อยกรองที�มีคุณค่าตามความสนใจ 

  

 ตัวชี�วดั               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                

รวมทั�งหมด     17   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท32102     ภาษาไทย 4                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที�  5      ภาคเรียนที�  2       เวลาเรียน  40   ชั�วโมง              จาํนวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 

 อ่านกวนิีพนธ์ประเภทร่ายยาว และ ฉนัท ์  ฝึกตีความ  แปลความ  ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์เรื�องที�
อ่านในทุก ๆ ดา้นอย่างมีเหตุผล    รู้จกัเลือกอ่านหนงัสือและสื�อสารสนเทศ  มีมารยาทในการอ่าน    เขียน
สื�อสารในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนบรรยาย    พรรณนา   สารคดีและเขียนเชิงกิจธุระ        มีมารยาทในการเขียน  

ประเมินเรื�องที�ฟัง ดู เพื�อกาํหนดแนวทางนาํไปประยุกตใ์ช ้  สามารถพูดในโอกาสต่าง ๆ มีมารยาทในการฟัง  
ดู และพูด    เขา้ใจธรรมชาติของภาษา     พลงัของภาษาและลกัษณะของภาษา       การใช้คาํและกลุ่มคาํสร้าง

ประโยค  หลักการสร้างคาํในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ�น  วิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมเบื�องตน้ดา้นวรรณศิลป์  สังคม และวฒันธรรม  ท่องจาํและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามที�กาํหนด รวมทั�งบทร้อยกรองที�มีคุณค่าตามความสนใจเพื�อนาํไปใชอ้า้งอิง   

 

 

ตัวชี�วดั  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            

รวมทั�งหมด     18   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท33101   ภาษาไทย 5                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6     ภาคเรียนที� 1     เวลาเรียน    40    ชั�วโมง             จาํนวน   1.0   หน่วยกิต 

 

             ฝึกการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพดู  โดยอ่านขอ้ความ  เรื�องราว  สื�อสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ  อ่านบทกวนิีพนธ์ร้อยแกว้และร้อยกรอง  อ่านวรรณกรรมประเภทสารคดีและบทความ            

เขียนเรียงความ  แสดงทรรศนะ  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  สรุปความ  จบัใจความสาํคญั  แต่งบท   

ร้อยกรองประเภทโคลงและกาพย ์  ฟังขอ้ความ  เรื�องราวและดูสื�อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  อยา่งมี
วจิารณญาณ  พดูในโอกาสต่างๆ  ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  พดูโตแ้ยง้แสดงทรรศนะและ

ศึกษาหลกัการใชภ้าษาเกี�ยวกบัความสาํคญัของภาษา  ธรรมชาติของภาษา  ระดบัภาษา  ราชาศพัท ์   การ
อธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  การเลือกสรรถอ้ยคาํ  การเรียบเรียงถอ้ยคาํ  สาํนวนโวหารและการใช้

เทคโนโลยสืี�อสารในชีวิตประจาํวนั  อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมสมยักรุงรัตนโกสินทร์  เพื�อให้

สามารถอ่าน  ฟังอยา่งมีวจิารณญาณและมีประสิทธิภาพ  จบัใจความสาํคญั  สรุปความ  เขียนเรียงความ

จากจินตนาการไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ วเิคราะห์คุณค่าทางดา้นวรรณศิลป์และดา้นสังคมของงานประพนัธ์ที�
อ่านไดต้ามหลกัการวจิารณ์เบื�องตน้  นาํเสนอโดยการพดูและเขียนสื�อสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตาม

หลกัการใชภ้าษา  ใชเ้ทคโนโลยสืี�อสารในชีวิตประจาํวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัหลกัการใชภ้าษา  ใชท้กัษะและกระบวนการทางภาษาพฒันาการอ่าน  การเขียน  นาํความรู้  
ประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตและการศึกษาต่อ  เห็นคุณค่าของภาษาไทยและใชภ้าษาได้

ถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษาและวฒันธรรม ท่องจาํบทประพนัธ์ที�มีคุณค่าและนาํไปใชอ้า้งอิงได ้      มี
มรรยาทในการใชภ้าษาและมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน 

 

ตัวชี�วดั    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 

รวมทั�งหมด     17   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท33102    ภาษาไทย 6                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6     ภาคเรียนที� 2      เวลาเรียน    40    ชั�วโมง             จาํนวน   1.0   หน่วยกิต 

 

ฝึกการอ่าน   การเขียน   การฟัง   การดูและการพูด   โดยอ่านขอ้ความ  เรื�องราว   สื�อสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ  ที�ซบัซอ้นยิ�งขึ�น  อ่านบทกวีนิพนธ์ร้อยแกว้และร้อยกรอง  อ่านวรรณกรรมประเภทเรื�องสั�น 
สารคดีและบทความ    เขียนเรียงความ   แสดงทรรศนะ   ตีความ   แปลความ   ขยายความ   สรุปความ    

  จบัใจความสาํคญั  แต่งบทร้อยกรองประเภทฉนัท ์  ฟังขอ้ความ  เรื�องราวและดูสื�อสารสนเทศในรูปแบบ
ต่างๆ  อยา่งมีวิจารณญาณ  พูดในโอกาสต่างๆ  ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  พูดโนม้นา้วใจและศึกษา

หลกัการใชภ้าษาเกี�ยวกบัการใชภ้าษาพฒันาการคิดแสดงเหตุผล แสดงทรรศนะ โตแ้ยง้และโนม้นา้วใจ  การ
ใชค้าํราชาศพัท ์   การแต่งฉนัทช์นิดต่างๆ  การใชเ้ทคโนโลยสืี�อสารในชีวิตประจาํวนั  อ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมสมยักรุงรัตนโกสินทร์  เพื�อใหส้ามารถอ่าน  ฟังอยา่งมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ  อ่าน
อินทรวิเชียรฉนัทแ์ละวสันตดิลกฉนัท ์ จบัใจความสําคญั  สรุปความ  เขียนเรียงความจากอุดมคติ ไดอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์ เขียนเรียงความ  คิดไตร่ตรองและลาํดบัความความคิดก่อนพดูและเขียน        วิเคราะห์คุณค่าทาง 

ดา้นวรรณศิลป์  ดา้นสังคมและแนวคิดของงานประพนัธ์ที�อ่าน  นาํเสนอโดยการพูดและการเขียนสื�อสาร
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัการใชภ้าษา ใชเ้ทคโนโลยสืี�อสารในชีวิตประจาํวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการใชภ้าษา ใชท้กัษะและกระบวนการทางภาษาพฒันาการอ่าน การเขียน  นาํ

ความรู้  ประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตและการศึกษาต่อ  เห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้

ภาษาไดถู้กตอ้งตามหลกัการใชภ้าษาและวฒันธรรม  ท่องจาํบทประพนัธ์ที�มีคุณค่าและนาํไปใชอ้า้งอิงได ้   
มีมรรยาทในการใชภ้าษาและมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน 

 

ตัวชี�วดั  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 

รวมทั�งหมด     14   ตัวชี�วดั      
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รายวชิาเพิ	มเติม 
คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท30201   การพดู                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                        จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาหลกัการ  วธีิในการพดู  ฝึกการพดูในรูปแบบของการสนทนา  การสัมภาษณ์  การพดูในที�
ประชุม  การอภิปรายในกลุ่มและในที�ประชุม  และการอ่านใหที้�ประชุมฟัง  เพื�อพฒันาสมรรถภาพใน
การพดูของตนเองใหถู้กตอ้งตามหลกัการและวธีิการ  มีจรรยาบรรณ  ความรับผิดชอบ และคุณธรรมใน

การพดู 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความสาํคญัองคป์ระกอบของการพดูไดถู้กตอ้ง 

2. บอกปัจจยัที�ช่วยใหก้ารพดูสัมฤทธิ< ผลได ้

3. อธิบายประเภทของการพดูไดถู้กตอ้ง 

4. สามารถเตรียมตวัพดู ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. สามารถวเิคราะห์ผูฟั้งและสถานการณ์การพูดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. สามารถบอกหลกัการสนทนา การสัมภาษณ์ การอภิปรายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและนาํไปใช้

ประกอบการพดูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. บอกหลกัการพดูในโอกาสต่าง ๆ และสามารถพดูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. สามารถอธิบายหลกัการอ่านร้อยแกว้ ร้อยกรองในที�ประชุมและอ่านใหผู้ผ้ื�นฟังไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัการ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ท30202    วรรณกรรมปัจจุบนั                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 อ่านงานประพนัธ์ประเภทชีวประวติั บทความ  บทละครพดู  เรื�องสั�น นวนิยาย บทร้อยกรอง   

ขนาดสั�น  พิจารณาการใชค้าํ  ขอ้ความ  สาํรวนโวหาร  ประเด็นสาํคญัของเรื�อง  แยกเนื�อหาที�แสดง
อารมณ์   แสดงขอ้เท็จจริง  และความคิดเห็น   เพื�อใหเ้ขา้ใจสารของผูแ้ต่ง เกิดจินตนาการ  เขา้ใจถึงความ

ไพเราะ และความงามของวรรณกรรม 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกลกัษณะของวรรณกรรมประเภทเรื�องสั�นได ้

2. อ่านเรื�องสั�นแลว้วเิคราะห์คุณค่าดา้นวรรณศิลป์และสงัคมได ้

3. บอกลกัษณะของวรรณกรรมประเภทบทความได ้

4. อ่านวรรณกรรมประเภทบทความแลว้สามารถบอกจุดหมายการเขียนและสาํนวนภาษาใน 

การเขียนได ้

5. บอกลกัษณะของวรรณกรรมประเภทชีวประวติัได ้

6. อ่านวรรณกรรมประเภทชีวประวติัแลว้สามารถพิจารณากลวธีิการเขียนความรู้ ความคิดและ 

ทศันะของผูเ้ขียนได ้

7. บอกลกัษณะของวรรณกรรมประเภทนวนิยายได ้

8. อ่านวรรณกรรมประเภทนวนิยายแลว้สามารถวเิคราะห์องคป์ระกอบของนวนิยายและประเมินคุณค่าของ

เรื�อง 
9. บอกลกัษณะของวรรณกรรมประเภทบทละครพดูได ้

10. บอกลกัษณะของวรรณกรรมประเภทเรื�องสั�นได ้

11. อ่านเรื�องสั�นแลว้วเิคราะห์คุณค่าดา้นวรรณศิลป์และสงัคมได ้

12. บอกลกัษณะของวรรณกรรมประเภทบทความได ้

13. อ่านวรรณกรรมประเภทบทความแลว้สามารถบอกจุดหมายการเขียนและสาํนวนภาษาใน 

การเขียนได ้

14. บอกลกัษณะของวรรณกรรมประเภทชีวประวติัได ้

15. อ่านวรรณกรรมประเภทชีวประวติัแลว้สามารถพิจารณากลวธีิการเขียนความรู้ ความคิดและ 

ทศันะของผูเ้ขียนได ้

16. บอกลกัษณะของวรรณกรรมประเภทนวนิยายได ้

17. อ่านวรรณกรรมประเภทนวนิยายแลว้สามารถวเิคราะห์องคป์ระกอบของนวนิยายและประเมินคุณค่าของ

เรื�อง 
18. บอกลกัษณะของวรรณกรรมประเภทบทละครพดูได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท30203    ประวติัวรรณคดี 1                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษาวรรณคดีสาํคญัสมยัสุโขทยัและอยธุยาเกี�ยวกบั  ประวติัความเป็นมา  ประวติักว ี เนื�อหา
โดยสังเขป  บทร้อยกรองขนาดสั�น  พิจารณาการใชค้าํ  ขอ้ความ  สาํนวนโวหาร  ประเด็นสาํคญัของเรื�อง  

แยกเนื�อหาที�แสดงอารมณ์   แสดงขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็น   เพื�อให้เขา้ใจสาระของผูแ้ต่ง  เกิด

จินตนาการ  เขา้ใจถึงความไพเราะ และความงามของวรรณกรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัวรรณคดีและสามารถอธิบายใหผู้อื้�นฟังได ้

2. ศึกษาประวติัวรรณคดีและสามารถแบ่งยคุสมยัของวรรณคดีไดถู้กตอ้ง 

3. มีความรู้เกี�ยวกบัวรรณคดีสมยัสุโขทยั สามารถตอบขอ้ซกัถามและอธิบายใหผู้อื้�นฟังได ้

4. มีความรู้เกี�ยวกบัวรรณคดีสมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้ สามารถตอบขอ้ซกัถามและอธิบายให้
ผูอื้�นฟังได ้

5. มีความรู้เกี�ยวกบัวรรณคดีสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย สามารถตอบขอ้ซกัถามและอธิบาย
ใหผู้อื้�นฟังได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท30204   ประวติัวรรณคดี 2                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 

   ศึกษาวรรณคดีสาํคญัสมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์เกี�ยวกบั   ประวติัความเป็นมา    ประวติักวี  

เนื�อหาโดยสังเขป  การชาํระหนงัสือวรรณคดี  เพื�อใหรู้้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย  เขา้ใจ

ความสัมพนัธ์ต่อเนื�องระหวา่งสมยั  เขา้ใจค่านิยมและลกัษณะชีวติของคนในสมยันั�น  และเห็นคุณค่า

ของวรรณคดีสาํคญัในฐานะที�เป็นมรดกทางวฒันธรรม 

 

ผลการเรียนรู้   

1. ศึกษาประวติัวรรณคดี  ประวติักว ีสมยัธนบุรี 

2. ศึกษาประวติัวรรณคดี  ประวติักว ีรัตนโกสินทร์ 

3. มีความรู้  ความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของวรรณคดีสมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์   

              4.    เห็นคุณค่าของวรรณคดีสาํคญัในฐานะที�เป็นมรดกทางวฒันธรรม 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท30205    วรรณคดีมรดก                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 อ่านรามเกียรติ<   (ฉบบัรัชกาลที�  1)  ขนุชา้งขนุแผน  อิเหนา  พระอภยัมณีให้รู้เรื�องตลอด
โดยสังเขป  และอ่านเฉพาะตอนที�สาํคญัในเชิงวรรณศิลป์  ตอนที�ทาํให้เป็นสภาพชีวิตในสมยัของบรรพ
บุรุษ  ตอนที�ทาํใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์  และตอนที�เกี�ยวกบัศิลปะสาขาต่าง ๆ  เพื�อใหส้ามารถ
วเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัตวัละครที�สาํคญั  แนวคิดในเนื�อเรื�องโดยเปรียบเทียบกบั
เหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบนั  เกิดความประทบัใจในศิลปะการประพนัธ์  สามารถนาํไปกล่าวอา้งได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายลกัษณะของวรรณคดีมรดกได ้

2. บอกชื�อของผูแ้ต่ง ประวติัผูแ้ต่งและรูปแบบของคาํประพนัธ์ได ้

3. บอกที�มาของเรื�องและวตัถุประสงคข์องการประพนัธ์ได ้

4. จบัใจความสาํคญัจากเรื�องที�กาํหนดให้อ่านได ้

5. วเิคราะห์ลกัษณะนิสัยของตวัละครได ้

6. บอกแนวคิดที�สาํคญัจากเรื�องได ้

7. บอกคุณค่าของวรรณคดีมรดกที�กาํหนดใหอ่้านได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท30206    การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเรื�อง                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 อ่านร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 4 กณัฑ ์  คือ  ทานกณัฑ์  มทัธี  มหาพน  และชูชก  พิจารณา

ศพัท ์ การใชโ้วหาร  และการเลือกเฟ้นถอ้ยคาํ  อ่านนิราศเมืองแกลงและนิราศภูเขาทอง  พิจารณาการใช้

ถอ้ยคาํโวหาร  อ่านสามคัคีเภทคาํฉนัท ์  พิจารณาเนื�อเรื�อง  และลีลาของฉนัท ์  เพื�อใหเ้ขา้ใจสาระสาํคญั

ของเรื�อง  สามารถวจิารณ์ไดต้ามหลกัวชิาวรรณคดีวจิารณ์เบื�องตน้  โดยเนน้ในดา้นวรรณศิลป์และคุณ

คุณค่าของวรรณคดีที�อ่าน 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  เพื�อใหเ้ขา้ใจสาระของเรื�อง 

  1.1 อธิบายลกัษณะของวรรณคดีมรดกได ้

  1.2 บอกที�มาและประวติัผูแ้ต่งได ้

  1.3 บอกรูปแบบของคาํประพนัธ์ได ้

  1.4 จบัใจความสาํคญัจากเรื�องที�กาํหนดใหอ่้านได ้

  1.5 บอกแนวคิดที�สาํคญัจากเรื�องได ้

  1.6 บอกความหมายของศพัทแ์ละสาํนวนจากเรื�องที�อ่านได ้

 2. สามารถวจิารณ์เนื�อเรื�องไดต้ามหลกัวรรณคดี 

  2.1 บอกหลกัวจิารณ์วรรณคดีได ้

  2.2 วจิารณ์วรรณคดีได ้

  2.3 บอกคุณค่าของวรรณคดีมรดกที�กาํหนดใหอ่้านได ้

  2.4 บอกลีลาของฉนัทแ์ต่ละชนิดได ้

  2.5 บอกเหตุผลและยกตวัอยา่งสาํนวนโวหารที�ไพเราะและใหอ้ารมณ์สะเทือนใจได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท30207    วรรณกรรมทอ้งถิ�น                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 
 

 ศึกษาเพลงพื�นบา้น  ปริศนาคาํทาย  ภาษิตและสาํนวน  ตาํนาน  นิทาน  นิยาย  เรื�องเล่า  โดย

ศึกษาเกี�ยวกบัที�มา  เนื�อหา  คาํศพัท ์  สาํนวน  ความหมายและอิทธิพลที�มีต่อการดาํรงชีวติ  เพื�อใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจ วิเคราะห์ วจิารณ์ ประเมินค่าดา้นวรรณศิลป์ในฐานะที�เป็นมรดกทางวฒันธรรมของ
ชาติและร่วมมือในการอนุรักษว์รรณกรรมทอ้งถิ�น  โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการให้

เกิดในตวัผูเ้รียน คือ ความสามารถในการสื�อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชีวติและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี   

 

ผลการเรียนรู้ 

1. วเิคราะห์และวจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวจิารณ์เบื�องตน้ 

2. วเิคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเชื�อมโยงกบัการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวถีิชีวติของ

สังคมในอดีต 

3. วเิคราะห์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที�เป็น
มรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

4. สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื�อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

5. รวบรวมวรรณกรรมพื�นบา้นและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ท30208    การแต่งคาํประพนัธ์                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะบงัคบัของคาํประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ  ฝึกแต่งคาํประพนัธ์ประเภทกาพย ์ กลอนโคลง  

ฉนัท ์  ร่าย  โดยคาํนึงถึงลกัษณะบงัคบั  ความไพเราะ  เนื�อหาสาระ  และความคิดสร้างสรรค ์  เพื�อใหมี้
ความรู้เกี�ยวกบัฉนัทลกัษณ์  สามารถแต่งคาํประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ ได ้  เห็นคุณค่าของงานประพนัธ์

ประเภทร้อยกรอง  อนัจะนาํไปสู่การอนุรักษแ์ละพฒันาการแต่งคาํประพนัธ์ 

ผลการเรียนรู้ 

  1.  ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัคาํประพนัธ์ 
       1.1 ใหท้ราบเรื�องราวเกี�ยวกบัคาํประพนัธ์ 
   1.1.1 ความหมายของคาํประพนัธ์ 

                       1.1.2 ลกัษณะของคาํประพนัธ ์

   1.1.3 คุณค่าของคาํประพนัธ์ 

   1.1.4 คุณประโยชน์ของคาํประพนัธ ์

   1.1.5 คาํศพัทที์�เกี�ยวกบัคาํประพนัธ ์

      1.2 นาํความรู้พื�นฐานในการแต่งคาํประพนัธ์ 
             2. ประเภทและววิฒันาการของคาํประพนัธ์ 

      2.1 ใหรู้้จกัคาํประพนัธ์ประเภทต่าง ๆ 

      2.2 วจิารณ์วรรณคดีได ้

3. กลอน 

    3.1 ใหท้ราบประวติัและลกัษณะบงัคบัของกลอน 

    3.2 ใหรู้้ขั�นตอนในการแต่งกลอน 

                                 3.3 สามารถแต่งกลอนประเภทต่าง ๆ ได ้

             4. โคลง 

      4.1 ใหท้ราบประวติัความเป็นมาและลกัษณะบงัคบัของโคลงชนิดต่าง ๆ 

      4.2 สามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการแต่งโคลง 

5. กาพย ์

    5.1 ใหท้ราบประวติัความเป็นมาและลกัษณะบงัคบัของกาพยช์นิดต่าง ๆ  

    5.2 สามารถแต่งกาพยช์นิดต่าง ๆ ได ้

6. ฉนัท ์

    6.1 ใหท้ราบประวติัความเป็นมาและลกัษณะบงัคบัของฉนัทช์นิดต่าง ๆ  

    6.2 สามารถแต่งฉนัทนิ์ดต่าง ๆ ได ้

6. ร่าย 

    6.1 ใหท้ราบประวติัความเป็นมาและลกัษณะบงัคบัของร่ายชนิดต่าง ๆ  

    6.2 สามารถแต่งร่ายชนิดต่าง ๆ ได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

ท30209     ภาษากบัวฒันธรรม                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวฒันธรรมในการใชภ้าษา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัศิลปะแขนงต่างๆ  การใช้

ภาษาที�สัมพนัธ์กบัประเพณีไทยโดยทั�วไปและเฉพาะทอ้งถิ�น     และความสาํคญัของภาษาในการสืบ

วฒันธรรมไทย       เพื�อใหเ้ขา้ใจและเห็นคุณค่าของภาษาในฐานะที�เป็นเครื�องมือรักษาและสืบทอด
วฒันธรรมไทย 

ผลการเรียนรู้  

1. ภาษากบัวฒันธรรม 

                 - บอกความหมายของภาษาแลและวฒันธรรมได ้

                 - บอกลกัษณะและประเภทของวฒันธรรมได ้

                 - บอกความเจริญของวฒันธรรมได ้

                 - บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมและวฒันธรรมในการใชภ้าษาได ้

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัศิลปะแขนงสถาปัตยกรรม จิตกรรมและประติมากรรม 

                 - บอกความหมายของวรรณคดีได ้

                 - บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกีบศิลปะแขนงต่าง ๆ  

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัดนตรีไทย 

                - บอกชนิดของเครื�องดนตรีไทยและเครื�องดนตรีประจาํทอ้งถิ�นได ้

                - บอกความสมัพนัธ์ของวรรณคดีกบัเพลงไทยได ้

                - บอกความสมัพนัธ์ของวรรณคดีกบัเพลงไทยได ้

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัเพลงไทย 

                - บอกประเภทของเพลงไทยได ้

               - บอกความสมัพนัธ์ของวรรณคดีกบัเพลงไทยได ้

5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัละครฟ้อนรําได ้

               - บอกชนิดของนาฏศิลป์ไทยได ้

               - บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์กบัวรรณคดีไทยได ้

6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัประเพณี 

                - บอกความหมายและประเภทของประเพณีได ้

               - บอกความสาํคญัของประเพณีได ้

              - บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัประเพณีได ้

7. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัคติชาวบา้น 

               - บอกความหมายและประเภทของคติชาวบา้นได ้

               - บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัคดีชาวบา้นได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท30210   การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 อ่านขอ้เขียนประเภทต่าง ๆ  และวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั�งบนัเทิงคดี และสารคดี  ที�เป็น
ร้อยแกว้และร้อยกรอง   พิจารณาแยกขอ้เท็จจริงออกจากความคิดเห็น  แยกองคป์ระกอบของ

วรรณกรรม  เพื�อใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ในเรื�องที�อ่าน  เขา้ใจสารของผูแ้ต่งและเห็น

คุณค่าของวรรณกรรมที�อ่าน 
 
ผลการเรียนรู้  

 1.  อ่านขอ้เขียนประเภทต่าง ๆ  และวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั�งบนัเทิงคดี และสารคดี  ที�
เป็นร้อยแกว้ได ้

 2.  อ่านขอ้เขียนประเภทต่าง ๆ  และวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั�งบนัเทิงคดี และสารคดี  ที�
เป็นร้อยกรองได ้

 3.  พิจารณาแยกขอ้เทจ็จริงออกจากความคิดเห็น  แยกองคป์ระกอบของวรรณกรรมได ้  

 4.  แสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์ในเรื�องที�อ่านได ้  

 5.  เขา้ใจสารของผูแ้ต่งและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมที�อ่านได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท30211   การเขียน 1                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 ฝึกเขียนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเนน้การลาํดบัความให้ผูอ่้านไดรั้บสารอยา่งชดัเจน  เลือกใช้

โวหารใหเ้หมาะสมกบัเนื�อเรื�องและโอกาส  และอาจใหเ้ขียนบทร้อยกรองอยา่งง่าย ๆ แสดงความคิด

และความรู้สึก  เพื�อเพิ�มพนูทกัษะการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  สามารถเขียนแสดงความตอ้งการ  
ความคิดและความรู้สึกไดถู้กตอ้งตามมารยาทและธรรมเนียมนิยม 
 
ผลการเรียนรู้  

 1. เขียนขอ้ความหรือประโยคในรูปแบบต่าง ๆ โดยเนน้การลาํดบัความใหผู้อ่้านไดรั้บสารอยา่ง

ชดัเจนได ้  
 2. เลือกใชโ้วหารใหเ้หมาะสมกบัเนื�อเรื�องและโอกาส   
 3. เขียนบทร้อยกรองอยา่งง่าย ๆ ได ้

 4. แสดงความคิดและความรู้สึก  เพื�อเพิ�มพนูทกัษะการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ 
 5. เขียนแสดงความตอ้งการ  ความคิดและความรู้สึกไดถู้กตอ้งตามมารยาทและธรรมเนียมนิยม 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท30212   การเขียน 2                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 ฝึกเขียนบทสนทนาที�แสดงอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ โดยใชจิ้นตนาการหรือกาํหนดสถานการณ์

ขึ�น   ฝึกเขียนบทความสั�น ๆ แสดงความคิดเห็นหรืออาจฝึกเขียนบรรยายประสบการณ์ พรรณนาทศันียภาพ     
หรืออาจเขียนในรูปแบบอื�น    ฝึกแต่งคาํประพนัธ์ตามความคิดและหวัขอ้ที�กาํหนดให ้ เพื�อใหเ้ขียนได้
อยา่งมีเนื�อหาสาระ  น่าอ่าน  ใชถ้อ้ยคาํสาํนวนสละสลวยก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและช่วยพฒันาความคิด 
 
ผลการเรียนรู้  

 1. เขียนบทสนทนาที�แสดงอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ โดยใชจิ้นตนาการหรือกาํหนดสถานการณ์

ขึ�นได ้

 2. เขียนบทความสั�น ๆ ได ้

 3. แสดงความคิดเห็นหรือเขียนบรรยายประสบการณ์ พรรณนาทศันียภาพ  หรืออาจเขียนใน

รูปแบบอื�นได ้   
 4. แต่งคาํประพนัธ์ตามความคิดและหวัขอ้ที�กาํหนดใหไ้ด ้
 5. เขียนสิ�งต่าง ๆใหมี้เนื�อหาสาระ  น่าอ่าน  ใชถ้อ้ยคาํสาํนวนสละสลวยก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน

และช่วยพฒันาความคิดได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท30213   ภาษาไทยเพื�อกิจกรรมการแสดง                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 

 ฝึกการเล่านิทาน  การเล่าเรื�องที�มีขอ้ขาํ  การเล่าเรื�องขบขนั  การเล่าเรื�องที�ตื�นเตน้  ฝึกการพดู

บรรยายหรือแนะนาํการแสดง     ฝึกการทาํหนา้ที�พิธีกรหรือโฆษก      ฝึกการละเล่นหรือการแสดงละคร 

ฝึกแต่งบทที�ใชใ้นกิจกรรมขา้งตน้   เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจการใชภ้าษาในกิจกรรมการแสดง 

 

ผลการเรียนรู้  

 1. เล่านิทาน  เล่าเรื�องขบขนั  เล่าเรื�องที�ตื�นเตน้ได ้  

 2.  พดู บรรยายหรือแนะนาํการแสดงได ้  

3. ทาํหนา้ที�พิธีกรหรือโฆษกได ้  

 4.  เล่นหรือแสดงละครได ้

 5.  แต่งบทที�ใชใ้นกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ท30214   การพดูต่อหนา้ประชุมชน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลา  40  ชั�วโมง                              จาํนวน 1.0   หน่วยกิต 

 
 

 ฝึกการพดูต่อหนา้ประชุมชนทั�งที�เป็นการบรรยาย  พรรณนา  ชกัชวน  ชี�แจง  อภิปราย  

ดาํเนินการอภิปราย  สัมภาษณ์  โตว้าที  ทาํหนา้ที�พิธีกรหรือโฆษก  ทั�งนี� โดยเนน้การใชถ้อ้ยคาํ  นํ�าเสียง  

และท่าทางที�เหมาะสม  เพื�อใหส้ามารถพดูไดอ้ยา่งมีเนื�อหาสาระและน่าสนใจ  ทาํใหผู้ฟั้งเกิดความเขา้ใจ  

พอใจหรือคลอ้ยตาม 

 

ผลการเรียนรู้  

1. พดูบรรยาย พรรณนา ชกัชวน ชี�แจง อภิปราย โดยใชค้าํไดเ้หมาะสมกบัเนื�อหาและ

ผูฟั้งเกิดความสนใจซาบซึ� งและคลอ้ยตาม 

2. ดาํเนินการอภิปราย สัมภาษณ์ โตว้าทีไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 

3. ทาํหนา้ที�พิธีกร หรือโฆษณา โดยใชถ้อ้ยคาํ นํ�าเสียงและท่าทางที�เหมาะสม พดูได้
อยา่งมีเนื�อหาสาระน่าสนใจ ทาํใหผู้ฟั้งเกิดความพอใจหรือคลอ้ยตาม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4- ม.6) 

โครงสร้าง 

     รายวชิาพื�นฐาน 
ค31101 คณิตศาสตร์  1 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ค31102 คณิตศาสตร์  2 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ค32101 คณิตศาสตร์  3 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ค32102 คณิตศาสตร์ 4  2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5  2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ค33102 คณิตศาสตร์ 6  2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

 

 

     รายวชิาเพิมเตมิ 

ค31201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 1 4  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต/ภาค 

ค31202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 2 4  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต/ภาค 

ค32201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 3 4  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต/ภาค 

ค32202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 4 4  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต/ภาค 

ค33201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 5 4  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต/ภาค 

ค33202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 6 4  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื�นฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค31101   คณิตศาสตร์ 1                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 4      ภาคเรียนที�    1       เวลาเรียน  40   ชั�วโมง     จํานวน  1.0 หน่วยกติ 

 

            ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
            เซต    เซต    การดาํเนินการบนเซต    แผนภาพเวนน์ –ออยเลอร์ และการแกปั้ญหา 

            การให้เหตุผล   การใหเ้หคุผลแบบอุปนยัละนิรนยั   การอา้งเหตุผลโดยใชแ้ผนภาพแทนเซต 

            จํานวนจริง        จาํนวนจริง   สมบติัของจาํนวนจริงเกี�ยวกบัการบวกและการคูณ  สมบติัการเท่ากนั 

และการไม่เท่ากนั    สมการกาํลงัสองตวัแปรเดียว     อสมการตวัแปรเดียว     ค่าสัมบูรณ์ 

           โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา    คน้ควา้ 

โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง   สรุป   รายงาน   เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในกาคาํนวณ  การแกปั้ญหา  

การใหเ้หตุผล   การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้   ความคิด    ทกัษะ

กระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง  ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์   โดยกาํหนด

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ   ความสามารถในการคิด   ความสามารถ 

ในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์    
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ     มีความรับผดิชอบ     มีวินยั      ใฝ่เรียนรู้   

มุ่งมั�นในการทาํงาน    มีวิจารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ตัวชี�วดั       ค 1.1     ม.4-6/1,     ม.4-6/2      

                   ค 1.4     ม.4-6/1      

                   ค 4.1     ม.4-6/1,    ม.4-6/2      

                   ค 4.2     ม.4-6/1,    ม.4-6/2,    ม.4-6/3                                               

                   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 

รวมทั�งหมด     14   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค31102   คณิตศาสตร์ 2                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 4     ภาคเรียนที�    2       เวลาเรียน  40   ชั�วโมง     จํานวน  1.0 หน่วยกติ 

 

  ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
 ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน     ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั   โดเมนและเรนจข์องความสัมพนัธ์ 

และฟังกช์นั  กราฟของความสัมพนัธ์และฟังกช์นั    ตวัอยา่งของฟังกช์นัที�ควรรู้จกั    การนาํกราฟไป
แกปั้ญหาบางประการ 

อตัราส่วนตรีโกณมิติและการนําไปใช้   อตัราส่วนตรีโกณมิติของมุม    ระยะทางและความสูง 

อตัราส่วนตรีโกณมิติเกี�ยวกบัการวดั 

            โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา    คน้ควา้  

โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การ

แกปั้ญหา  การให้เหตุผล    การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์   และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้   

ความคิด    ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง  ๆ   และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์  

โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน     ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด    

ความสามารถในการแกปั้ญหา    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    รวมทั�งเห็นคุณค่า และมีเจตคติที�ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ      มีความรอบคอบ     มีความรับผดิชอบ     มีวินยั      

ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน    มีวจิารณญาณ    และมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ตัวชี�วดั            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                                                                      

รวมทั�งหมด     10   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค32101    คณิตศาสตร์ 3                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 5      ภาคเรียนที�    1       เวลาเรียน  40   ชั�วโมง     จํานวน  1.0 หน่วยกติ 

 

 ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
 ลาํดับและอนุกรม  ลาํดบัและการหาพจน์ทั�วไปของลาํดบัจาํกดั  ลาํดบัเลขคณิตและลาํดบั

เรขาคณิต    อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

              ความน่าจะเป็น  กฎเกณฑเ์บื�องตน้เกี�ยวกบัการนบั  การทดลองสุ่ม  แซมเปิลสเปซ 

เหตุการณ์    ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

            โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

คน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  

การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด   

ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ มีวินยั   ใฝ่

เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ตัวชี�วดั       ค 4.1         ม.4-6/4       ม.4-6/5        

                    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       ม.4-6/2      ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5     ม.4-6/6 

รวมทั�งหมด     11   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค32102    คณิตศาสตร์ 4                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 5      ภาคเรียนที�    2       เวลาเรียน  40   ชั�วโมง     จํานวน  1.0 หน่วยกติ 

 

  ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
 สถิติและข้อมูล  ความหมายของสถิติ  สถิติกบัการตดัสินใจและวางแผน  ขอ้มูลและการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูลเบื�องต้น การแจกแจงความถี�ของขอ้มูล  การแจกแจงความถี�โดยใชก้ราฟ 

การวดัตาํแหน่งที�ของขอ้มูลโดยใชเ้ปอร์เซ็นไทล ์   การวดัค่ากลางของขอ้มูลโดยใชค่้าเฉลี�ยเลขคณิต  มธัย

ฐาน  และฐานนิยม   การวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชพิ้สัยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

การสํารวจความคิดเห็น  วิธีสาํรวจความคิดเห็น    การนาํผลการสาํรวจความคิดเห็นไปใช้

ประโยชน์ 

             โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

คน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  

การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด   

ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ มีวินยั   ใฝ่

เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ตัวชี�วดั        ค 5.1       ม.4-6/1       ม.4-6/2     ม.4-6/3        

                    ค 5.3       ม.4-6/1     

                    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 

รวมทั�งหมด     10   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค33101     คณิตศาสตร์ 5                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 6      ภาคเรียนที�    1       เวลาเรียน  40   ชั�วโมง     จํานวน  1.0 หน่วยกติ 

 

            ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
            เลขยกกาํลงั    เลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ   จาํนวนจริงในรูปกรณฑ ์  การบวก 

ลบ    คูณ และหาร จาํนวนจริงที�อยูใ่นรูปเลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ  การประมาณค่า 

ของจาํนวนที�อยูใ่นรูปกรณฑ์และจาํนวนจริงที�อยูใ่นรูปเลขยกกาํลงั   รากที� n    ของจาํนวนจริง 

            การวเิคราะห์ข้อมูล(3)     การวดัการกระจายของขอ้มูล     การแจกแจงปกติ    ค่ามาตรฐาน 

           วธีิเรียงสับเปลี�ยน           แฟกทอเรียล     วธีิเรียงสับเปลี�ยน    การจดัหมู่ 

           โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา    คน้ควา้ 

โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง   สรุป   รายงาน   เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในกาคาํนวณ  การแกปั้ญหา  

การใหเ้หตุผล   การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้   ความคิด    ทกัษะ

กระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง  ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์   โดยกาํหนด

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ   ความสามารถในการคิด   ความสามารถ 

ในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์    
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ     มีความรับผดิชอบ     มีวินยั      ใฝ่เรียนรู้   

มุ่งมั�นในการทาํงาน    มีวิจารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ตัวชี�วดั        ค 1.1    ม.4-6/3     

                    ค 1.2     ม.4-6/1      

                    ค 1.3     ม.4-6/1      

                    ค 5.1     ม.4-6/2,   ม.4-6/3      

                    ค 5.3     ม.4-6/1                                               

                    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 

รวมทั�งหมด     12   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค33102    คณิตศาสตร์ 6                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 6      ภาคเรียนที�    2       เวลาเรียน  40   ชั�วโมง     จํานวน  1.0 หน่วยกติ 

 

            ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
            แคลคูลสัเบื�องต้น        ลิมิตของฟังกช์นั     ความต่อเนื�องของฟังกช์นั     อนุพนัธ์ของฟังกช์นั 

การหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิตโดยใชสู้ตร     การประยกุตอ์นุพนัธ์     ปริพนัธ์ไม่จาํกดัเขต 

            ความน่าจะเป็น     ความน่าจะเป็นและกฎที�สาํคญับางประการของความน่าจะเป็น 

           โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา    คน้ควา้ 

โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง   สรุป   รายงาน   เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในกาคาํนวณ  การแกปั้ญหา  

การใหเ้หตุผล   การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้   ความคิด    ทกัษะ

กระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง  ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์   โดยกาํหนด

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ   ความสามารถในการคิด   ความสามารถ 

ในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์    
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ     มีความรับผดิชอบ     มีวินยั      ใฝ่เรียนรู้   

มุ่งมั�นในการทาํงาน    มีวิจารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ตัวชี�วดั      ค 5.2    ม.4-6/2      

                  ค 5.3     ม.4-6/2      

                  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 

รวมทั�งหมด     8    ตัวชี�วดั      
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รายวชิาเพิ	มเติม 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค31201    เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 1                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 4      ภาคเรียนที�    1       เวลาเรียน  80   ชั�วโมง     จํานวน  2.0 หน่วยกติ 
 

           ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
           ตรรกศาสตร์เบื�องค้น    ประพจน์   การหาค่าความจริงของประพจน์   การสร้างตารางค่าความจริง 

รูปแบบของประพจน์ที�สมมูลกนั   การอา้งเหตุผล  ขอ้ความที�มีตวับ่งปริมาณและค่าความจริงของ

ประโยคที�มีตวับ่งปริมาณ   สมมูลและนิเสธของประโยคที�มีตวับ่งปริมาณ 

           ระบบจํานวนจริง     จาํนวนจริง   การเท่ากนั    การบวก   การลบ    การคูณและการหารในระบบ   

จาํนวนจริง    สมบติัของระบบจาํนวนจริง    การแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว      สมบติัการไม่เท่ากนั 

ช่วงและการแกอ้สมการ  ค่าสัมบูรณ์   การแกส้มการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ 

            ทฤษฎจํีานวนเบื�องต้น        สมบติัของจาํนวนเตม็ 

           โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา    คน้ควา้ 
โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง   สรุป   รายงาน   เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในกาคาํนวณ  การแกปั้ญหา  
การใหเ้หตุผล   การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้   ความคิด    ทกัษะ
กระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง  ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์   โดยกาํหนด
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ   ความสามารถในการคิด   ความสามารถ 
ในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์    
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ     มีความรับผดิชอบ     มีวินยั      ใฝ่เรียนรู้   
มุ่งมั�นในการทาํงาน    มีวิจารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง    
              การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 
ผลการเรียนรู้ 

            1. เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะเกี�ยวกบัการหาค่าความจริงและรูปแบบของประพจน์ได ้

            2. เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะเกี�ยวกบัการหาค่าความจริงและรูปแบบของประโยคเปิดได ้

            3.  เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะเกี�ยวกบัการอา้งเหตุผลอยา่งสมเหตุสมผลได ้

            4.  เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะในการนาํความรู้เรื�องการเท่ากนัเกี�ยวกบัสมบติัของระบบจาํนวนจริงไปใชห้าเซต

คาํตอบของสมการได ้

            5.  เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะในการนาํความรู้เรื�องการไม่เท่ากนัเกี�ยวกบัสมบติัของระบบจาํนวนจริงไปใชห้า

เซตคาํตอบของอสมการได ้

            6.  เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะในการนาํความรู้เกี�ยวกบัค่าสัมบูรณ์ไปใชห้าเซตคาํตอบของสมการและอสมการ

ได ้    

            7.  เพื�อใหมี้ความรู้   ความเขา้ใจ  และทกัษะในการนาํความรู้เกี�ยวกบัสมบติัของจาํนวนเต็มใน 

การแกปั้ญหาได ้



 41

คาํอธิบายรายวชิา 

ค31202     เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 2                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น     มธัยมศึกษาปีที� 4     ภาคเรียนที�    2       เวลาเรียน  80   ชั�วโมง     จํานวน  2.0 หน่วยกติ 
 

  ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
               เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์      สัญลกัษณ์ของเมทริกซ์     สมบติัของเมทริกซ์    ดีเทอร์มินนัต ์

การใชเ้มทริกซ์แกร้ะบบสมการเชิงเส้น   การแกร้ะบบสมการโดยวธีิดีเทอร์มินนัต ์  การแกร้ะบบสมการ 

โดยวธีิการดาํเนินการตามแถวเบื�องตน้ 

เรขาคณติวเิคราะห์       เส้นตรง      ระยะระหวา่งจุดสองจุด       จุดกึ�งกลางระหวา่งจุดสองจุด   

ความชนัของเส้นตรง    เส้นขนาน    เส้นตั�งฉาก     ความสัมพนัธ์ซึ� งมีกราฟเป็นเส้นตรง    ระยะห่าง 

ระหวา่งเส้นตรงกบัจุด      ภาคตดักรวย   วงกลม    พาราโบลา    วงรี  และไฮเพอร์โบลา 

             ฟังก์ชัน     ฟังกช์นัโพลิโนเมืยล     ฟังกค์อมโพสิท     ฟังชนัอินเวอร์ส    พีชคณิตฟังก์ชนั 

            โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา    คน้ควา้  

โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การ

แกปั้ญหา  การให้เหตุผล    การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์   และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้   

ความคิด    ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง  ๆ   และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์  

โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน     ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด    

ความสามารถในการแกปั้ญหา    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ    รวมทั�งเห็นคุณค่า และมีเจตคติที�ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ      มีความรอบคอบ     มีความรับผดิชอบ     มีวินยั      

ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน    มีวจิารณญาณ    และมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

ผลการเรียนรู้ 

            1. เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะในการดาํเนินการของเมทริกซ์และหาดีเทอร์มินนัทข์อง       
                  เมทริกซ์  n × n  เมื�อ  n เป็นจาํนวนเตม็ไม่เกินสี�ได ้

              2.เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการวเิคราะห์และหาคาํตอบของระบบสมการเชิงเสน้ได ้

              3.เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการหาระยะระหวา่งจุดสองจุด  จุดกึ�งกลาง ระยะะหวา่งเสน้ตรงกบัจุด  
ความชนัของเสน้ตรง  เสน้ขนาน  เสน้ตั,งฉากและสมการเสน้ตรงและนาํไปใชแ้กปั้ญหาได ้

              4.เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ และทกัษะในการนาํความรู้เรื�องการเลื�อนแกนทางขนานได ้

              5.  เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะในการเขียนความสมัพนัธ์ที�มีกราฟเป็นภาคตดักรวยและนาํความรู้เรื�อง
ภาคตดักรวยไปใชแ้กปั้ญหาได ้     

              6.เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะในการนาํความรู้เกี�ยวกบัฟังกช์นัเขียนกราฟของฟังกช์นัสร้างฟังกช์นัจาก
โจทย ์ปัญหาที�กาํหนดใหแ้ละนาํไปใชแ้กปั้ญหาได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

ค32201    เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 3                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 5      ภาคเรียนที�    1       เวลาเรียน  80   ชั�วโมง     จํานวน  2.0 หน่วยกติ 

  ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทมึ  ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล   ฟังกช์นัลอการิทึม 

กราฟของฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม  การคาํนวณค่าโดยประมาณโดยใชล้อการิทึม  

การแกส้มการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึมอยา่งง่าย 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์    ฟังกช์นัไซน์และโคไซน์  ค่าของฟังกช์นัไซน์และโคไซน์   

ฟังกช์นัตรีโกณมิติอื�น ๆ  การอ่านค่าของฟังกช์นัตรีโกณมิติจากตาราง   กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 

ฟังกช์นัตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจาํนวนจริงหรือมุม อินเวอร์สของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  การ

แกส้มการตรีโกณมิติ  กฎของไซน์และโคไซน์     

   เวกเตอร์ในสามมิติ   เวกเตอร์  และการเท่ากนั  การบวกและการลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์

ดว้ยสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์   ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

      โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 
คน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  
การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 
โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด   
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ มีวนิยั   ใฝ่
เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในเรื�องเลขยกกาํลงัและจาํนวนจริงในรูปกรณฑ ์

2. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในเรื�อง ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการหาค่าของฟังกช์นัตรีโกณมิติและฟังกช์นัตรีโกณมิติของมมุ  

4. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการเขียนกราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 

5. มีความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะในการหาค่าฟังกช์นัตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจาํนวนจริงหรือมุม 

6.มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการหาตวัผกผนัของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 

7. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในเรื�องเอกลกัษณ์และสมการตรีโกณมิติ   
8. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการนาํกฎของโคไซน์และไซน์ไปแกปั้ญหา 

9. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในเรื�องของปริมาณเวกเตอร์ 

10. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในเรื�องของเวกเตอร์ในระบบสองมิติและสามมิติ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค32202   เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 4                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้        คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 5      ภาคเรียนที�  2       เวลาเรียน  80   ชั�วโมง     จํานวน  2.0 หน่วยกติ 
 

 

  ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
               จํานวนเชิงซ้อน   จาํนวนเชิงซอ้น  กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจาํนวนเชิงซอ้น  จาํนวนเชิงซ้อนใน

รูปเชิงขั�ว  สมการพหุนาม 

              กราฟเบื�องต้น   กราฟ  กราฟออยเลอร์  การประยุกตข์องกราฟ 

              ความน่าจะเป็น   กฎเกณฑเ์บื�องตน้เกี�ยวกบัการนบั  วธีิเรียงสับเปลี�ยน  วธีิจดัหมู่ ทฤษฎีบททวิ
นามและความน่าจะเป็นและกฏที�สาํคญับางประการของความน่าจะเป็น 

      โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 
คน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  
การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ 
โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด   
ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อ
คณิตศาสตร์    สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ มีวนิยั   ใฝ่
เรียนรู้   มุ่งมั�นในการทาํงาน มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการหาค่าของปฏิบติัการเกี�ยวกบัจาํนวนเชิงซอ้น 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการเขียนกราฟและหาค่าสมับูรณ์ของจาํนวนเชิงซอ้น 

3. มีความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะในการหาจาํนวนเชิงซอ้นในรูปเชิงขั,ว 

4.มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการแกส้มการพหุนาม 

5.มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในเรื�องกราฟออยเลอร์ 

6. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการแกปั้ญหาบางประการโดยใชก้ราฟออยเลอร์ 

7. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการนาํกฎเกณฑเ์บื,องตน้เกี�ยวกบัการนบัไปแกปั้ญหาโจทยไ์ด ้
8. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการนาํวธีิเรียงสบัเปลี�ยนและวธีิจดัหมู่ไปแกปั้ญหาโจทยไ์ด ้
9. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการนาํทฤษฎีบททวนิามไปแกปั้ญหาโจทยไ์ด ้   
10. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการนาํเรื�องความน่าจะเป็นไปแกปั้ญหาโจทยไ์ด ้ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค33201   เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 5                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 6      ภาคเรียนที�    1       เวลาเรียน    80   ชั�วโมง     จํานวน  2.0 หน่วยกติ 

 

            ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
            ความสัมพนัธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล  แผนภาพการกระจาย  ความสัมพนัธ์เชิงฟังกช์นัระหวา่ง

ของขอ้มูลที�ประกอบดว้ยสองตวัแปรที�อยูใ่นรูปอนุกรมเวลา    การใชค้วามสัมพนัธ์ของขอ้มูลทาํนายค่า 

ของตวัแปรตาม   เมื�อกาํหนดตวัแปรอิสระมาให ้    

            กาํหนดการเชิงเส้น     การสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์  และการใชว้ธีิของกาํหนดการเชิง

เส้นในการแกปั้ญหา 

           การแจกแจงปกติ           ค่ามาตรฐาน     การแจกแจงปกติและเส้นโคง้     พื�นที�ใตโ้คง้ปกติ 

           โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา    คน้ควา้ 
โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง   สรุป   รายงาน   เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในกาคาํนวณ  การแกปั้ญหา  
การใหเ้หตุผล   การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้   ความคิด    ทกัษะ
กระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง  ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์   โดยกาํหนด
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ   ความสามารถในการคิด   ความสามารถ 
ในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์    
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ     มีความรับผดิชอบ     มีวินยั      ใฝ่เรียนรู้   
มุ่งมั�นในการทาํงาน    มีวิจารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

            1.เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ และทกัษะในการสร้างความสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัของขอ้มูลที�ประกอบดว้ยสองตวั
แปรและสามารถทาํนายค่าของตวัแปรตามเมื�อกาํหนดตวัแปรอิสระใหไ้ด ้

               2.เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ และทกัษะในการสร้างความสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัของขอ้มลูที�ประกอบดว้ยสองตวั
แปรที�อยูใ่นรูปอนุกรมเวลาได ้

              3.เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ และทกัษะในการสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์และใชว้ธีิการของกาํหนดการ
เชิงเสน้ที�ใชก้ราฟของสมการและอสมการที�มีในการแกปั้ญหาได ้

             4.เพื�อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ และทกัษะเกี�ยวกบัความรู้เรื�องค่ามาตรฐานไปใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มูลได้
ถูกตอ้ง 

             5. เพื�อใหมี้ความรู้   ความเขา้ใจ  และทกัษะการนาํความรู้เกี�ยวกบัการหาพื,นที�ใตโ้คง้ปกติไปใช ้

แกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 



 45

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ค33202    เสริมทกัษะ คณิตศาสตร์ 6                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์ 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 6      ภาคเรียนที�    2       เวลาเรียน  80   ชั�วโมง     จํานวน  2.0 หน่วยกติ 

 

           ศึกษา  ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
           ลาํดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์    ลิมิตของลาํดบั    ผลบวกของอนุกรมอนนัต ์

           ทฤษฎบีททวนิาม     ทฤษฎีบททวนิาม      

            แคลคูลสัเบื�องต้น        ความต่อเนื�องบนช่วงของฟังกช์นั     อนุพนัธ์ของฟังกช์นัอนัดบัสูง 
การหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัคอมโพสิท   การประยกุตอ์นุพนัธ์  ปริพนัธ์จาํกดัเขต  พื�นที�ที�ปิดลอ้มดว้ยเส้นโคง้ 

           โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา    คน้ควา้ 

โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง   สรุป   รายงาน   เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในกาคาํนวณ  การแกปั้ญหา  

การใหเ้หตุผล   การสื�อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้   ความคิด    ทกัษะ

กระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่าง  ๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์   โดยกาํหนด

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ   ความสามารถในการคิด   ความสามารถ 

ในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์    
สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ     มีความรอบคอบ     มีความรับผดิชอบ     มีวินยั      ใฝ่เรียนรู้   

มุ่งมั�นในการทาํงาน    มีวิจารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

ผลการเรียนรู้ 

                1. เพื�อใหมี้ความรู้   ความเขา้ใจ  และทกัษะในการหาลิมิตของลาํดบัอนนัตโ์ดยใชท้ฤษฎีบท      
                    เกี�ยวกบัลิมิตได ้

                2. เพื�อใหมี้ความรู้   ความเขา้ใจ  และทกัษะในการหาผลบวกของอนุกรมอนนัตไ์ดแ้ละนาํความรู้ 

                    เรื�องลาํดบัและอนุกรมไปใชแ้กปั้ญหาได ้   
                3. เพื�อใหมี้ความรู้   ความเขา้ใจ  และทกัษะในการหาลิมิตของฟังกช์นัและบอกไดว้า่ฟังกช์นัที� 
                    กาํหนดใหเ้ป็นฟังกช์นัต่อเนื�องหรือไม ่ได ้

               4.  เพื�อใหมี้ความรู้   ความเขา้ใจ  และทกัษะในการนาํความรู้เรื�องการหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัไป     
                    ใชใ้นแกปั้ญหาได ้

               5.  เพื�อใหมี้ความรู้   ความเขา้ใจ  และทกัษะในการหาปริพนัธ์ไม่จาํกดัเขตที�กาํหนดใหไ้ด ้                   
               6.  เพื�อใหมี้ความรู้   ความเขา้ใจ  และทกัษะในการหาปริพนัธ์จาํกดัเขตบนช่วงที�กาํหนดใหแ้ละ   
                     หาพื,นที�ที�ปิดลอ้มดว้ยเสน้โคง้บนช่วงที�กาํหนดใหไ้ด ้

               7.  เพื�อใหมี้ความรู้   ความเขา้ใจ  และทกัษะในการนาํความรู้เรื�องทฤษฎีบททวนิามไปใชไ้ด ้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4- ม.6) 

โครงสร้าง 

         รายวชิาพื�นฐาน 
ว31101 วทิยาศาสตร์ 1 (ชีววทิยา) 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต/ภาค 

ว31102 วทิยาศาสตร์  2 (เคมี) 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต/ภาค 

ว32101 วทิยาศาสตร์  3 (ฟิสิกส์) 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0   หน่วยกิต/ภาค 

ว32102 วทิยาศาสตร์  4 (โลกดาราศาสตร์) 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0   หน่วยกิต/ภาค 

 

        รายวชิาเพิ	มเตมิ    

ว30201 ฟิสิกส์ 1 4  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต/ภาค 

ว30202 ฟิสิกส์ 2 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว30203 ฟิสิกส์ 3 5  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว30221 เคมี 1 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว30222 เคมี 2 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว30223 เคมี 3 3  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว30241 ชีววทิยา 1 5  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว30242 ชีววทิยา 2 5  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.5  หน่วยกิต/ภาค 

ว30243 ชีววทิยา 3 5  ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.5  หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื�นฐาน 
คาํอธิบายรายวชิา 

ว31101    วทิยาศาสตร์ 1                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์                                

ระดับชั�น มัธยมศึกษาปีที� 4         ภาคเรียนที� 1  เวลาเรียน   60  ชั�วโมง            จํานวน  1.5   หน่วยกติ                             
 

 ศึกษา    วิเคราะห์   ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี�  
   หน่วยพื�นฐานของสิ�งมีชีวิต    โดยเนน้การศึกษาเซลลผ์า่นกลอ้งจุลทรรศน ์  ความหมายของเซลลข์อง
สิ�งมีชีวิต   ศึกษาโครงสร้างของเซลลซึ์� งประกอบดว้ยส่วนที�ห่อหุม้เซลล ์     นิวเคลียสและไซโทพลาซึม  ศึกษา

การลาํเลียงสารเขา้และออกจากเซลล ์ ไดแ้ก่  การแพร่  แอกทีฟทรานสปอร์ต   การลาํเลียงโดยการสร้างถุงจากเยื�อ
หุม้เซลล ์ การรักษาดุลยภาพของสิ�งมีชีวิต        ซึ� งประกอบดว้ยการรักษาดุลยภาพของนํ�า  การรักษาดุลยภาพของ
แร่ธาตุ การรักษาดุลยภาพความเป็นกรด-เบสในร่างกาย     การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย  ศึกษา

เกี�ยวกบัภูมิคุม้กนัของร่างกาย การป้องกนัและกาํจดัเชื�อโรคและสิ�งแปลกปลอมของเซลลเ์มด็เลือดขาว และระบบ
นํ�าเหลือง ประเภทของภูมิคุม้กนั  ปัจจยัที�มีผลต่อการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนั    ความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุม้กนั    กระบวนการถ่ายทอดสารพนัธุกรรม   การแปรผนัทางพนัธุกรรม   การเกิดมิวเทชนั  ความหลากหลาย

ทางชีววิทยา  เทคโนโลยีชีวภาพ   ศึกษาเกี�ยวกบัวิวฒันาการและความหลากหลายของสิ�งมีชีวิต   แนวคิดเกี�ยวกบั
ทฤษฎีวิวฒันาการ     การเกิดสปีชีส์ใหม่   การจดัหมวดหมู่ของสิ�งมีชีวิต   ศึกษาระบบนิเวศ    ทรัพยากรธรรมชาติ     
การใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าและการอนุรักษพ์ฒันาการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ั�งยืน  

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มลู

และการอภิปราย  เพื�อใหเ้กิดความคิด  ความเขา้ใจ สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจและ

แกปั้ญหา  สามารถใชเ้ทคโนโลยี  นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม    คุณธรรมและ

ค่านิยมที�เหมาะสม   มีความรักชาติ  ศาสน ์ กษตัริย ์ ซื�อสตัยสุ์จริต และมีวินยั  

 โดยการวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ     แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะ

กระบวนการ  แบบประเมินคุณลกัษณะที�พึงประสงคท์างวิทยาศาสตร์   แบบประเมินดา้น 

เจตคติในการทาํงานกลุ่ม   แบบประเมินความสามารถในการแกปั้ญหา  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์

 

ตวัชี�วดั           ว 1.1  ม.4-6/ 1-4        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 2.2   ม.4-6/ 1-3        ว 8.1   ม.4-6/ 1-12   

รวมทั�งหมด     28   ตวัชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

                                                                                                      

ว31102   วทิยาศาสตร์ 2                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4        ภาคเรียนที� 2          เวลาเรียน   60   ชั�วโมง         จํานวน  1.5  หน่วยกติ 

                                                                                                                                                                                                        

              ศึกษา  ฝึกทกัษะกระบวนการในสาระต่อไปนี�    
              แบบจาํลองอะตอม  อนุภาคมูลฐานของอะตอมการ จดัอิเล็กตรอนในอะตอม  การจดัเรียงธาตุ  

    ในตารางธาตุ  แนวโนม้สมบติับางประการของธาตุตามตารางธาตุ  สมบติับางประการของสาร     

   ประกอบของธาตุบางชนิด  พนัธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจาํวนั  อตัราการเกิดปฏิกิริยาและ   

   ปัจจยัที�มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา  การใชป้ระโยชน์จากปฏิกิริยา   เคมีและผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ�งมี 

   ชีวติและสิ�งแวดลอ้ม  การเกิดปิโตรเลียม  กระบวนการแยกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและการประโยชน์     

   สมบติับางประการของพอลิเมอร์  และพอลิเมอร์ในชีวิตประจาํวนัองคป์ระกอบ  สมบติับางประการ 

    ปฏิกิริยาและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต  ไขมนัและกรดไขมนั  โปรตีนและกรดอะมิโน   

              โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้  
โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิด 

    คาํนวณ  การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การสื�อความหมายทางวทิยาศาสตร์  และนาํประสบการณ์ 

    ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่างๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนั 

    อยา่งสร้างสรรค ์ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ  ความ 

    สามารถในการคิด  การแกปั้ญหา  การใชท้กัษะชีวติ  และการใชเ้ทคโนโลย ี รวมทั�งเห็นคุณค่าและ 

    มีเจตคติที�ดีต่อวทิยาศาสตร์  สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับ 

    ผดิชอบ  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีวจิารณญาณ
และมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

              การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

  ตัวชี�วดั      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 

                     

 รวมทั�งหมด     13   ตัวชี�วดั      
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ว32101  วทิยาศาสตร์ 3                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้     วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 5         ภาคเรียนที� 1         เวลาเรียน  80  ชั�วโมง   จํานวน  2.0  หน่วยกติ 

 

ศึกษา  ฝึกทกัษะกระบวนการในสาระต่อไปนี�    
 ความหมายของแรง แรงลพัธ์ บอกตาํแหน่ง       ระยะทางและการกระจดัของวตัถุทั�งในแนวดิ�ง

และแนวระดบั คาํนวณหาการกระจดั  เวลาและความเร็วของวตัถุที�เคลื�อนที�แบบโพรเจกไทล ์ แบบ
วงกลม  แรงสู่ศูนยก์ลาง  อตัราเร็ว  คาบความถี�  แรงดึงในเส้นเชือก  รัศมีของการเคลื�อนที�ในแนว
วงกลม  การเคลื�อนที�แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายและคาํนวณหาปริมาณที�เกี�ยวขอ้ง  หลกัการพื�นฐานเรื�อง
สนามโนม้ถ่วง  สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก  ปรากฏการณ์ของคลื�น  ชนิดของคลื�น  ความยาว
คลื�น  ความถี�คลื�นและสมบติับางประการของคลื�น  

                เสียงและสมบติัของเสียง  เสียงและการไดย้นิ  ความเขม้ ระดบัความเขม้  คุณภาพเสียง  และ 

      นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  อภิปรายผลการสืบคน้ขอ้มูลเกี�ยวกบัมลพิษทางเสียง 

      ที�มีต่อสุขภาพของมนุษย ์ และการเสนอวธีิป้องกนั  สเปกตรัมของคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า  ปฏิกิริยา 

      นิวเคลียร์  กมัมนัตภาพรังสี  ไอโซโทปและการใชป้ระโยชน์อยา่งสร้างสรรคร์วมถึงผลกระทบต่อ 

      สิ�งมีชีวติ  และสิ�งแวดลอ้ม 

               โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัที�ใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

    คน้ควา้  โดยการปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิด 

    คาํนวณ  การแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การสื�อความหมายทางวทิยาศาสตร์  และนาํประสบการณ์ 

    ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้สิ�งต่างๆ  และใชใ้นชีวติประจาํวนั 

    อยา่งสร้างสรรค ์ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ  ความ 

    สามารถในการคิด  การแกปั้ญหา  การใชท้กัษะชีวติ  และการใชเ้ทคโนโลย ี รวมทั�งเห็นคุณค่าและ 

    มีเจตคติที�ดีต่อวทิยาศาสตร์  สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับ 

    ผดิชอบ  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีวจิารณญาณ
และมีความเชื�อมั�นในตนเอง 

                การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อ 

    หาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

     ตัวชี�วดั  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  

    รวมทั�งหมด     13   ตัวชี�วดั      
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ว32102    วทิยาศาสตร์ 4                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�น มัธยมศึกษาปีที� 5 ภาคเรียนที� 2     เวลาเรียน 40  ชั�วโมง             จํานวน  1.0  หน่วยกิต 
 

          

ศึกษาความหมาย  สืบคน้ขอ้มูล  สาํรวจตรวจสอบการเปลี�ยนแปลงของธรณีภาค  ปรากฏการณ์
ทางธรณี   ชั�นของหิน อายขุองหินกบัความเป็นมาของโลก  ความสาํคญั ผลต่อสิ�งมีชีวิตสิ�งแวดลอ้มและ
การนาํไปใชป้ระโยชน์  อธิบายสืบคน้ขอ้มูล  สาํรวจตรวจสอบการเกิดและววิฒันาการของระบบสุริยะ  

กาแล็กซี  และเอกภพ  พลงังานของดาวฤกษ ์ ตาํแหน่งของโลกในระบบสุริยะ  และในกาแล็กซี  ความ

กวา้งของเอกภพและเทคโนโลยอีวกาศ    โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู้       

การสาํรวจตรวจสอบ   การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�
ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ  มีความสามารถในการคิด  ความสมารถในการแกปั้ญหา  ความสมารถใน

การใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งให้เห็นคุณค่าต่อความรักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์ มีความซื�อสตัยสุ์จริต  และ

ความมีวนิยั   มีเจตคติที�ดีต่อวิทยาศาสตร์  สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีระบบระเบียบมีความรอบคอบ

รับผดิชอบต่อหนา้ที�  มีวินยัใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเองมี

ความสามารถในการตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั   มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์  คุณธรรม

จริยธรรม     และค่านิยมที�เหมาะสม 

การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

 

ตัวชี�วดั       ว 6.1  ม.4-6/1    ว 6.1  ม.4-6/2    ว 6.1  ม.4-6/3    ว 6.1  ม.4-6/4   ว 6.1  ม.4-6/5     

                  ว 6.1  ม.4-6/6     ว 7.1 ม.4-6/1     ว 7.1 ม.4-6/2     ว 7.2 ม.4-6/1    ว 7.2 ม.4-6/2       

                  ว 7.2 ม.4-6/3    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.4-6/7    

                  ว 8.1 ม.4-6/8     ว 8.1 ม.4-6/9   ว 8.1 ม.4-6/10  ว 8.1 ม.4-6/11      ว 8.1 ม.4-6/12 

                   

รวมทั�งหมด     20   ตัวชี�วดั      
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รายวชิาเพิ	มเติม 
คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว30201   ฟิสิกส์  1                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้      วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย            เวลาเรียน   80   ชั�วโมง/ภาค                 จํานวน  2.0  หน่วยกติ 
                                                                                                                                                                                                                                    

               ศึกษาวเิคราะห์  และอภิปรายขอบเขตความหมายวชิาฟิสิกส์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี การ

เคลื�อนที�ในหนึ�งและสองมิติ  แรง  มวล  และกฎการเคลื�อนที�  การเคลื�อนที�แบบต่างๆ  งานและพลงังาน  
โมเมนตม้และการดล  การเคลื�อนที�แบบหมุน  สภาพสมดุลและสภาพยดืหยุน่  โดยใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  การสืบคน้  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  การสาํรวจตรวจสอบ  การทาํนาย  

และการทดลอง 

                 เพื�อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  และค่านิยมที�เหมาะสม  โดย
การวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ  แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะกระบวนการ  

แบบประเมินลกัษณะที�พึงประสงค ์ แบบประเมินดา้นเจตคติในการทาํงานกลุ่ม  
 

ผลการเรียนรู้ 

               1.อธิบายความหมาย  ความสมัพนัธ์ของฟิสิกส์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและยกตวัอยา่งปริมาณ 

                   ทางฟิสิกส์และหน่วยมาตรฐานนานาชาติได ้

               2.ระบุหน่วยฐานและหน่วยอนุพนัธ์ของระบบเอสไอได ้

               3.ตระหนกัถึงธรรมชาติของการวดั  ประมาณค่าความคลาดเคลื�อนที�อาจเป็นไปไดอ้ยา่งเหมาะสมได ้

               4.แสดงขอ้มูลที�กะทดัรัด  ชดัเจนและวเิคราะห์ดว้ยคณิตศาสตร์  กราฟเสน้ตรงเพื�อสรุปผลไดรั้ดกมุ 

               5.อธิบายการบอกตาํแหน่ง  ความหมายของระยะทางและเขียนสญัลกัษณ์และรูปแทนการกระจดัของ 

                   อนุภาคหรือวตัถุได ้

               6.อธิบายการหาเวกเตอร์ลพัธ์  อตัราเร็ว  ความเร็วโดยใชเ้ครื�องเคาะสญัญาณความเร็วสมัพทัธ์ของ 

                   วตัถุหรืออนุภาคได ้

               7.อธิบายและทดลองเพื�อหาความเร่งของวตัถุที�ตกแบบเสรีและเขียนกราฟความเร็วกบัเวลาของวตัถุ 
               8.อธิบายการเคลื�อนที�ในสองมิติ  สามมิติ  เวกเตอร์ตาํแหน่งและความเร็วในสองมิติ  ความเร่งในสอง 

                   มิติความเร็วสมัพทัธ์และกรอบอา้งอิงได ้

               9.สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเกี�ยวกบัมวล  แรง  แรงลพัธ์  นํ/ าหนกั  สภาพไร้นํ/ าหนกั  แรงกิริยา  แรงปฏิ 

                   กิริยา  ศูนยก์ลางมวลและศูนยถ์่วงมวลได ้

              10.สาํรวจตรวจสอบและจดักิจกรรมเพื�อรับรู้ผลของแรง  หาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรง  สภาพการ 

                    เคลื�อนที�  หาแรงลพัธ์เมื�อมีแรงมากกวา่หนึ�งแรงมากระทาํต่อวตัถุได ้
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              11.สืบคน้ขอ้มูลและหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรงโดยการสร้างรูปและการคาํนวณ  ทาํกิจกรรมสรุปกฏ 

                    การเคลื�อนที�ขอ้ที� 1 ของนิวตนัได ้

              12.ทาํการทดลองเพื�อสรุปกฏการเคลื�อนที�ขอ้ที� 2 ของนิวตนั  หาความสมัพนัธ์ระหวา่งทิศทางของ 

                    ความเร่งของวตัถุกบัทิศทางของแรงที�กระทาํกบัวตัถุนั/นได ้

              13.ทาํกิจกรรมและสรุปกฎการเคลื�อนที�ขอ้ที� 3 ของนิวตนั  วเิคราะห์และอธิบายเกี�ยวกบัแรงดึงดูดของ 

                    โลกที�กระทาํกบัวตัถ ุ แรงดึงดูดระหวา่งมวลของนิวตนั  ขนาดของความเร่ง  g 

              14.สืบคน้ขอ้มูลและทาํกิจกรรมเกี�ยวกบัสภาพเสมือนไร้นํ/ าหนกั  ศูนยก์ลางมวล  ศูนยถ์่วง  และ 

                              นาํกฎการเคลื�อนที�ของนิวตนัไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

              15.อธิบายความหมาย  ทาํการทดลอง  คาํนวณหาปริมาณต่างๆของการเคลื�อนที�แบบโพรเจกไทลเ์มื�อ 

                   กาํหนดสถานการณ์ใหไ้ด ้

              16.อธิบายไดว้า่การเคลื�อนที�ในแนววงกลมจะตอ้งมีแรงกระทาํต่อวตัถุในทิศเขา้สู่ศูนยก์ลาง  ความเร่ง 

                   สู่ศูนยก์ลาง  คาบ  ความถี�  รัศมีวงกลม  อตัราเร็วและมวลของวตัถุที�เคลื�อนที�ในแนววงกลมได ้

              17.อธิบายความหมายของอตัราเร็วเชิงมุมและแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงสู่ศูนยก์ลางและอตัรา 

                    เร็วเชิงมุมไปอธิบายการเคลื�อนที�ของดาวเทียมในวงโคจรของโลก  และคาํนวณหาปริมาณต่างได ้

              18.อธิบายการเคลื�อนที�และคาํนวณหาปริมาณต่างๆของการเคลื�อนที�แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย  เมื�อ 

                   กาํหนดสถานการณ์ใหไ้ด ้

              19.วเิคราะห์ไดว้า่การแกวง่ของลูกตุม้อยา่งง่ายมีช่วงการแกวง่แคบๆเป็นการเคลื�อนที�แบบฮาร์มอนิก 

                    อยา่งง่ายเพื�อหาความเร่งเนื�องจากแรงโนม้ถ่วงของโลก 

               20.คาํนวณหางานที�กระทาํจากผลคูณระหวา่งขนาดของแรงที�ทาํใหว้ตัถุเคลื�อนที�กบัการกระจดัรวม 

                    ทั/งเชื�อมโยงความรู้เรื�องงานไปสู่เรื�องของกาํลงัได ้

               21.คาํนวณหาพลงังานจลน์  พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงของวตัถุที�ระดบัต่างๆและการนาํกฎการอนุรักษ ์

                    พลงังานไปใชป้ระโยชน์ได ้

               22.อธิบายความสาํคญัและความจาํเป็นในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั  การทาํงานของเครื�องกล 

                    อยา่งง่ายจากหลกัการของงานและพลงังานได ้

               23.บอกความหมายและหาค่าของโมเมนตมัของวตัถุไดเ้มื�อกาํหนดมวลและความเร็วของวตัถุให ้

               24.บอกไดว้า่แรงลพัธ์ที�กระทาํกบัวตัถุใดจะเท่ากบัอตัราการเปลี�ยนโมเมนตมัของวตัถุนั/นทั/งขนาด 

                    และทิศทางของแรงนั/น 

               25.อธิบายไดว้า่แรงที�ใชห้ยดุการเคลื�อนที�วตัถหุรือแรงที�ทาํใหว้ตัถุมีการเปลี�ยนโมเมนตม้ขึ/นอยูก่บั 

                    มวล  ความเร็วและช่วงเวลาที�ใชใ้นการเปลี�ยนโมเมนตมันั/น 

               26.บอกไดว้า่ผลคูณของแรงที�ทาํใหว้ตัถุมีการเปลี�ยนโมเมนตมักบัช่วงเวลาที�ใชเ้รียกวา่การดล  และ 

                    หาค่าแรงดลเฉลี�ยไดจ้ากสูตรที�กาํหนดให ้

               27.บอกไดว้า่การชนแบบยดืหยุน่นั/นนอกจากโมเมนตมัของระบบคงตวัแลว้  ผลรวมของพลงังาน 

                    จลน์ของระบบคงตวัดว้ย  ถา้ไม่ยดืหยุน่ระบบไม่คงตวั 

               28.บอกไดว้า่การชนของวตัถุในสองมิตินั/นมีทั/งการชนแบบยดืหยุน่และไม่ยดืหยุน่  และบอกความ 

                    แตกต่างของการชนดงักล่าวได ้

               29.คาํนวณหาแรง  ความเร็ว  ความเร่ง  มวล  ระยะทางและปริมาณอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งในการเคลื�อนที� 
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                     ของวตัถุที�มีการชนหรือมีการติดออกจากกนัไดโ้ดยใชก้ฎการอนุรักษโ์มเมนตม้เมื�อกาํหนดใหไ้ด ้

               30.บอกความหมายของการกระจดัเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม ทอร์กที�กระทาํกบัวตัถุได ้

               31.อธิบายและบอกความหมายของพลงังานจลน์ของการเคลื�อนที�แบบหมนุกบัโมเมนตค์วามเฉื�อย 

                    และ  ความเร็วเชิงมุมได ้

               32.อธิบายความหมายและนาํความรู้เรื�องกฎการอนุรักษโ์มเมนตมัเชิงมุม  ทอร์ก  ไปคาํนวณหา 

                    ปริมาณต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งได ้

               33.บอกความหมายของพลงังานจลน์รวมของวตัถุที�มีการเคลื�อนที�แบบตาํแหน่งและแบบหมุนตลอด 

                     ตลอดจนคาํนวณหาปริมาณที�เกี�ยวขอ้งได ้

               34.อธิบายความหมายของสภาพสมดุล  สมดุลสิตของวตัถุกรณีมีแรงสองแรง  และสามแรงขนานกนั 

                     กระทาํกบัวตัถุได ้

               35.หาแรงลพัธ์ของแรงหลายแรงดว้ยวธีิการหางต่อหวัเวกเตอร์  และดว้ยวธีิการแยกแรง  หาโมเมนต ์

                      ของแรงที�เกิดกบัวตัถุขณะวตัถุหมุนและอยูใ่นสมดุลได ้

               36.อธิบายความหมายของแรงคู่ควบและหาโมเมนตข์องแรงคูค่วบ  สมดุลเสถียร  สมดุลไม่เสถียร   

                     และสมดุลสะเทินได ้

               37.อธิบายความหมายของสภาพยดืหยุน่  ความเคน้ตามยาว  ความเครียดตามยาว  ความเคน้ดึงและ 

                     ความเครียดดึงของวตัถุได ้

                38.อธิบายความหมายของมอดูลสัยงัและนาํความรู้เกี�ยวกบัสภาพยดืหยุน่ไปใชพิ้จารณาเลือกวตัถุที� 
                     ใชง้านในชีวติประจาํวนัได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

                                                                                                                                                           

ว30202    ฟิสิกส์ 2                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย            เวลาเรียน   60   ชั�วโมง/ภาค            จํานวน  1.5  หน่วยกิต 

                                                  

                 ศึกษาวเิคราะห์  และอภิปรายเกี�ยวกบั  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  ความร้อน  อะตอมและ
กมัมนัตภาพรังสีและแสง โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบคน้  การอภิปราย  การวเิคราะห์  

การเปรียบเทียบ  การสาํรวจตรวจสอบ  การทาํนาย  และการทดลอง 

                 เพื�อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  และค่านิยมที�เหมาะสม  โดย
การวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ  แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะกระบวนการ  

แบบประเมินลกัษณะที�พึงประสงค ์ แบบประเมินดา้นเจตคติในการทาํงานกลุ่ม  

 

ผลการเรียนรู้ 

               1.อธิบายความหมายเกี�ยวกบัแรงระหวา่งประจุไฟฟ้า  ชนิดของประจุไฟฟ้า  และคุณสมบติัของประจุ    

                  ไฟฟ้าได ้

               2.อธิบายความหมายของการอนุรักษป์ระจุไฟฟ้า  ตวันาํ  ฉนวน  และการเหนี�ยวนาํไฟฟ้าได ้

                 3.บอกวธีิการและหลกัการใชอิ้เล็กโทรสโคปแผน่โลหะตรวจสอบตรวจสอบวา่วตัถุใดมีประจุไฟฟ้าได ้

               4.อธิบายวธีิการทาํใหต้วันาํที�เป็นกลางมีประจุไฟฟ้าโดยการเหนี�ยวนาํ  พร้อมกบัต่อสายดินและ 

                   ผลที�เกิดขึ/นได ้

               5.บอกความหมายของสนามไฟฟ้าและหาสนามไฟฟ้า ณ ตาํแหน่งต่างๆที�อยูห่่างจากประจุที�ทาํใหเ้กิด 

                   สนามไฟฟ้าได ้

               6.อธิบายไดว้า่ความร้อนเป็นพลงังานรูปหนึ�งและสามารถเปลี�ยนรูปมาจากพลงังานรูปอื�นได ้

               7.บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิในหน่วยเคลวนิกบัอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสได ้

               8.บอกความหมายของความจุความร้อน  ความจุความร้อนจาํเพาะ  และคาํนวณหาปริมาณทั/งสอง 

                   จากสถานการณ์ที�กาํหนดใหไ้ด ้

               9.คาํนวณหาพลงังานความร้อนนอกจากทาํใหส้ารมีการเปลี�ยนอุณหภูมิแลว้ยงัทาํใหส้ารมีการเปลี�ยน 

                   สถานะดว้ยได ้

             10.นาํความรู้เกี�ยวกบัทฤษฎีจลน์ไปอธิบายปรากฏการณ์ในชีวติประจาํวนั  เช่นการเปลี�ยนสถานะของ 

                   สาร  การถ่ายโอนความร้อน  การนาํความร้อนและการพาความร้อนได ้

              11.อธิบายการพฒันาแนวคิดเกี�ยวกบัโครงสร้างอะตอมและการคน้พบกมัมนัตภาพรังสีได ้

              12.อธิบายความหมายของกมัมนัตภาพรังสี  ธาตุกมัมนัตรังสี  นิวคลีออน  เลขมวล  เลขอะตอม   

                    ไอโซโทป  การสลายกมัมนัตรังสีและอนุกรมการสลายได ้
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              13.บอกสมบติัที�สาํคญัของรังสีแอลฟา  บีตาและแกรมมาได ้

              14.อธิบายกระบวนการสลายในการใหอ้นุภาคแอลฟา  และบีตาได ้

              15.อธิบายประโยชน์  และโทษของกมัมนัตภาพรังสีได ้

              16.อธิบายธรรมชาติของแสง  และคาํนวณหาปริมาณต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการแทรกสอด  และการเลี/ยว 

                   เบนเมื�อมีแสงผา่นสลิต  จากสถานการณ์ที�กาํหนดใหไ้ด ้

              17.หาความยาวคลื�นของแสงสีต่างๆโดยใชเ้กรดติง  และอธิบายการเกิดปรากฏการณ์โพลาไรเซซ 

                   นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้

              18.อธิบายการเห็นภาพและความผิดปกติของตา  เช่นสายตาสั/น  สายตายาว  สายตาเอียง  และตาบอด 

                   สีรวมทั/งวธีิการแกไ้ขได ้

              19.ทาํการทดลองเพื�อสรุปเป็นกฎการหกัเหของแสง  และใชก้ฎของสเนลลอ์ธิบายความหมายของ 

                   ดรรชนีหกัเหของวตัถุ  และใชก้ฎการหกัเหเพื�ออธิบายความลึกจริงและความลึกปรากฏได ้ 

              20.หาความยาวโฟกสัของเลนส์นูนและเขียนรังสีของแสง  รวมทั/งคาํนวณเพื�อหาตาํแหน่งและขนาด 

                    ภาพที�เกิดจากเลนส์นูนและเลนส์เวา้ได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

                                                                                                                   

ว30203    ฟิสิกส์ 3                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย           เวลาเรียน  100  ชั�วโมง/ภาค             จํานวน  2.5  หน่วยกิต 

                                                                                                                                                                                                                                   

                ศึกษาวเิคราะห์  และอภิปรายเกี�ยวกบัไฟฟ้ากระแสตรง  ไฟฟ้ากระแสสลบั  สมบติัเชิงกลของ
สารและฟิสิกส์นิวเคลียร์  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบคน้  การอภิปราย  การวเิคราะห์  

การเปรียบเทียบ  การสาํรวจตรวจสอบ  การทาํนาย  และการทดลอง 

                 เพื�อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  และค่านิยมที�เหมาะสม  โดย
การวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ  แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะกระบวนการ  

แบบประเมินลกัษณะที�พึงประสงค ์ แบบประเมินดา้นเจตคติในการทาํงานกลุ่ม  

 

ผลการเรียนรู้ 

               1.คาํนวณหาปริมาณต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัความเคน้ตามยาวและความเครียดตามยาวของวสัดุ 

                  เมื�อกาํหนดสถานการณ์ให ้ และบอกความหมายของมอดูลสัของยงัได ้  

               2.บอกความหมายของความดนัเกจและความดนัสมับูรณ์ของของเหลว  และคาํนวณหาปริมาณ 

                  ทั/งสองจากสถานการณ์ที�กาํหนดใหไ้ด ้

               3.บอกกฎของพาศคลัและนาํกฎของพาสคลัไปอธิบายการทาํงานของเครื�องอดัไฮดรอลิก  และ 

                  คาํนวณหาปริมาณต่างๆจากสถานการณ์ที�กาํหนดใหไ้ด ้ 

               4.สรุปจากการทดลองไดว้า่ของเหลวมีแรงดึงผิวที�ใชย้ดึผวิของเหลว  และบอกความหมายของ 

                  ความตึงผิวได ้

                5.บอกความหมายของของไหลอุดมคติ  เสน้กระแส  หลอดการไหล  อตัราการไหล  และหลกั 

                   ของแบร์นูลลีได ้

                6.บอกความหมายของเลขมวล  เลขอะตอม  และนิวคลีออนและเขียนสญัลกัษณ์ของนิวคลีออน 

                   ของธาตุที�มีเลขมวลและเลขอะตอมต่างๆกนัได ้

                7.บอกความหมายของธาตุเสถียร  ครึ� งชีวติ  ค่าคงตวัการสลาย  และกมัมนัตภาพได ้

                8.อธิบายและคาํนวณหามวลพร่อง  พลงังานยดึเหนี�ยว  และพลงังานยดึเหนี�ยวต่อนิวคลีออน 

                   โดยใชค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งมวลกบัพลงังานของไอน์สไตน์ได ้ 

                9.อธิบายลกัษณะของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชนัและแบบฟิวชนั  พร้อมทั/งคาํนวณหาพลงังาน 

                   ที�เกิดจากปฏิกิริยาทั/งสองได ้

              10.อธิบายหลกัการใชพ้ลงังานนิวเคลียร์  จากฟิชชนัในเครื�องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  เพื�อใชใ้นการผลิต 

                   กระแสไฟฟ้าได ้
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              11.อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้า  จาํนวนประจุไฟฟ้า  ขนาดของความเร็วลอยเลื�อน 

                   และภาคตดัขวางของตวันาํโลหะขณะที�มีกระแสไฟฟ้าผา่น  และคาํนวณหาปริมาณเหล่านั/น 

                   จากสถานการณ์ที�กาํหนดใหไ้ด ้

              12.อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งความตา้นทาน  สภาพตา้นทาน  ความยาว  และภาคตดัขวางของ 

                   ลวดตวันาํที�โตสมํ�าเสมอ  และสามารถคาํนวณหาปริมาณดงักล่าวจากสถานการณ์ที�กาํหนดใหไ้ด ้

              13.วเิคราะห์และอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้าในวงจร  แรงเคลื�อนไฟฟ้าของเซลล ์

                   ความตา้นทานภายในเซลล ์ และความต่างศกัยไ์ฟฟ้าที�ขั/วของเซลลไ์ด ้

               14.อธิบายการหาแรงเคลื�อนไฟฟ้ารวม  และความตา้นทานภายในรวม  เมื�อต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบ 

                    อนุกรมและขนานได ้

               15.อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานไฟฟ้า  กาํลงัไฟฟ้า  ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า 

                    และเวลา  พร้อมทั/งคาํนวณหาปริมาณดงักล่าวจากสถานการณ์ที�กาํหนดใหไ้ด ้

               16.ทาํการทดลองและสรุปไดว้า่  ค่าความต่างศกัยที์�วดัไดไ้ม่เท่ากบัผลรวมแบบคณิตศาสตร์ของ 

                    ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าที�คร่อมตวัตา้นทานและตวัเก็บประจุ 

               17.บอกไดว้า่ค่ากระแสไฟฟ้าที�ผา่นตวัเก็บประจุ  ตวัเหนี�ยวนาํ  ขึ/นอยูก่บัค่าความถี�ของไฟฟ้ากระแส 

                    สลบั  และบอกความหมายของค่ารีแอกแทนซ์เชิงความจุ  และค่ารีแอกแทนซ์เชิงเหนี�ยวนาํได ้ 

               18.ทาํการทดลองวเิคราะห์และสรุปผลไดว้า่  ความต่างศกัยร์วมที�วดัไดเ้ท่ากบัความต่างศกัยที์�คร่อม 

                    ตวัตา้นทาน  ตวัเก็บประจุ  ตวัเหนี�ยวนาํที�รวมกนัโดยใชแ้ผนภาพเฟเซอร์เมื�อต่อวงจรแบบอนุกรม 

               19.ทาํกิจกรรมวเิคราะห์และสรุปไดว้า่  กระแสไฟฟ้ารวมที�วดัไดเ้ท่ากบักระแสไฟฟ้าที�ผา่นตวัตา้น 

                    ทาน  ตวัเก็บประจุ  และตวัเหนี�ยวนาํรวมกนัโดยใชแ้ผนภาพเฟเซอร์  เมื�อต่อวงจรแบบขนาน 

               20.บอกความหมายของกาํลงัไฟฟ้าเฉลี�ยและตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบัและหาค่าทั/งสองได ้

                    จากสถานการณ์ที�กาํหนดให ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว30221     เคมี 1                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย          เวลาเรียน   60   ชั�วโมง/ภาค                จํานวน  1.5  หน่วยกติ   

                   

                ศึกษาวเิคราะห์การจาํแนกสารเป็นหมวดหมู่  การจาํแนกสารและทาํใหส้ารบริสุทธิ=   มวล
อะตอมโมล  มวลโมเลกุล  สารละลาย  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบคน้  การอภิปราย  

การวเิคราะห์  การเปรียบเทียบ  การสาํรวจตรวจสอบ  การทาํนาย  และการทดลอง 

                 เพื�อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  และค่านิยมที�เหมาะสม  โดย
การวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ  แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะกระบวนการ  

แบบประเมินลกัษณะที�พึงประสงค ์ แบบประเมินดา้นเจตคติในการทาํงานกลุ่ม 

  

ผลการเรียนรู้ 

               1.ฝึกทกัษะการทดลอง  การสงัเกต  การบนัทึกขอ้มูล  การวเิคราะห์และสรุปผลการทดลองเพื�อเป็น 

                  พื/นฐานในการเรียนวชิาเคมีได ้

               2.ใชส้มบติัของสารเป็นเกณฑใ์นการจาํแนกสารออกเป็นกลุ่มได ้

               3.จาํแนกสารที�กาํหนดใหอ้อกเป็นสาร  แขวนลอย  คอลลอยด ์ สารละลาย  สารบริสุทธิ=   สารประ 

                   กอบและธาตุได ้

               4.เลือกวธีิเหมาะสมเพื�อใชแ้ยกสารและทาํใหส้ารบริสุทธิ= ได ้

               5.ทาํการทดลอง  รวบรวมขอ้มูล  แปลความหมายและสรุปผลการทดลองเกี�ยวกบัสารแขวนลอยได ้

               6.ทาํการทดลอง  รวบรวมขอ้มูล  แปลความหมายและสรุปผลการทดลองเกี�ยวกบัคอลลอยดไ์ด ้

               7.ทาํการทดลอง  รวบรวมขอ้มูล  แปลความหมายและสรุปผลการทดลองเกี�ยวกบัสารละลายได ้

               8.ทาํการทดลอง  รวบรวมขอ้มูล  แปลความหมายและสรุปผลการทดลองเกี�ยวกบัสารบริสุทธิ= ได ้

               9.ทาํการทดลอง  รวบรวมขอ้มูล  แปลความหมายและสรุปผลการทดลองเกี�ยวกบัสารบริสุทธิ= ได ้

              10.แยกสารโดยวธีิสกดัโดยการกลั�นดว้ยไอนํ/ า  การสกดัดว้ยตวัทาํละลาย  และวธีิโครมาโตกราฟีได ้

              11.อธิบายและคาํนวณหามวลอะตอมของธาตุ  มวลของธาตุ1อะตอม  และมวลอะตอมเฉลี�ยได ้

              12.อธิบายความหมายและคาํนวณหามวลโมเลกลุ  และมวลของสาร1โมเลกลุได ้

              13.บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งจาํนวนโมลกบัจาํนวนอนุภาค  มวลของสารและปริมาตรของ 

                    ที� STP ได ้

              14.ใชค้วามสมัพนัธ์ในขอ้ 13  คาํนวณหาปริมาณที�เกี�ยวขอ้งได ้

              15.คาํนวณหาความเขม้ขนัของสารละลาย  และเตรียมสารละลายใหมี้ความเขม้ขน้หรือมีปริมาตร 

                   ตามตอ้งกการได ้

              16.เปรียบเทียบจุดเดือด  จุดหลอมเหลว  และจุดเยอืกแขง็ระหวา่งสารละลายกบัตวัทาํละลายได ้
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              17.เปรียบเทียบจุดเดือด  จุดหลอมเหลว  และจุดเยอืกแขง็ระหวา่งสารละลายที�มีตวัทาํละลายชนิด 

                   เดียวกนัแต่ความเขม้ขน้ต่างกนัได ้

              18.เปรียบเทียบจุดเดือด  จุดหลอมเหลว  และจุดเยอืกแขง็ระหวา่งสารละลายที�มีตวัทาํละลายต่างชนิด 

                   กนัแต่ความเขม้ขน้เท่ากนัได ้

              19.ทาํการทดลองเพื�อเตรียมสารละลาย  หาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ= ได ้

              20.ทาํการทดลองเพื�อเตรียมสารละลาย  หาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารละลายได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว30222     เคมี 2                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้      วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย              เวลาเรียน   60   ชั�วโมง               จํานวน  1.5  หน่วยกติ   

                  

                 ศึกษาวเิคราะห์  มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี  ปริมาตรของก๊าซในปฏิกิริยาเคมี  การคาํนวณ

เกี�ยวกบัสูตรและสมการเคมี  การเปลี�ยนแปลงพลงังานของระบบ  สมบติัของของแขง็  ของเหลว  และ
ก๊าซ  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบคน้  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  การ

สาํรวจตรวจสอบ  การทาํนาย  และการทดลอง 

                 เพื�อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  และค่านิยมที�เหมาะสม  โดย
การวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ  แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะกระบวนการ  

แบบประเมินลกัษณะที�พึงประสงค ์ แบบประเมินดา้นเจตคติในการทาํงานกลุ่ม  

 
     ผลการเรียนรู้ 

               1.บอกไดว้า่ระบบใดเป็นระบบปิดหรือระบบเปิด 

               2.คาํนวณหามวลของสารในปฏิกิริยาที�เป็นไปตามกฎทรงมวลได ้

               3.คาํนวณหาอตัราส่วนโดยมวลของธาตุที�รวมตวักนัเป็นสารประกอบตามกฎสดัส่วนคงที�ได ้

               4.สรุปใจความของกฎเกย ์– ลูสแซก และกฎอาโวกาโดรได ้

               5.คาํนวณหาสูตรเอมพิริคลัและสูตรโมเลกลุของสารหรือของก๊าซ  รวมทั/งคาํนวณหา 

                  มวลเป็นร้อยละของธาตุองคป์ระกอบจากสูตรที�กาํหนดใหไ้ด ้

               6.เขียนและดุลสมการเคมีเมื�อทราบสารตั/งตน้และสารผลิตภณัฑไ์ด ้

               7.คาํนวณหาจาํนวนโมลมวลของสาร  ปริมาตรของก๊าซและจาํนวนอนุภาคของสารจากสมการเคมีได ้

               8.คาํนวณหาร้อยละของผลไดข้องสารจากการทดลองได ้

               9.ทาํการทดลอง  รวบรวมขอ้มูล  แปลความหมาย  และสรุปผลการทดลองเกี�ยวกบัสารประกอบได ้

              10.อธิบายผลของการเปลี�ยนแปลงพลงังานตอ่การเปลี�ยนสถานะของสารได ้

              11.บอกสมบติับางประการของของแขง็  ของเหลว  และก๊าซได ้

              12.อธิบายเหตผุลที�ธาตบุางชนิดปรากฏเป็นรูปต่างๆได ้

              13.อธิบายสมบติัของของเหลวเกี�ยวกบัการระเหยและการเกิดความดนัไอได ้

              14.อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ  ความดนั  และปริมาตรของก๊าซได ้

              15.ใชก้ฎต่างๆของก๊าซเพื�อคาํนวณหาปริมาตร  ความดนั  และอุณหภูมิของธาตุได ้

               16.ทาํการทดลอง  เก็บรวบรวมขอ้มูล  แปลความหมายขอ้มูล  และสรุปผลการทดลองเหื�อศึกษารูป        

                     ผลึกกาํมะถนั  การเปรียบเทียบความดนัไอของของเหลว  สมบติัของก๊าซและการแพร่ของก๊าซได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว30223     เคมี 3                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้     วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย          เวลาเรียน   60   ชั�วโมง          จํานวน  1.5  หน่วยกติ   

                  

                ศึกษาวเิคราะห์  และอภิปรายเกี�ยวกบั  สมดุลเคมี  การเปลี�ยนแปลงที�ผนักลบัได ้ ภาวะสมดุล  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล  การเปลี�ยนแปลงภาวะสมดุล  หลกัการ
ของเลอชาเตอลิเอ  สารละลายอิเลคโทรไลด ์ ทฤษฎีกรด-เบส  การแตกตวัของกรด-เบส  pHของ

สารละลาย  ปฏิกิริยาของกรด–เบส  การไทเทรดกรด–เบส  และสารละลายบฟัเฟอร์  โดยใชก้ระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์  การสืบคน้  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  การสาํรวจตรวจสอบ  การ

ทาํนาย  และการทดลอง 

                 เพื�อใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถสื�อสารสิ�งที�เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  และค่านิยมที�เหมาะสม  โดย
การวดัและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ  แบบประเมินจากสภาพจริง  แบบประเมินทกัษะกระบวนการ  

แบบประเมินลกัษณะที�พึงประสงค ์ แบบประเมินดา้นเจตคติในการทาํงานกลุ่ม 

 
ผลการเรียนรู้ 

               1.อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผนักลบัได ้  

               2.อธิบายความหมายของภาวะสมดุล  สมดุลระหวา่งสถานะ  สมดุลในสารละลายอิ�มตวั  สมดุล 

                  ในปฏิกิริยาเคมี  และค่าคงที�สมดุลได ้

               3.บอกสมบติัของระบบ ณ ภาวะสมดุลได ้

               4.เขียนแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของสารตั/งตน้และผลิตภณัฑ ์ณ ภาวะสมดุลได ้

               5.คาํนวณค่าคงที�สมดุล  และความเขม้ขน้ของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลได ้

               6.ระบุปัจจยัที�มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ  พร้อมทั/งอธิบายการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ/นเมื�อภาวะ 

                   สมดุลของระบบถูกรบกวนได ้

               7.ระบุปัจจยัที�มีผลต่อค่าคงที�สมดุลพร้อมทั/งอธิบายเหตุผลได ้

               8.อธิบายการปรับตวัของระบบเพื�อเขา้สู่ภาวะสมดุลโดยใชห้ลกัของเลอชาเตอลิเอ  รวมทั/งการเลือก                

                   ภาวะที�เหมาะสมเพื�อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑสู์งในอุตสาหกรรมได ้  

               9.บอกสมบติัของสารอิเลก็โทรไลต ์ และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัประเภทสารได ้

              10.อธิบายการเปลี�ยนแปลงของกรดหรือเบสในนํ/ า  พร้อมทั/งระบุชนิดของไอออนที�ทาํใหส้ารละลาย 

                   แสดงสมบติัเป็นกรดหรือเบสได ้

              11.อธิบายความหมายของทฤษฎีกรด-เบสอาร์เรเนียสและเบรินสเตด-ลาวรี  พร้อมทั/งใชอ้ธิบาย 

                   สมบติัของกรดหรือเบสได ้
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              12.ระบุโมเลกลุหรือไอออนที�เป็นคู่กรด-เบสในปฏิกิริยา  พร้อมทั/งบอกความแตกต่างของสารที�เป็น 

                   คู่กรด-เบสได ้

              13.อธิบายการแตกตวัของกรดแก่  เบสแก่  กรดอ่อน  เบสอ่อน  รวมทั/งคาํนวณหาร้อยละของการ 

                   แตกตวัและค่าคงที�การแตกตวัของกรดหรือเบสได ้

              14.เปรียบเทียบปริมาณการแตกตวัของกรดหรือเบส  และหาความเขม้ขน้ของ  H  O  และ  OH 

                   โดยใชค่้าคงที�การแตกตวัของกรดและเบสได ้

              15.ระบุค่าคงที�การแตกตวัของนํ/ า  และอธิบายการเปลี�ยนแปลงภาวะสมดุลของนํ/ าเมื�อเติมกรด 

                   หรือเบส  พร้อมทั/งคาํนวณหาความเขม้ขน้ของ  H  O  และ  OH  ในสารละลายได ้

              16.คาํนวณหา  pH  ของสารละลายเมื�อทราบความเขม้ขน้ของ  H  O  และ  OH  และใช ้ pH  บอก 

                    ความเป็นกรด-เบสของสารละลายได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว30241    ชีววทิยา 1                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย             เวลาเรียน  100  ชั�วโมง/ภาค           จํานวน  2.5  หน่วยกติ 
 

 

 สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบาย ถึงคุณลกัษณะของสิ�งมีชีวติ  การศึกษาชีววทิยาขอบข่ายของ

วชิาชีววทิยา การใชก้อ้งจุลทรรศน์  ศึกษาส่วนประกอบที�สาํคญัของเซลล ์  วธีิลาํเลียงสารเขา้และออก
จากเซลล ์  ปัจจยัที�มีผลต่อการเคลื�อนที�ของสารเขา้และออกจากเซลล ์ เคมีที�เป็นพื�นฐานของสิ�งมีชีวติ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางกายภาพและชีวภาพ การถ่ายทอดพลงังาน  การหมุนเวยีนของสาร 

วเิคราะห์ปัญหาของสิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�น ทดลองศึกษาลกัษณะที�สาํคญัและการจาํแนกหมวดหมู่ของ
สิ�งที�มีชีวติในอาณาจกัรสัตว ์อาณาจกัรพืชอาณาจกัรโปรทิสตาและอาณาจกัรมอมอเนอรา  รวมทั�ง
ววิฒันาการของสิ�งมีชีวิตโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหา ความรู้  การสาํรวจ

ตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปรายโดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิด
ในตวัผูเ้รียนคือ  มีความสามารถในการคิด  ความสมารถในการแกปั้ญหา  ความสมารถในการใชท้กัษะ

ชีวติ  รวมทั�งใหเ้ห็นคุณค่าต่อความรักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์ มีความซื�อสตัยสุ์จริต  และความมีวนิยั   มี

เจตคติที�ดีต่อวทิยาศาสตร์  สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีระบบระเบียบมีความรอบคอบรับผิดชอบต่อหนา้ที�  
มีวนิยัใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเองมีความสามารถในการ

ตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั   มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม     และค่านิยม

ที�เหมาะสม 

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบั

เนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายถึงสมบติัของสิ�งมีชีวติได ้

2.  ใหค้วามหมายและขอบข่ายของวชิาชีววทิยาได ้

3.  อธิบายกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และการทาํงานของนกัวทิยาศาสตร์ 

4.  ตระหนกัถึงความสาํคญัของชีวจริยธรรม 

5.  ทาํกิจกรรมเพื�อศึกษาส่วนประกอบการทาํงานของกลอ้งจุลทรรศน์  ตลอดจนใชแ้ละดูแลรักษาได ้

      อยา่งถูกตอ้ง 

6.  ใหค้วามหมายของคาํวา่ เซลลไ์ดอ้ยา่งถูตอ้ง 

7.  สามมารถบอกองคป์ระกอบหลกัของเซลลไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8.  ระบุถึงธาตุและสารประกอบในเซลลข์องสิ�งมีชีวติได ้
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9.  อธิบายเกี�ยวกบัสารในเซลลข์องสิ�งมีชีวติซึ�งไดแ้ก่  คาร์โบไฮเดรต  โปรตีนและไขมนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

10.  อธิบายถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลลข์องสิ�งมีชีวติได ้

11.  อธิบายเกี�ยวกบัการรักษาดุลยภาพของเซลลไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

12.  อธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิสและแบบไมโอซิสไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

13  ลาํดบัความคิดเกี�ยวกบัววิฒันาการของสิ�งมีชีวติและเปรียบเทียบความคิดเกี�ยวกบัววิฒันาการของ 

      สิ�งมีชีวติของลามาร์กกบัดาร์วนิ 

14.  ระบุหลกัฐานที�สนบัสนุนวา่สิ�งมีชีวติมีววิฒันาการ 

15.  อธิบายกลไกต่าง ๆ ที�ทาํใหเ้กิดววิฒันาการในสิ�งมีชีวติ  และกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม ่

16.  ระบุผลกระทบของการพฒันาการของโลกที�มีต่อววิฒันาการของสิ�งมีชีวติ 

17.  ระบุเกณฑที์ใชใ้นการจาํแนกหมวดหมูข่องสิ�งมีชีวติ  และลาํดบัการจาํแนกหมวดหมู่ของสิ�งมีชีวติ   
        รวมทั/งบอกประโยชน์ของการจาํแนกหมวดหมูข่องสิ�งมีชีวติได ้

18.  จาํแนกหมวดหมู่ของสิ�งมีชีวติบางกลุ่มโดยใชไ้ดโคโตมสัคีย ์ ตลอดจนเขียนชื�อวทิยาศาสตร์ของสิ�งมีชีวติ 

        ตามหลกัเกณฑ ์

19.  สรุปลกัษณะสาํคญัของสิ�งมีชีวติแต่ละหมวดหมู่ในอาณาจกัรสตัว ์ อาณาจกัรพืช  อาณาจกัรฟังไจ   
        อาณาจกัรโปรทิสตา  อาณาจกัรมอเนอรา  และความสาํคญัของสิ�งมีชีวติแต่ละอาณาจกัรที�มีตอ่ 

        ระบบนิเวศและมนุษย ์

20.  ตระหนกัถึงความสาํคญัของสิ�งมีชีวติที�มีต่อมนุษยท์ั/งทางตรงและทางออ้ม  ตลอดจนการอนุรักษไ์ว ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว30242         ชีววทิยา 2                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย              เวลาเรียน  100  ชั�วโมง                       จํานวน  2.5  หน่วยกติ 
 

 

 สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบาย โครงสร้างโมเลกุลส่วนประกอบทางเคมี ของสารอาหารการ

รักษาคุณค่าของสารอาหาร     การรักษาสุขภาพของร่างกาย      สุขภาพของฟัน     ทาํการทดลองเกี�ยวกบั

คุณสมบติัของนํ�ายอ่ย      การหมุนเวยีนของโลหิตในร่างกาย หลกัการรับและใหเ้ลือดการสร้างระบบ

ภูมิคุม้กนัเทคโนโลยเีกี�ยวกบัภูมิคุม้กนั กระบวนการเมตาโบลิซึม ทาํปฏิบติัการศึกษาอตัราการหายใจ    

ภาวะที�เหมาะสมในการทาํงานของเอนไซม ์  สารยบัย ั�งเอนไซม ์โครงสร้างที�ใชใ้นการแลกเปลี�ยนก๊าซ
ของที�มีชีวติ โครงสร้างของไมโตคอนเดรีย ปฏิกิริยาการหายใจแบบใชอ้อกซิเจนและแบบไม่ใช้

ออกซิเจน      ศึกษาการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศและแบบอาศยัเพศ การผสมเทียมการถ่ายฝากตวัอ่อน

การเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อพืช ที�เหมาะสมต่อการดาํรงพนัธ์ุและการกระจายพนัธ์ุ   ศึกษากระบวนการและ
ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของสิ�งที�มีชีวติเนื�อเยื�อของสิ�งที�มีชีวติทาํปฏิบติัการศึกษาการ
เจริญเติบโตของสิ�งที�มีชีวิต  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้    การสาํรวจ

ตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการให้เกิด
ในตวัผูเ้รียนคือ  มีความสามารถในการคิด  ความสมารถในการแกปั้ญหา  ความสมารถในการใชท้กัษะ

ชีวติ  รวมทั�งใหเ้ห็นคุณค่าต่อความรักชาติ  ศาสตร์  กษตัริย ์ มีความซื�อสตัยสุ์จริต  และความมีวนิยั   มี

เจตคติที�ดีต่อวทิยาศาสตร์  สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีระบบระเบียบมีความรอบคอบรับผิดชอบต่อหนา้ที�  
มีวนิยัใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีวจิารณญาณและมีความเชื�อมั�นในตนเองมีความสามารถในการ

ตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั   มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม     และค่านิยม

ที�เหมาะสม 

การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายกระบวนการยอ่ยอาหารของจุลินทรีและสตัวบ์างชนิดที�ไม่มีทางเดินอาหาร 

2.  อธิบายลกัษณะของทางเดินอาหารและการยอ่ยอาหารของสตัวบ์างชนิด 

3.  ระบุส่วนประกอบและหนา้ที�ของทางเดินอาหารของคน 

4.  อธิบายกระบวนการยอ่ยทางเคมีและการดูดซึมในทางเดินอาหารส่วนต่าง ๆ ของคน 

5.  อธิบายกระบวนการลาํเลียงสารในสตัวบ์างชนิด 

6.  อธิบายระบบการหมุนเวยีนเลือดของสตัวบ์างชนิด 
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7.  อธิบายโครงสร้างของระบบลาํเลียงและส่วนประกอบของเลือดคน 

8.  ตระหนกัถึงความสาํคญัของหวัใจ  ความดนัเลือด  ที�มีผลต่อสุขภาพร่างกาย 

9.  อธิบายหลกัการใหแ้ละรับเลือดในคน 

10.  อธิบายโครงสร้างของระบบนํ/ าเหลืองและส่วนประกอบของนํ/ าเหลือง 

11.  อธิบายกลไกการสร้างภูมิคุม้กนัของร่างกาย  การเกิดโรคและวธีิการป้องกนัโรคบางชนิดที�เกิดจากความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุม้กนั 

12.  อธิบายโครงสร้างและกลไกการแรกเปลี�ยนแก๊สของโพรทิสตแ์ละสตัวบ์างชนิดกบัการหายใจเขา้และการ
หายใจออก 

13.  อธิบายกลไกลการทาํงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการหายใจเขา้และหายใจออกของคน 

14.  ทาํกิจกรรมศึกษาอตัราการหายใจของสตัวแ์ละศึกษาโครงสร้างปอดของสตัวเ์ลี/ยงลูกดว้ยนํ/ านม 

15.  อธิบายปฏิกิริยาการสลายโมเลกลุของสารอาหารแบบใชอ้อกซิเจนและไมใ่ชอ้อกซิเจน 

16.  อธิบายโครงสร้างและบทบาทสาํคญัของไมโทคอนเดรียที�เกี�ยวกบัปฏิกิริยาการหายใจระดบัเซลล ์

17.  บอกความหมายและความสาํคญัของกระบวนการขบัถ่าย 

18.  อธิบายกระบวนการขบัถ่ายของสิ�งมีชีวติเซลลเ์ดียวและสตัวบ์างชนิด 

19.  อธิบายกระบวนการสืบพนัธ์แบบไม่อาศยัเพศและแบบอาศยัเพศของพืชและสตัวไ์ด ้

20.  ระบุหนา้ที�ของอวยัวะต่าง ๆ ในระบบสืบพนัพนัธ์ของคนพร้อมทั/งอธิบายกระบวนการสร้างเซลล ์

21.  อธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของสิ�งมีชีวติและระบุเกณฑก์ารจดัการเจริญเติบโตของสิ�งมีชีวติได ้

22.  อธิบายการเจริญเติบโตของคน  ในระยะเอม็บริโอฟิติสและหลงัคลอด 

23.  อธิบายบทบาทของสภาวะบางประการที�มีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ�งมีชีวติ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ว30243        ชีววทิยา  3                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย            เวลาเรียน  100  ชั�วโมง             จํานวน  2.5  หน่วยกิต 
 

 

      สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบาย เกี�ยวกบั โครงสร้างและหนา้ที�ของพืช     การสังเคราะห์
แสงของพืช  โครงสร้างและการทาํงานของระบบประสาท         การทาํงานของเซลลป์ระสาท สมอง  ไข

สันหลงั     การตอบสนองต่อสิ�งเร้าของอวยัวะสัมผสั การทาํงานของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ  กลไก

ควบคุมการหลั�งฮอร์โมน  การทาํงานของฮอร์โมนพืช  ฟีโรโมน และการนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้น
การเกษตร การรักษาโรค   โครงสร้างและการทาํงานที�สัมพนัธ์กนัของระบบโครงกระดูก ระบบ
กลา้มเนื�อและระบบประสาท ที�ทาํใหร่้างกายคงรูปร่างและเคลื�อนที�ได ้พฤติกรรมการเรียนรู้ของคน    
สัตว ์   ต่อการแสดงพฤติกรรมและการสื�อสารในสัตวช์นิดเดียวกนั        โดยใชก้ระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู้       การสาํรวจตรวจสอบ   การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย โดย

กาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ  มีความสามารถในการคิด  ความ
สมารถในการแกปั้ญหา  ความสมารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งใหเ้ห็นคุณค่าต่อความรักชาติ  ศาสตร์  

กษตัริย ์ มีความซื�อสัตยสุ์จริต  และความมีวนิยั   มีเจตคติที�ดีต่อวทิยาศาสตร์  สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี

ระบบระเบียบมีความรอบคอบรับผดิชอบต่อหนา้ที�  มีวินยัใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีวจิารณญาณ
และมีความเชื�อมั�นในตนเองมีความสามารถในการตดัสินใจนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั   มีเจตคติ

ทางวทิยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม     และค่านิยมที�เหมาะสม 

การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

    

ผลการเรียนรู้ 

 1.  สามารถแบ่งประเภทและหนา้ที�ของเนื/อเยื�อของพืชได ้

 2.  บอกโครงสร้างและหนา้ที�ของรากลาํตน้และใบได ้

 3.  อธิบายการเจริญเติบโตของรากและลาํตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 4.  อธิบายกลไกการแลกเปลี�ยนแก๊สและการคายนํ/ าของพืช 

 5.  สรุปขอ้มูลการคน้ควา้ของนกัวทิยาศาสตร์เกี�ยวกบักลไกการสงัเคราะห์แสงพร้อมทั/งนาํความรู้นั/นมา
รวบรวมเป็นหลกัการโดยสรุปปฏิกิริยาของการสงัเคราะห์แสง 

 6.  อธิบายลาํดบัขั/นตอนการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภณัฑที์�เกิดขึ/นในปฏิกิริยาที�ตอ้งใชแ้สงและไม่ตอ้งใชแ้สง 

 7.  ระบุชนิดและหนา้ที�ของรงควตัถุที�ใชใ้นกระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสง 

 8.  สามารถระบุปัจจยัที�มีผลต่ออตัราการสงัเคราะห์ดว้ยแสง 
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 9.  บอกส่วนประกอบและหนา้ที�ของส่วนต่าง ๆ ของเซลลป์ระสาท 

 10.  จาํแนกชนิดของเซลลป์ระสาทตามหนา้ที�รูปร่างของเซลลป์ระสาทและการเคลื�อนที�ของกระแสประสาท
ไดถู้กตอ้ง 

 11.  อธิบายส่วนประกอบและหนา้ที�ของศูนยค์วบคุมระบบประสาทไดถู้กตอ้ง 

 12.  อธิบายการทาํงานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอตัโนมติั 

 13.  อธิบายโครงสร้างและการทาํงานของอวยัวะรับสมัผสัแต่ละชนิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 14.  บอกความหมายและตาํแหน่งของต่อมไร้ท่อได ้

 15.  อธิบายหนา้ที�และโรคที�เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนได ้

 16.  อธิบายฮอร์โมนจากอวยัวะเพศและการควบคุมการทาํงานของฮอร์โมนไดถู้กตอ้ง 

 17.  สรุปเกี�ยวกบัฮอร์โมนของสตัวแ์ละฮอร์โมนของพืชไดถู้กตอ้ง 

 18.  บอกความหมายของพฤติกรรมและวธีิการศึกษาพฤติกรรมไดถู้กตอ้ง 

 19.  อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมของสตัวแ์ละยกตวัอยา่งพฤติกรรมแบบต่าง ๆ ได ้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4- ม.6) 

โครงสร้าง 

รายวชิาพื�นฐาน 
ส31101 สังคมศึกษา 1 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ส31102 ประวติัศาสตร์ 1 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ส31103 สังคมศึกษา 2 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ส31104 ประวติัศาสตร์ 2 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ส32101 สังคมศึกษา 3 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ส32102 ประวติัศาสตร์ 3 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ส32103 สังคมศึกษา 4 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ส32104 ประวติัศาสตร์ 4 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ส33101 สังคมศึกษา 5 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ส33102 ประวติัศาสตร์ 5 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ส33103 สังคมศึกษา 6 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

ส33104 ประวติัศาสตร์ 6 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

 

รายวชิาเพิมเตมิ 

ส30201 ทอ้งถิ�นกบัการพฒันาอาชีพ 1 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30202 ทอ้งถิ�นกบัการพฒันาอาชีพ 2 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30203 ทอ้งถิ�นกบัการพฒันาอาชีพ 3 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30204 ทอ้งถิ�นกบัการพฒันาอาชีพ 4 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30205 ภูมิปัญญาไทย 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30206 พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30207 การเงิน  การธนาคารและการคลงั     2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30208 ระบบการเมืองและสังคมไทย 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30209 ประวติัสังคมและวฒันธรรมไทย 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30210 ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการเมือง  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 
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ส30211 การปกครองทอ้งถิ�นของไทย 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30212 ลพบุรีเมืองน่าอยู ่ 2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30213 กฎหมายที�ประชาชนควรรู้           2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30214 รัตนโกสินทร์ยคุปฏิรูป              2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

ส30215 รัตนโกสินทร์ยคุประชาธิปไตย        2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื	นฐาน 
คาํอธิบายรายวชิา 

 

ส31101  สังคมศึกษา 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4          ภาคเรียนที� 1  เวลาเรียน 40 ชั�วโมง              จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วเิคราะห์ ฝึกปฏิบติั สร้างความคิดร่วมยอด นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สภาพปัญหาชีวิต 

สภาพแวดลอ้มเขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการเรียนรู้  เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจตระหนกัและเห็น
คุณค่าในเรื�องต่อไปนี�     
 พระพุทธ เกี�ยวกบั ประวติัและความสาํคญัของพระพุทธศาสนา วเิคราะห์สังคมชมพทูวีป       

และคติความเชื�อทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้ เรื�องพระพุทธศาสนา มีทฤษฎีและวธีิการเป็นสากล

และมีขอ้ปฏิบติัที�ยดึทางสายกลาง  พระพุทธศาสนาเนน้การพฒันาศรัทธาและปัญญาที�ถูกตอ้ง  พุทธ

ประวติั สรุปและวเิคราะห์พุทธประวติั พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนไดอ้ยา่งสูงสุดในดา้นการ

ตรัสรู้  การก่อตั�งพระพุทธศาสนา วธีิการสอน และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  ชาดก  เรื�องเวสสันดร
ชาดก  

พระธรรม เกี�ยวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื�องพระรัตนตรัย ( วเิคราะห์ความหมายและ

คุณค่าของพุทธะ)    พุทธศาสนสุภาษิต   คือ    จิตฺต ํ ทนฺต ํ สุขาวห ํ  ( จิตที�ฝึกดีแลว้ นาํสุขมาให ้)    

นอุจฺจาวจ ํปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ (บณัฑิตยอ่มไม่แสดงอาการขึ�น ๆ   ลง ๆ )     นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต     (คนที�
ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก) โกธ ํฆตฺวา สุข ํเสติ (ฆ่าความโกรธไดย้อ่มยอ่มอยูเ่ป็นสุข) พระไตรปิฎก 

วเิคราะห์ความสาํคญัและคุณค่าของพระไตรปิฎก เรื�องน่ารู้จากพระไตรปิฎก การครองตนเป็นพลเมืองที�
ดี ศพัทท์างพระพุทธ-ศาสนา  คือภพภูมิ  การบริหารจิตและเจริญปัญญา สวดมนตแ์ปลและแผเ่มตตา วธีิ

ปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกัสติ

ปัฏฐาน  นาํวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคม  

พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโส-มนสิการ 2 วธีิ วธีิคิดแบบสามญัลกัษณะ และวธีิคิดแบบเป็นอยู่

ในขณะปัจจุบนั   

 พระสงฆ ์เกี�ยวกบั ประวติัพุทธสาวก พุทธสาวกิา  เรื�องพระอสัสชิ   พระกีสาโคตมีเถรี พระนาง

มลัลิกา และหมอชีวก โกมารภจั   ชาวพุทธตวัอยา่ง พระนาคเสน – พระยามิลินทร์   สมเด็จพระวนัรัต  

(เฮง เขมจารี)  พระอาจารยม์ั�น  ภูริทตฺโต   สุชีพ  ปุญญานุภาพ    หนา้ที�ชาวพุทธ ปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธที�
ดีต่อพระภิกษุ  เรื�องการเขา้ใจในกิจของพระภิกษุ  เช่น  การศึกษา การปฏิบติัธรรม และการเป็นนกับวชที�
ดี การศึกษาเรื�องคุณสมบติัของทายกและปฏิคาหก ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัวและสังคม คือ   
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การรักษาศีล ๘  การเขา้ร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององคก์รชาวพุทธ การเป็นชาวพุทธที�ดีตามหลกั
ทิศเบื�องบนในทิศ  ๖     หนา้ที�  และบทบาทของอุบาสก  อุบาสิกาที�มีต่อสงัคมไทยในปัจจุบนั  การเขา้

ค่ายพุทธธรรม   การเขา้ร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ : ขั�นเตรียมการ  

: ขั�นพิธีการ  สัมมนาพระพุทธศาสนากบัการแกปั้ญหาและการพฒันา เรื�อง พระพุทธศาสนากบัการศึกษา

ที�สมบูรณ์ 

 รู้ และเขา้ใจ  ประวติัและความสาํคญัของพระพุทธศาสนา  พุทธประวติั หลกัธรรมทาง 

พระพุทธศาสนา  พุทธศาสนสุภาษิต  พระไตรปิฏก  เรื�องน่ารู้จากพระไตรปิฏก  ประวติัพุทธสาวก  พุทธ

สาวกิา  ชาดก  หนา้ที�ชาวพุทธ  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  สัมมนาพระพุทธศาสนากบัการแกปั้ญหา

และการพฒันา และเขา้ใจวา่พระพุทธศาสนามีคาํสอนที�เป็นสากล มีขอ้ยดึปฏิบติัทางสายกลางเพื�อการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข  มีหลกัคาํสอนเชื�อมโยงกนัไดก้บัศาสตร์สมยัใหม่  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระ

รัตนตรัย  มีนิสัยดี เห็นคุณค่าและอนุรักษ ์ ศาสนวตัถุ  ศาสนสถานในทอ้งถิ�น  มุ่งมั�นประพฤติปฏิบติัตน
ตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนที�ดี  มีวธีิคิดแบบสามญัลกัษณะ  และวธีิคิดแบบ

เป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั  และดาํเนินชีวติอยา่งมีสติสัมปชญัญะ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้     

การเรียนแบบร่วมมือ     การอภิปราย     การสาธิต การปฏิบติั การทาํงานเป็นทีม การแสดงบทบาทสมมติ 

และการศึกษานอกสถานที�  เพื�อใหเ้กิดความรู้และเขา้ใจประวติัของศาสนา ความสาํคญัของศาสนา  

ตระหนกัในคุณค่าและความสาํคญัของหลกัธรรม   ค่านิยม  จริยธรรมที�เป็นตวักาํหนดความเชื�อและ
พฤติกรรมที�แตกต่างกนัของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาต่าง ๆ ที�ตนนบัถือ  เพื�อขจดัความขดัแยง้และ

อยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข  เกิดความศรัทธา เห็นคุณค่าในวตัรปฏิบติัที�เหมาะสม ตดัสินใจเลือก

แนวทางปฏิบติัตนและธาํรงรักษาศาสนาโดยเป็นศาสนิกชนที�ดี และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต

อยา่งมีเหตุผล สามารถพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและและอยูร่่วมกนัเป็น

ชาติอยา่งสมานฉนัท ์

              เพื�อใหเ้กิดศรัทธาอยา่งยิ�งต่อพระรัตนตรัย  และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา   ประพฤติปฏิบติั

ตนเป็นพุทธศาสนิกชนที�ดี  มีคุณธรรม   จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสังคม และสามารถนาํหลกัธรรม

ไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการเรียนรู้  การทาํงานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม เชื�อมั�น
ต่อผลของการทาํความดี  ความชั�ว  สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ที�ตอ้งเผชิญ  และตดัสินใจเลือก

ดาํเนินการ หรือปฏิบติัตนไดอ้ยา่งมีเหตุผลถูกตอ้งตามหลกัธรรม จริยธรรม  

                ศึกษา  วเิคราะห์  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั   การกาํหนดราคาและค่าจา้งในระบบ

เศรษฐกิจ ตลาดประเภทต่าง ๆ  บทบาทของรัฐในการแทรกแซงและควบคุมราคาเพื�อการแจกจ่ายและ
จดัสรรในทางเศรษฐกิจ 

                ศึกษา   วเิคราะห์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ในภาค

เกษตร  อุตสาหกรรม  การคา้และบริการ   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที�ผา่นมา  การพฒันา
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ประเทศที�นาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัปัจจุบนั 

                  ศึกษา  วเิคราะห์  ระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ 

                  ศึกษา วเิคราะห์ ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน  และเสนอแนวทางแกไ้ข 

                 เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั  การกาํหนดราคาและค่าจา้งใน

ระบบเศรษฐกิจ    เห็นความสาํคญัของระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ  

ตระหนกัถึงความสาํคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที�มีต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย 

                ศึกษา  วเิคราะห์  เครื�องมือทางภูมิศาสตร์ที�ใหข้อ้มูลและข่าวสารภูมิลกัษณ์  ภูมิอากาศ   

ภูมิสังคมไทย  และภูมิภาคต่าง ๆ ทั�วโลก 

   เพื�อสามารถใชเ้ครื�องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วเิคราะห์ และนาํเสนอขอ้มูล 

ภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี�วดั    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 

รวมทั�งหมด     19   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส31102  ประวติัศาสตร์ 1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4              ภาคเรียนที� 1           เวลาเรียน 20 ชั�วโมง        จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วเิคราะห์ความหมาย  คุณค่าและวธีิการทางประวติัศาสตร์ตามลาํดบัขั�นตอนอยา่งเป็น
ระบบโดยนาํเสนอทีละขั�นตอนอยา่งชดัเจน และนาํวธีิการทางประวติัศาสตร์ไปใชใ้นการสืบคน้เรื�องราว
ที�ตน สนใจ  จดัทาํเป็นโครงงานทางประวติัศาสตร์โดยใชท้กัษะการไต่สวน  การตรวจสอบ  การวพิากษ์

ขอ้มูล  การตีความ  การเปรียบเทียบ  การแปลความหมาย  การสรุปอา้งอิง  การให้เหตุผล  การสังเคราะห์  

การสร้าง องคค์วามรู้ใหม่  การนาํเสนอโครงงาน  ทั�งนี� เพื�อฝึกฝนทกัษะกระบวนการใชว้ธีิการทาง

ประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งเป็นระบบในการเรียนรู้และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
 ตระหนกัถึงความสาํคญัของเวลาและการแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ของไทยและสากล  บอก

เวลาและ การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ของมนุษยที์�ปรากฏในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของไทย

และสากล เพื�อใหเ้ขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใช้

วธีิการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

 

ตัวชี�วดั         ส.4.1     ม.4-6/1     ม.4-6/2 

รวมทั�งหมด     2   ตัวชี�วดั      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส31103  สังคมศึกษา 2                              กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4             ภาคเรียนที� 2        เวลาเรียน 40 ชั�วโมง        จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วเิคราะห์ ฝึกปฏิบติั สร้างความคิดรวบยอด นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สภาพปัญหาชีวิต

สภาพแวดลอ้มเขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการเรียนรู้ เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกั และ

เห็นคุณค่าในเรื�องต่อไปนี�  
 พระพุทธ วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา  วเิคราะห์หลกัธรรมที�เกี�ยวเนื�องในวนัธรรมสวนะ และ

เทศกาลสาํคญัวเิคราะห์คุณค่าผลงานภูมิปัญญาทอ้งถิ�นดา้นพระพุทธศาสนา มุ่งอนุรักษ ์ศาสนวตัถุและ 

ศาสนสถานในทอ้งถิ�น  ศึกษาประวติัความเป็นมาของศาสดา (เช่น พระนบีมุฮมัมดั  พระเยซู)

องคป์ระกอบของศาสนาต่าง ๆ โดยสังเขป ศึกษาหลกัการและแนวปฏิบติั  วเิคราะห์ความเหมือนและ

แตกต่างของหลกัธรรมและแนวทางการเผยแพร่ศาสนาพุทธ คริสต ์อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และสิกข ์

 พระธรรม เกี�ยวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา อริยสัจ 4 ทุกข(์ธรรมที�ควรรู้): ขนัธ์ 5 – นาม

รูป,สมุทยั(ธรรมที�ควรละ):หลกัธรรมนิยาม 5 วติก 3 นิโรธ (ธรรมที�ควรบรรลุ):ภาวนา 4  ,มรรค (ธรรมที�
ควรเจริญ) : พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5 มงคล 38 ในเรื�องสงเคราะห์บุตร 

สงเคราะห์ภรรยา และสันโดษ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา  สวดมนตแ์ปลและแผเ่มตตา วธีิปฏิบติั

และประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน 

นาํวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้คุณภาพชีวติและสังคม ศึกษาภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นในการนาํหลกัธรรมไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 พระสงฆ ์เกี�ยวกบั ศาสนพิธี  เรื�องประเภทของพุทธศาสนพิธี  ศาสนพิธีเนื�องดว้ยพุทธบญัญติั  

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พิธีเวยีนเทียน ถวายสังฆทาน  ถวายผา้อาบนํ�าฝน  พิธีทอดกฐิน พิธี

ปวารณาศาสนพิธีที�นาํพระพุทธศาสนาเขา้ไปเกี�ยวเนื�อง เช่นการทาํบุญเลี�ยงพระในโอกาสต่าง ๆ มรรยาท

ชาวพุทธและการปฏิบติัตนต่อพระภิกษุ  เรื�องการปฏิบติัตนต่อพระภิกษุ ทางกาย วาจา และใจที�
ประกอบดว้ยเมตตา  การปฏิสันถารที�เหมาะสมต่อพระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ ปฏิบติัตนถูกตอ้งตามศาสน

พิธีพิธีกรรมตามหลกัศาสนาที�ตนนบัถือ  ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา :  ศาสนพิธีเนื�องดว้ย
พุทธบญัญติั  เช่น  พิธีเวยีนเทียน ถวายสังฆทาน  ถวายผา้อาบนํ�าฝน พิธีทอดกฐิน   พิธีปวารณา เป็นตน้  : 

ศาสนพิธีที�นาํพระพุทธศาสนา   เขา้ไปเกี�ยวเนื�อง เช่น การทาํบุญเลี�ยงพระในโอกาสต่างๆ วเิคราะห์

หลกัธรรม  คติธรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัวนัสาํคญัทางศาสนา และเทศกาลที�สาํคญั ของศาสนาที�ตนนบัถือ 

และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง   : หลกัธรรม/คติธรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัวนัสาํคญั และเทศกาลที�สาํคญัใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื�น   :  การปฏิบติัตนที�ถูกตอ้งในวนัสาํคญัและเทศกาลที�สาํคญัใน
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื�น 
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 วเิคราะห์หลกัธรรมในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขของศาสนาอื�น ๆ   ชกัชวนส่งเสริมสนบัสนุน

ใหบุ้คคลอื�นเห็นความสาํคญัของการทาํความดีต่อกนั   เสนอแนวทางการจดักิจกรรมความร่วมมือของ

ทุกศาสนาในการแกปั้ญหาและพฒันาสังคม 

 รู้ และเขา้ใจ  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา  มารยาทชาวพุทธ

และการปฏิบติัตนต่อพระภิกษุ  ชาวพุทธตวัอยา่ง  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  มีหลกัคาํสอน

เชื�อมโยงกนัไดก้บัศาสตร์สมยัใหม่  เห็นคุณค่าและศรัทธาในพระรัตนตรัย มีนิสัยดี เห็นคุณค่าและ

อนุรักษศ์าสนวตัถุ  ศาสนสถานในทอ้งถิ�น  มุ่งมั�นประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นพุทธศาสนิกชนที�ดี  และดาํเนินชีวติอยา่งมีสติสัมปชญัญะ  

โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนแบบร่วมมือ การอภิปราย การสาธิต  

การปฏิบติั การทาํงานเป็นทีม การแสดงบทบาทสมมติ และการศึกษานอกสถานที�  เพื�อให ้ตระหนกัใน

คุณค่าและความสาํคญัของหลกัธรรมค่านิยม  จริยธรรมที�เป็นตวักาํหนดความเชื�อและพฤติกรรมที�
แตกต่างกนัของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาต่าง ๆที�ตนนบัถือ  เพื�อขจดัความขดัแยง้และอยูร่่วมกนัใน
สังคมอยา่งสันติสุข  เกิดความศรัทธา เห็นคุณค่าในวตัรปฏิบติัที�เหมาะสม ตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติั

ตนและธาํรงรักษาศาสนาโดยเป็นศาสนิกชนที�ดี และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติอยา่งมีเหตุผล 

สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและและอยูร่่วมกนัเป็นชาติอยา่ง

สมานฉนัท ์

 เพื�อใหเ้กิดศรัทธาอยา่งยิ�งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบติัตน

เป็นพุทธศาสนิกชนที�ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูร่่วมกนัในสังคม  และสามารถนาํหลกัธรรมไปใช้

เป็นเครื�องมือในการเรียนรู้ การทาํงานอยา่งมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 

ศึกษา  วเิคราะห์  และปฏิบติัตนตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  

ประเทศชาติ  และสังคมโลก : กฎหมายแพง่เกี�ยวกบัตนเองและครอบครัว  :  กฎหมายแพง่เกี�ยวกบันิติ
กรรมสัญญา  เช่น  ซื�อขาย  ขายฝาก  เช่าทรัพย ์ เช่าซื�อ  กูย้มืเงิน จาํนาํ  จาํนอง  :  กฎหมายอาญา 

เช่น  ความผดิเกี�ยวกบัทรัพย ์ ความผดิเกี�ยวกบัชีวติและร่างกาย : กฎหมายอื�นที�สาํคญั  เช่น รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั  กฎหมายการรับราชการทหาร  กฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค : ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

ฉบบัปัจจุบนัที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงทางสังคม  เช่น การตรวจสอบโดยองคก์รอิสระ  การตรวจสอบ

โดยประชาชน 

วเิคราะห์ความสาํคญัของโครงสร้างทางสังคม การขดัเกลาทางสังคม   การเปลี�ยนแปลงทาง
สังคม  การแกปั้ญหาและแนวทางการพฒันาสังคมศึกษา   ปฏิบติัตนและมีส่วนสนบัสนุนใหผู้อื้�น
ประพฤติปฏิบติัเพื�อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสงัคมโลก ( คุณลกัษณะพลเมืองดีของ



 79

ประเทศชาติ  และสังคมโลก)      ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทาง

พฒันา ( ความหมาย ความสาํคญั แนวคิด หลกัการของสิทธิมนุษยชน , บทบาทขององคก์รระหวา่ง

ประเทศในเวทีโลกที�มีผลต่อประเทศไทย,สาระสาํคญัของปฏิญญาสากลวาดว้ยสิทธิมนุษยชน,

บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั เกี�ยวกบัสิทธิมนุษยชน  ปัญหาสิทธิ

มนุษยชนในประเทศและแนวทางแกปั้ญหาและพฒันา) 

เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบติัตนตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  

ประเทศชาติ  และสังคมโลก มีความรู้ความเขา้ใจ ในการเปลี�ยนแปลงทางสังคม    เห็นความสาํคญัของ

การอยูร่่วมกนัและปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ที�ของตน มีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม   

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ  และมีส่วนร่วมในการพฒันาสิทธิมนุษยชน 

 

ตัวชี�วดั      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   

รวมทั�งหมด     13   ตัวชี�วดั      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส31104  ประวติัศาสตร์ 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4             ภาคเรียนที� 2      เวลาเรียน 20 ชั�วโมง         จาํนวน    0.5   หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาและวเิคราะห์ประเด็นและแนวคิดสาํคญัของประวติัศาสตร์ไทย  วิเคราะห์ความสําคญัของ

สถาบนัพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย วิเคราะห์ปัจจยัที�ส่งเสริมการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาไทย  และ
วฒันธรรมไทย  ซึ� งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบนั เกี�ยวกบัความเป็นมาของ ชนชาติไทย  อาณาจกัร

โบราณในดินแดนไทย  อิทธิพลที�มีต่อสังคมไทย ปัจจยัที�มีผลต่อการสถาปนาอาณาจกัรไทยในช่วงเวลา

ต่าง ๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบา้นเมือง การเลิกทาส  เลิกไพร่  การเสด็จประพาส

ยุโรป  และหวัเมืองสมยัรัชกาลที� 5 แนวคิดประชาธิปไตยตั�งแต่สมยัรัชกาลที� 6  จนถึงการเปลี�ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475  สมยัรัชกาลที� 7   และบทบาทของสตรีไทย    

วเิคราะห์ผลงานของบุคคลสาํคญัทั�งชาวไทยและต่างประเทศที�มีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย
และประวติัศาสตร์ไทย  วางแผนกาํหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ

วฒันธรรมไทย 

 เพื�อใหเ้ขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม  มีความรัก  ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 

 

ตัวชี�วดั            ส.4.3      ม.4-6/1    ม.4-6/2     ม.4-6/3     ม.4-6/4     ม.4-6/5 

รวมทั�งหมด     5   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส32101 สังคมศึกษา 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที�  5               ภาคเรียนที�   1    เวลา   40   ชั�วโมง      จาํนวน    1.0      หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาวเิคราะห์ประวติัศาสดาของศาสนาอื�นๆโดยสังเขป  ตระหนกัในคุณค่าและความสาํคญั

ของค่านิยม จริยธรรมที�เป็นตวักาํหนดความเชื�อและพฤติกรรมที�แตกต่างกนัของ ศาสนิกชนศาสนาต่างๆ 

เพื�อขจดัความขดัแยง้และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 

 เห็นคุณค่า เชื�อมั�น และมุ่งมั�นพฒันาชีวติดว้ยการพฒันาจิตและพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบ
โยนิโสมนสิการหรือการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาที�ตนนบัถือ 

สวดมนต ์แผเ่มตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของ

ศาสนาที�ตนนบัถือ 
วเิคราะห์หลกัธรรมในกรอบของอริยสัจ๔ หรือหลกัคาํสอนของศาสนาที�ตนนบัถือ 

              วเิคราะห์ขอ้คิดและแบบอยา่งการดาํเนินชีวติจากประวติัสาวก ชาดก เรื�องเล่า และศาสนิกชน
ตวัอยา่ง ตามที�กาํหนด 

 วเิคราะห์คุณค่าและความสาํคญัของ  การสังคายนา พระไตรปิฎกหรือคมัภีร์ของศาสนาที�ตนนบัถือ  
และการเผยแผ ่  เชื�อมั�นต่อผลของการทาํความดี ความชั�ว สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ที�ตอ้งเผชิญ และ
ตดัสินใจ เลือกดาํเนินการหรือปฏิบติัตนไดอ้ยา่งมีเหตุผลถูกตอ้งตามหลกัธรรม จริยธรรม และกาํหนด

เป้าหมาย บทบาท การดาํเนินชีวิตเพื�อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข และอยูร่่วมกนัเป็นชาติอยา่ง
สมานฉนัท ์

ศึกษาวเิคราะห์บทบาทของรัฐบาลดา้นนโยบายการเงิน การคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

             วเิคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวฒัน์ที�มีผลต่อสังคมไทย 

             วเิคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

ศึกษาวเิคราะห์ระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความ 

จาํเป็นของ การร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก    อภิปรายการกาํหนดราคาและค่าจา้งในระบบ

เศรษฐกิจ 

            ตระหนกัถึงความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที�มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  

และระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ 

            วเิคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ ในชุมชนและเสนอแนวทางแกไ้ข 
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             เพื�อใหรู้้ และเขา้ใจประวติัของศาสดา มุ่งมั�นพฒันาชีวติดว้ยการสวดมนต ์แผเ่มตตา บริหารจิต 

และเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฎฐานเพื�อการดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ   หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที�นบัถือและศาสนาอื�น  มีศรัทธาที� ถูกตอ้ง ยดึมั�นและปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื�ออยูร่่วมกนั 

อยา่งสันติสุข  

             เพื�อใหเ้ขา้ใจบทบาทของนโยบายการเงินและการคลงั  การใชง้บประมาณแผน่ดิน    ผลกระทบ 

และแนวทางการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ  สถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและ 

ความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลกและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการ 

ผลิตและการบริโภค การใชท้รัพยากร ที�มีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั�งเขา้ใจ 

หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ    

 

ตัวชี�วดั     ส 1.1   ม.4-6 /13,14 ,16,17,18,19,20  

                 ส 3.1   ม.4-6 /1,2,3,4 

รวมทั�งหมด     11    ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ส32102   ประวติัศาสตร์ 3                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5              ภาคเรียนที�  2     เวลา    20  ชั�วโมง              จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาวเิคราะห์อารยธรรมของโลกสมยัโบราณที�มีผลต่อพฒันาการและการเปลี�ยนแปลงของ
โลกไดแ้ก่ อารยธรรมลุ่มแม่นํ�าไทกรีส-ยเูฟรตีส  แม่นํ�าไนล ์ แม่นํ�าฮวงโห   แม่นํ�าสินธุ  และอารยธรรม
กรีก-โรมนั  การติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตกและอิทธิพลทางวฒันธรรมที�มีต่อกนัและกนั 

ศึกษาวเิคราะห์เหตุการณ์สาํคญัต่างๆที�ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ 

การเมืองของโลก เช่น  ระบอบฟิวดสั  การฟื� นฟู ศิลปะวทิยาการ  สงครามครูเสด   การสาํรวจทางทะเล   

การปฏิรูปศาสนา  การปฏิวติัทางวทิยาศาสตร์    การปฏิวติัอุตสาหกรรม   แนวคิดจกัรวรรดินิยม   

แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิดลทัธิชาตินิยม   

ศึกษาวเิคราะห์ผลงานของบุคคลสาํคญัทั�งชาวไทยและต่างประเทศ ที�มีส่วนสร้างสรรค์
วฒันธรรมไทย และประวติัศาสตร์ชาติไทยในสมยัต่างๆ 

ศึกษาวเิคราะห์ประวติับุคคลสาํคญัที�ทาํคุณประโยชน์ใหแ้ก่ทอ้งถิ�นและอนุรักษภู์มิปัญญา
ทอ้งถิ�นของจงัหวดัลพบุรีในดา้นต่างๆ 

 เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ สามารถวเิคราะห์ เปรียบเทียบประวติัศาสตร์ไทยกบัประวติัศาสตร์

โลกเป็นแนวทางการสร้างประโยชน์ใหเ้กิดการสร้างสรรคเ์พิ�มขึ�น 

 

ตัวชี�วดั          ส4.2   ม.4-6 / 1 

                      ส 4.3  ม.4-6 / 4 

รวมทั�งหมด     2   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ส32103   สังคมศึกษา 4                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5            ภาคเรียนที�  2           เวลา    20  ชั�วโมง          จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาทางการเมืองที�สาํคญั ในประเทศจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ พร้อมทั�งเสนอแนว
ทางการแกไ้ข เช่น ปัญหาทางการเมืองที�เกิดขึ�นภายในประเทศ  สถานการณ์การเมืองการปกครองของ
สังคมไทยอิทธิพลของระบอบการเมืองการปกครองของที�มีผลต่อการดาํเนินชีวติ 

 ศึกษาแนวทางทางการเมืองการปกครองที�นาํไปสู่ความเขา้ใจและการประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง
ไทยกบัประเทศต่างๆ  การแลกเปลี�ยนเพื�อช่วยเหลือและส่งเสริมดา้นวฒันธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ  
สังคม 

 วเิคราะห์ความสาํคญัและความจาํเป็นที�ตอ้งธาํรงรักษาไวซึ้� งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  เช่น รูปแบบของรัฐ  ฐานะและพระราชอาํนาจของ

พระมหากษตัริย ์

 วเิคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ� งทาํใหเ้กิดปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบติัทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก  เช่น การเปลี�ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพในส่วนต่างๆของ
โลกและการเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 

 วเิคราะห์การเปลี�ยนแปลงของพื�นที�ซึ� งไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
และทวปีต่างๆ เช่น การเคลื�อนตวัของแผน่เปลือกโลก 

   ศึกษาการประเมินการเปลี�ยนแปลงทางธรรมชาติในโลกวา่เป็นผลมาจากการกระทาํของมนุษย์

หรือธรรมชาติ เช่น ภาวะโลกร้อน  ความแหง้แลง้   สภาพอากาศแปรปรวน 

           เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ สามารถวเิคราะห์ปัญหาทางการเมืองที�สาํคญัและเสนอแนวทางการ
แกไ้ขและการเมืองการปกครองระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ  ความสาํคญัและความจาํเป็นที�
ตอ้งธาํรงรักษาไวซึ้� งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น 

 เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ สามารถวเิคราะห์ เปรียบเทียบประวติัศาสตร์ไทยกบัประวติัศาสตร์

โลกเป็นแนวทางการสร้างประโยชน์ใหเ้กิดการสร้างสรรคเ์พิ�มขึ�น 
 

ตัวชี�วดั    ส.2.2   ม.4-6/ 1-3  

                ส.5.1   ม.4-6/ 1-3  

รวมทั�งหมด     6   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ส32104    ประวติัศาสตร์ 4                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5            ภาคเรียนที�  2         เวลา    20  ชั�วโมง              จาํนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาวเิคราะห์ถึงความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ที�แสดงถึงการเปลี�ยนแปลง
ของมนุษยช์าติที�ปรากฏในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทยและประวติัศาสตร์สากล 

ศึกษาการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็น

ระบบ  เช่น  ขั�นตอนของงวธีิการทางประวติัศาสตร์โดยการนาํเสนอตวัอยา่งทีละขั�นตอนอยา่งชดัเจน  
เห็นคุณค่าทางประวติัศาสตร์ที�มีต่อการศึกษาทางประวติัศาสตร์  ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวติัศาสตร์ 

วเิคราะห์ผลการเปลี�ยนแปลงที�นาํไปสู่ความสาํเร็จและความขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษที� 20 

ตลอดจนความพยามในการขจดัปัญหาความขดัแยง้ เช่น  สงครามโลกครั� งที� 1  ครั� งที� 2  สงครามเยน็  

องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศการพฒันาการทางประวติัศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ของภูมิภาคต่างๆของโลก ยกเวน้ทวปีเอเชีย  อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกที�มีผลต่อพฒันาการ
เปลี�ยนแปลงของสังคมโลก 

  

  

ตัวชี�วดั        ส.4.1   ม.4-6/ 1-3  

                    ส.4.2   ม.4-6/ 1-3  

รวมทั�งหมด     6   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส33101   สังคมศึกษา 5                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษา 6              ภาคเรียนที�  1               เวลา 40 ชั�วโมง                   จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 
 

 ศึกษา สังคมชมพทูวปีก่อนสมยัพระพุทธเจา้  พุทธศาสนาทางสายกลาง  ศรัทธา ปัญญา  

ประชาธิปไตยในพุทธศาสนาพุทธศาสนากบัหลกัวทิยาศาสตร์ การพฒันาตนเอง ความสัมพนัธ์เหตุปัจจยั

กบัวธีิแกปั้ญหา  ไม่ประมาท เศรษฐกิจพอเพียงเกี�ยวกบัพุทธศาสนา  พุทธศาสนากบัการเมือง  สันติสุข 
ประวติัศาสดาศาสนาอื�นๆ พฒันาจิตและการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ  สวดมนตบ์ริหารจิตเจริญ

ปัญญา หลกัธรรมในการอยูร่่วมกนั  ศาสนากบัการแกปั้ญหาสังคม  หนา้ที�พระภิกษุสงฆ ์การปฎิบติั
เหมาะสมหนา้ที�ศาสนิกชนที�ดี พิธีกรรมทางศาสนา วนัสาํคญัทางศาสนาการแสดงเป็นพุทธมามกะ การ
ธาํรงศาสนา การปฏิบติัตนที�ดีต่อพระสงฆ ์คนในครอบครัวและคนรอบขา้ง  
ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาพิธี ศึกษาแพง่เกี�ยวกบันิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญา กฎรัฐธรรมนูญ 

โครงสร้างทางสังคม พลเมืองดี สิทธิมนุษยช์น วฒันธรรมไทย ปัญหาการเมือง การประสานประโยชน์

ระหวา่งประเทศ การปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบอาํนาจรัฐ 

 เพื�อวเิคราะห์สังคมชมพทูวปี พุทธประวติั หลกัธรรมคาํสอนแนวปฏิบติัตามพระธรรม 

คาํสอน  วเิคราะห์ขอ้คิดและแบบอยา่งจากพุทธสาวกและศาสนิกชนตวัอยา่ง เห็นคุณค่าของ 

พระไตรปิฏก เสนอแนะแนวทางอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข เพื�อรู้เขา้ใจพิธีกรรมทางศาสนา ปฏิบติัตน
เป็นศาสนิกชนที�ดี ปฏิบติัตนตามกฎหมายกาํหนดการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี รักษาวฒันธรรมไทย 

รู้เขา้ใจระบบการเมืองศาสนาและการประสานประโยชน์ร่วมกนั 

 

 

ตัวชี�วดั    

               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 

รวมทั�งหมด     34    ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส33102  ประวติัศาสตร์ 5                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6            ภาคเรียนที� 1           เวลา 1 ชั�วโมง              จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทยและสากล ชั�นตอนวธีิการศึกษาทางประวติัศาสตร์ 
อารยธรรมโลกยคุโบราณ การติดต่อกนัของโลกตะวนัออกกบัตะวนัตก เหตุการณ์สาํคญัๆที�มีผลต่อการ
เปลี�ยนแปลงของโลก เช่น ระบบฟิวดลั สงครามครูเสด การสาํรวจทางทะเล การขยายตวัของชาติ

ตะวนัตกไปทั�วโลกและสถานการณ์โลกในคริสตศ์ตวรรษที� 21 เช่น เหตุการณ์ 11 กนัยายน 2001 การก่อ

การร้าย 

 เพื�อรู้และเขา้ใจเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ไทยและสากล รู้และเขา้ใจอารยธรรมยคุ
โบราณและการติดต่อกนัของโลกตะวนัออกและตะวนัตก รู้และเขา้ใจเหตุการณ์สาํคญัของโลกใน

คริสตศ์ตวรรษที� 20 รู้เขา้ใจการขยายตวัของชาติตะวนัตก รู้เขา้ใจวิเคราะห์ เหตุการณ์ ในคริสตศ์ตวรรษที� 21 

 

ตัวชี�วดั      ส 4.1  ม.4-6 /1 - 2 

                  ส 4.2  ม.4-6 /1 - 4 

รวมทั�งหมด     6   ตัวชี�วดั      
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส33103   สังคมศึกษา 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6        ภาคเรียนที� 2          เวลาเรียน 40 ชั�วโมง            จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษาระบบเศรษฐกิจโลกแบบต่างๆ ตลาดอุปสงค ์อุปทาน บทบาทรัฐในการควบคุมราคา

ในทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ ปัญหาทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินการคลงัของรัฐบาล 

การคา้เสรี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือระหวา่งประเทศ ศึกษาเครื�องมือทางภูมิศาสตร์ ให้
ขอ้มูลและข่าวสารทางภูมิศาสตร์ ปัญหาลกัษณะทางธรรมชาติและภยัพิบติัทางธรรมชาติไทยและโลก 

การเปลี�ยนแปลงทางพื�นที�ที�ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ เช่น การเคลื�อนที�ของเปลือกโลก การ
เปลี�ยนแปลงธรรมชาติของโลก เช่น ภาวะโลกร้อน ความแหง้แลง้ อากาศแปรปรวน ศึกษาการ
เปลี�ยนแปลงลกัษณะกายภาพส่วนต่างๆของโลก สิ�งแวดลอ้มไทยและโลก ความร่วมมือทางแกไ้ข

สิ�งแวดลอ้มไทยและต่างประเทศ การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มภูมิภาคต่างๆของโลก การใชป้ระโยชน์จาก
สิ�งแวดลอ้ม การแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้มเพื�อการพฒันา ที�ย ั�งยนื 

 เพื�อรู้เขา้ใจระบบเศรษฐกิจโลก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใ้นชีวติประจาํวนั เห็นความสาํคญั
ระบบสหกรณ์ นโยบายรัฐบาลดา้นการเงินการคลงั การเปิดการคา้เสรี รู้จกัใชเ้ครื�องมือทางภูมิศาสตร์มา

วเิคราะห์ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ รู้และเขา้ใจตระหนกัถึงประโยชน์ทางธรรมชาติ การเปลี�ยนแปลงสภาวะ
โลก 

 

 

ตัวชี�วดั 

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

ส.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 

ส.5.1       ม.4-6 /1   ม.4-6 /2 

ส.5.2       ม.4-6 /1    ม.4-6 /2    ม.4-6 /3    ม.4-6 /4 

รวมทั�งหมด     15   ตัวชี�วดั      
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ส33104  ประวติัศาสตร์ 6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6                  ภาคเรียนที� 2           เวลาเรียน 1 ชั�วโมง          จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทยสมยัสุโขทยั  จนถึงปัจจุบนั  ศึกษาการเปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆ

ในสมยัอาณาจกัรโบราณ  ความสาํคญัขององคพ์ระมหากษตัริยไ์ทยสาเหตุและผลของการปฏิรูปการ

ปกครอง  เลิกทาส  เลิกไพร่  การเปลี�ยนแปลงการปกครอง 2475  ศึกษาบทบาทของพระมหากษตัริยใ์น

การพฒันาชาติไทยในดา้นต่างๆ  อิทธิพลตะวนัตกที�มีต่อสังคมไทย  ตลอดบุคคลสาํคญัของไทยและ
ต่างประเทศ  ศึกษาภูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย 

เพื�อวเิคราะห์ประเด็นของประวติัศาสตร์ไทย  ความสาํคญัของพระมหากษตัริย ์ การตั�งอาณาจกัร
โบราณ  การปฏิรูปดา้นต่างๆในสมยั ร.ช. รู้เขา้ใจวเิคราะห์การเปลี�ยนแปลงการปกครองปี  2475  

วเิคราะห์ผลงานบุคคลไทยและต่างประเทศ  มีส่วนร่วมอนุรักษภู์มิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย 

 

 

ตัวชี�วดั        ส. 4.3      ม.4-6 /1     ม.4-6 /2     ม.4-6 /3     ม.4-6 /4     ม.4-6 /5 

รวมทั�งหมด     5    ตัวชี�วดั      
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รายวชิาเพิมเติม 
คาํอธิบายรายวชิา 

 

ส30201  ทอ้งถิ�นกบัการพฒันาอาชีพ 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                       จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 
 

 ศึกษาการขยายพนัธ์ุพืชแบบต่างๆ ของไมผ้ล  ไมด้อก  ไมป้ระดบั  พืชผกัสวนครัวจากภูมิปัญญา

ชาวบา้น  ผูรู้้และผูป้ระกอบการในทอ้งถิ�น  ฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะ  ความชาํนาญและประสบการณ์ที�
ถูกตอ้ง 

 เพื�อนาํความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะ  ประสบการในการขยายพนัธ์ุพืชแบบต่างๆของไมผ้ล  ไม้
ดอก  ไมป้ระดบั  พืชสวนครัวนาํมาพฒันาเป็นอาชีพมีรายไดเ้สริมต่อตนเองและครอบครัว  มีคุณภาพ

ชีวติที�ดีอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข  ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. รู้เขา้ใจ การขยายพนัธ์ุพืชแบบต่างๆ 

 2. รู้เขา้ใจ ปฏิบติัการขยายพนัธ์ุไม ้โดยการทาบกิ�ง 

 3. รู้เขา้ใจ ปฏิบติัพนัธ์ุไมผ้ล โดยการเสียบกิ�ง 

 4. รู้เขา้ใจ ปฏิบติัการขยายพนัธ์ุไมผ้ล โดยการ 

 5. รู้เขา้ใจ ปฏิบติัในการขยายพนัธ์ุไมผ้ล โดยการปักชาํ 

 6. รู้เขา้ใจ ปฏิบติัการขยายพนัธ์ุไมผ้ล โดยกรติดตา 

 7. รู้เขา้ใจ ปฏิบติัการขยายพนัธ์ุไม ้โดยการตอน 

 8. รู้เขา้ใจ ปฏิบติัการขยายพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั โดยการตอน ปักชาํ 

 9. รู้เขา้ใจ ปฏิบติัการขยายพนัธ์ุพืชสวนครัว เช่น ชะอม ผกัแพว ผกัชี ฯลฯ 

10. ศึกษา ดูงาน ผูป้ระกอบการขยายพนัธ์ุพืชต่างๆเพื�อการจาํหน่าย 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส30202    ทอ้งถิ�นกบัการพฒันาอาชีพ  2     กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                       จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 

 ศึกษาอาชีพการจดัสวนหยอ่ม  เครื�องมีและอุปกรณ์ในการจดัสวนหยอ่มพืชที�ใชง้านจดั
สวนหยอ่มแบบต่างๆ  วสัดุต่างๆในการจดัสวนหยอ่ม  การจดัสวนหยอ่มแบบต่างๆ  จากภูมิปัญญา

ชาวบา้น  ผูรู้้และผูป้ระกอบการในทอ้งถิ�น  ฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะ  ความชาํนาญ  และประสบการณ์ที�
ถูกตอ้ง 

 เพื�อนาํความรู้ความเขา้ใจ  ทกัษะประสบการณ์ในอาชีพจดัสวนหยอ่ม  นาํมาพฒันาเป็นอาชีพมี
รายไดเ้สริมต่อตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวติที�ดีอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.รู้เขา้ใจ เกี�ยวกบัการจดัสวนหยอ่ม 

 2.รู้เขา้ใจ วธีิใชเ้ครื�องมือและอุปกรณ์ในการจดัสวนหยอ่ม 

 3.รู้เขา้ใจ พืชที�ใชใ้นการจดัสวนหยอ่ม 

 4.รู้เขา้ใจ วสัดุต่างๆในการจดัสวนหยอ่ม 

 5.รู้เขา้ใจ ปฏิบติัการจดัสวนหยอ่มแบบต่างๆ 

 6.ศึกษาดูงาน การจดัสวนหยอ่มตามสถานที�ต่างๆ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส30203  ทอ้งถิ�นกบัการพฒันาอาชีพ 3       กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                       จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 
 

 ศึกษาอาชีพการเพาะเลี�ยงปลาสวยงามต่างๆ  เช่น  ปลากดั  ปลาสอด  ปลาหางนกยงู ฯลฯ การ

เพาะไรแดง หนอนแดง ใชเ้ป็นอาหารปลาสวยงาม จากภูมิปัญญาชาวบา้น  ผูรู้้และผูป้ระกอบการใน

ทอ้งถิ�น  ฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะ  ความชาํนาญและประสบการณ์ที�ถูกตอ้ง 

 เพื�อเกิดความรู้ความเขา้ใจ  ทกัษะ  ประสบการณ์ในการเพาะเลี�ยงปลาสวยงามชนิดต่างๆ  นาํมา
พฒันาเป็นอาชีพมีรายไดเ้สริมต่อตนเองและครอบครัว  มีคุณภาพชีวติที�ดี  อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. รู้เขา้ใจ พนัธ์ุปลาสวยงามชนิดต่างๆที�นิยมเลี�ยง 

 2. รู้เขา้ใจ การปฏิบติัเพาะเลี�ยงปลากดั 

 3. รู้เขา้ใจ การปฏิบติัการเพาะเลี�ยงปลาสอดชนิดต่าง ๆ 

 4. รู้เขา้ใจ การปฏิบติัการเพาะเลี�ยงปลาหางนกยงู 

 5. รู้เขา้ใจ การปฏิบติัการเลี�ยงปลาทอง 

 6. รู้เขา้ใจ การปฏิบติัการเพาะเลี�ยงปลาคาร์ฟ 

 7. รู้เขา้ใจ โรคและยารักษาโรคของปลาสวยงาม 

 8. รู้เขา้ใจ การปฏิบติัการเพาะไรแดงและหนอนแดงเพื�อเป็นอาหารปลาสวยงาม 

 9. ศึกษาดูงาน สถานประกอบการที�เพาะเลี�ยงปลาสวยงามเพื�อการจาํหน่าย 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส30204  ทอ้งถิ�นกบัการพฒันาอาชีพ  4        กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                  เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                       จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 
 

 ศึกษาอาชีพการตีเหล็กจากภูมิปัญญาชาวบา้น  ผูรู้้และผูป้ระคองการในทอ้งถิ�น  ฝึกปฏิบติัจน
เกิดทกัษะ  ความชาํนาญ  และประสบการที�ถูกตอ้ง 

 เพื�อเกิดความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะประสบการณ์ในการตีเหล็กขึ�นรูปนาํมาพฒันาเป็นอาชีพมี

รายไดเ้สริมต่อตนเองและครอบครัว  มีคุณภาพชีวติที�ดี  อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้เขา้ใจ อาชีพตีเหล็กขึ�นรูป 

2. รู้เขา้ใจ เครื�องมือและอุปกรณ์ในการตีเหล็กขึ�นรูป  

3. รู้เขา้ใจ ในการตีเหล็กเป็นมีดโตม้อญ มีดโตต้ดัหวั 

4. รู้เขา้ใจ ในการตีเหล็กเป็น มีด ขอและเคียว 

5. รู้เขา้ใจ ในการตีเหล็กเป็นชะแลง เสียม จอบ 

6. รู้เขา้ใจ ปฏิบติัการชุบแขง็งานเหล็ก 

7. รู้เขา้ใจ ปฏิบติัการนาํเครื�องมือเครื�องใชง้านเหล็ก เช่น จอบ มีดชนิด      ต่างๆ พลั�ว เสียมเก่ามา พฒันา 

    ปรับแต่งจนมีสภาพใชง้านไดดี้ 

8. ศึกษาดูงาน ผูป้ระกอบการและผูค้า้วสัดุงานเหล็ก 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส30205   ภูมิปัญญาไทย                               กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                       จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 

       ศึกษาความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทย  ตระหนกัและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย  

ศึกษาและวเิคราะห์ถึงภูมิปัญญาไทย ในการจดัระบบเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ 

มนุษยก์บัสังคม  มนุษยก์บัธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม  มนุษยก์บัสิ�งเหนือธรรมชาติไดอ้ยา่งเป็นระบบ  ศึกษา
ถึงภูมิปัญญาไทยในการจดัระบบเครือข่ายการพึ�งพาระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ มนุษยก์บัสังคม  มนุษยก์บั
ธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม  มนุษยก์บัสิ�งเหนือธรรมชาติ   ศึกษาบ่อเกิดและความเป็นมาของภูมิปัญญาไทย  ที�
สัมพนัธ์กบัสภาพภูมิศาสตร์แต่ละทอ้งถิ�น  ศึกษาวธีิการ            และกระบวนการในการดาํรงรักษา  ภูมิ
ปัญญาไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์และมรดกชาติไทยศึกษา  การปรับใชภู้มิปัญญาในสภาวการณ์ปัจจุบนัใน

แต่ละทอ้งถิ�น     เพื�อใหมี้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภูมิปัญญาไทยและเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาไทย  

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. บอกความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทยได ้  

 2. วเิคราะห์ถึงภูมิปัญญาไทย ในการจดัระบบเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ 

มนุษยก์บัสังคม  มนุษยก์บัธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม  มนุษยก์บัสิ�งเหนือธรรมชาติไดอ้ยา่งเป็นระบบ   
 3.มีความรู้ในเรื�องภูมิปัญญาไทยในการจดัระบบเครือข่ายการพึ�งพาระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ 
มนุษยก์บัสังคม  มนุษยก์บัธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม  มนุษยก์บัสิ�งเหนือธรรมชาติ   

 4.มีความรู้ในเรื�องบ่อเกิดและความเป็นมาของภูมิปัญญาไทย  ที�สัมพนัธ์กบัสภาพภูมิศาสตร์ 

แต่ละทอ้งถิ�น   
 5. มีความรู้ในเรื�องวธีิการและกระบวนการในการดาํรงรักษา  ภูมิปัญญาไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์

และมรดกชาติไทยศึกษา  การปรับใชภู้มิปัญญาในสภาวการณ์ปัจจุบนัในแต่ละทอ้งถิ�น      
 6.มีความเขา้ใจเกี�ยวกบัภูมิปัญญาไทยและเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษภู์มิปัญญาไทย  
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

 

ส30206   พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                            จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 

 ศึกษาพระพุทธรูปในเรื�อง  ประวติัความเป็นมา  แนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตาม
พุทธประวติั  พุทธศิลป์และสกุลช่างสมยัต่าง ๆ 

 ศึกษาประวติัพระพุทธรูปที�สําคญัของไทย 

 เพื�อใหมี้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัพระพุทธรูปและพุทธศิลป์ เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  อธิบายประวติัความเป็นมาของพระพุทธรูปได ้

 2.  บอกแนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตามพุทธประวติั  พุทธศิลป์และสกลุช่างสมยั

ต่าง ๆ ได ้

 3. อธิบายประวติัพระพุทธรูปที�สาํคญัของไทยได ้

 4.  บอกถึงคุณค่าและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ระพุทธรูปในประเทศไทยได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส30207   การเงิน  การธนาคารและการคลงั    กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                            จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 

 ศึกษาความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการเงินในเรื�อง  ความหมาย  ความสาํคญั  หนา้ที�  สถาบนัการเงิน 
บทบาทและหนา้ที�ของธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย ์ และนโยบายการเงิน 

 ศึกษาความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการคลงัในเรื�อง ความหมายและความสาํคญั  รายรับ  รายจ่ายของ

รัฐบาล และนโยบายการคลงั 

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการเงินและการคลงั  ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาดา้น

การเงินและการคลงัของประเทศ 

 เพื�อใหมี้ความเขา้ใจระบบการเงิน  การธนาคาร และการคลงั  เห็นแนวทางในการนาํความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์ 
 

ผลการเรียนรู้ 

 นกัเรียนสามารถ 

1.  อธิบายความหมาย  ความสาํคญัของการเงิน  หนา้ที�ของ สถาบนัการเงินและนโยบายการเงินได ้

 2.  บอกบทบาทและหนา้ที�ของธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย ์ได ้ 
 3.  อธิบายความหมายและความสาํคญัของการคลงั   รายรับ  รายจ่ายของรัฐบาล และนโยบาย

การคลงัได ้

 4.  บอกความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการเงินและการคลงัได ้  

 5.  บอกปัญหาและการแกไ้ขปัญหาดา้นการเงินและการคลงัของประเทศได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส30208  ระบบการเมืองและสังคมไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                   เวลาเรียน  40 ชั�วโมง                       จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 

 ศึกษาความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัการจดัระเบียบการปกครองในเรื�องรัฐ  ระบอบการเมือง  การ
ปกครองที�สาํคญั  และการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข 

 ศึกษาเกี�ยวกบัโครงสร้างสังคมไทย  การจดัระเบียบทางสังคมและวถีิชีวติประชาธิปไตย 

 ศึกษาความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบักฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในระบบการเมือง  การปกครอง  และบทบาทหนา้ที�พลเมืองที�ดีต่อ
สังคมและสังคมโลก  ปฏิบติัตนตามกฎหมาย  สนบัสนุน  และส่งเสริมใหผู้อื้�นปฏิบติัตามและสามารถ
ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัการจดัระเบียบการปกครองในเรื�องรัฐ  ระบอบการเมือง  การปกครอง

ที�สาํคญั  และการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

 2. มีความรู้ ความเขา้ใจในโครงสร้างสังคมไทย  การจดัระเบียบทางสังคมและวถีิชีวติ

ประชาธิปไตย 

 3. มีความรู้ ความเขา้ใจเบื�องตน้เกี�ยวกบักฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

              4. มีความรู้  ความเขา้ใจในระบบการเมือง  การปกครอง  และบทบาทหนา้ที�พลเมืองที�ดีต่อสังคม
และสังคมโลก   

 5. ปฏิบติัตนตามกฎหมาย  สนบัสนุน  และส่งเสริมใหผู้อื้�นปฏิบติัตามและสามารถดาํรงชีวิตอยู่

ร่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส30209  ประวติัสังคมและวฒันธรรมไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                    เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                        จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 

 ศึกษาสังคมไทยในเรื�อง  โครงสร้าง  ลกัษณะทั�วไป  พฒันาการโดยสังเขป  ประวติัความเป็นมา
ของการศึกษา  โดยเนน้การปฏิรูปการศึกษาในสมยัรัชกาลที� 5  และการขยายตวัทางการศึกษาตั�งแต่สมยั
รัชกาลที� 6  จนถึงปัจจุบนั 

 ศึกษาศิลปวฒันธรรมไทยในเรื�อง รากฐาน เอกลกัษณ์ พฒันาการและแนวโนม้ 

ศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนาที�มีต่อสังคมและวฒันธรรมไทย 

 เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจสังคมและวฒันธรรมไทย  เห็นคุณค่าในมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิใจ
ในเอกลกัษณ์ของชาติ  และมีส่วนร่วมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้  ความเขา้ใจในสังคมไทยในเรื�อง  โครงสร้าง  ลกัษณะทั�วไป  พฒันาการโดยสังเขป  
ประวติัความเป็นมาของการศึกษา  โดยเนน้การปฏิรูปการศึกษาในสมยัรัชกาลที� 5  และการขยายตวัทาง

การศึกษาตั�งแต่สมยัรัชกาลที� 6  จนถึงปัจจุบนั 

 2. มีความรู้  ความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรมไทยในเรื�อง รากฐาน เอกลกัษณ์ พฒันาการและ

แนวโนม้ 

3. มีความรู้  ความเขา้ใจในอิทธิพลของพุทธศาสนาที�มีต่อสังคมและวฒันธรรมไทย 

 4. มีความรู้ ความเขา้ใจสังคมและวฒันธรรมไทย   

              5. เห็นคุณค่าในมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิใจในเอกลกัษณ์ของชาติ  และมีส่วนร่วมอนุรักษ์

วฒันธรรมไทย 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส30210  ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการเมือง      กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                    เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                        จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 

                  ศึกษาความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการเมืองในเรื�อง  ววิฒันาการ  ลกัษณะทั�วไป  การใชที้�ดิน  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ   การคมนาคมขนส่ง   การติดต่อสื�อสาร  และปัญหาของชุมชนเมือง   เพื�อใหมี้
ความเขา้ใจในสภาพและการเปลี�ยนแปลงของชุมชนเมือง  ตระหนกัในปัญหา  และเห็นแนวทางในการ

แกไ้ข 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายววิฒันาการ  ลกัษณะทั�วไป  การใชที้�ดิน  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การคมนาคมขนส่ง   
การติดต่อสื�อสารได ้

2.  บอกสภาพและการเปลี�ยนแปลงของชุมชนเมืองได ้

 3.  บอกปัญหาและการแกไ้ขปัญหาของชุมชนเมืองได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส30211  การปกครองทอ้งถิ�นของไทย              กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                    เวลาเรียน  40 ชั�วโมง                          จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 

 ศึกษาการปกครองทอ้งถิ�นในเรื�อง  ความเป็นมา  หลกัการ  วตัถุประสงค ์ นโยบายรัฐบาล 

และขอ้กาํหนดในรัฐธรรมนูญ   เกี�ยวกบัการปกครองทอ้งถิ�น 

 ศึกษารูปแบบและอาํนาจหนา้ที�ของหน่วยการปกครองทอ้งถิ�น  และแนวโนม้การพฒันาการ
ปกครองทอ้งถิ�น 

 เพื�อใหมี้ความเขา้ใจระบบการปกครองทอ้งถิ�น   เห็นความสาํคญัของการปกครองส่วนทอ้งถิ�น  

และใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  อธิบายความเป็นมา  หลกัการ  วตัถุประสงค ์ นโยบายของรัฐบายและขอ้กาํหนดใน

รัฐธรรมนูญเกี�ยวกบัการปกครองทอ้งถิ�นได ้

 2.  บอกรูปแบบและอาํนาจหนา้ที�ของหน่วยการปกครองทอ้งถิ�นได ้

 3.  บอกแนวโนม้ของการพฒันาการปกครองทอ้งถิ�นได ้

 4.  อธิบายระบบการปกครองทอ้งถิ�น  ความสาํคญัและการใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101

คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส 30212  ลพบุรีเมืองน่าอยู ่                          กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม         

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                       จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 
   

ศึกษาสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ ประวติัความเป็นมาของทอ้งถิ�น และอาณาจกัรโบราณที�
เกี�ยวขอ้ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะพื�นบา้น  บุคคลสาํคญัของทอ้งถิ�น และการดาํเนินชีวิตเพื�อให้
เกิดความเขา้ใจในอิทธิพลของ สภาพแวดลอ้มทั�ง ธรรมชาติ และสังคม วฒันธรรม ที�มีต่อดาํรงชีวิตของคน
ในทอ้งถิ�น มีความภาคภูมิใจ รัก และผกูพนักบัทอ้งถิ�นของตนเอง  ร่วมมือกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และวฒันธรรมของทอ้งถิ�น  โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ
ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  มีความมุ่งมั�น
ในการทาํงาน มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มีความซื�อสัตยสุ์จริต  มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์และอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ที�มีอิทธิพลต่อการ ดาํรงชีวติของประชากรในจงัหวดัลพบุรี 

2. อธิบายประวติัความเป็นมาของจงัหวดัลพบุรี 

3. อธิบาย ผลกระทบ  สรุปปัญหา และเสนอแนวทางแกไ้ข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในจงัหวดัลพบุรี 

4.อธิบาย สภาพเศรษฐกิจทั�ว ๆ ไปของจงัหวดัลพบุรี 

5. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาพสังคมของจงัหวดัลพบุรี 

6. มีความรู้ความเขา้ใจและเสนอแนวทางในการอนุรักษ ์วฒันธรรมพื�นบา้นของจงัหวดัลพบุรี 

7. แนะนาํแหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์ ศาสนา ธรรมชาติ และศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัลพบุรี 

8. สามารถอธิบายประวติั และผลงานของบุคคลสาํคญัใน จงัหวดัลพบุรีดว้ยความภาคภูมิใจ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส 30213 กฎหมายที�ประชาชนควรรู้              กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                        จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 
 

 ศึกษา คน้ควา้ อภิปราย อธิบาย วเิคราะห์เกี�ยวกบักฎหมายไทยในเรื�อง ความหมาย ความสาํคญั 
ประเภทของกฎหมาย การจดัทาํ การบงัคบัใช ้และการยกเลิก กฎหมายหลกัของประเทศ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั กฎหมายอาญา กฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎหมายระหวา่งประเทศ 

หลกักฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในชีวติประจาํวนั ปัญหาการใชก้ฎหมายในสังคมไทย และแนวทางการ
แกปั้ญหาโดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน  คือ  ความสามารถในการ
คิดความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ มีความซื�อสัตยสุ์จริต  มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และอยู่
อยา่งพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  เขา้ใจ อธิบาย ความหมาย ความสาํคญัของกฎหมายได ้

2. อธิบายประวติัของกฎหมายไทยได ้

3. อธิบายการแบ่งประเภทของกฎหมายไทยได ้

4. เข้าใจ อธบิาย หลักการจัดทาํ การบังคับใช้ และการยกเลิก ของกฎหมายได้ 

5. อธิบายและปฏิบติัตนและกฎหมายที�เกี�ยวกบัตนเอง และครอบครัว ชุมชนได ้

6. อธิบาย การปฏิบติัตนตามกฎหมายแพง่และพาณิชยที์�เกี�ยวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัได ้

7. อธิบายและปฏิบติัตนตามกฎหมายหลกัของประเทศได ้

8. เขา้ใจ อธิบายปัญหากฎหมายและเสนอแนวทางการแกไ้ข กฎหมายไทยในปัจจุบนัได ้ 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ส30214  รัตนโกสินทร์ยคุปฏิรูป                  กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                เวลาเรียน  40  ชั�วโมง                        จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 
 

 ศึกษา  วเิคราะห์  พฒันาการทางประวติัศาสตร์ชาติไทย สมยัรัตนโกสินทร์ยคุปฏิรูป ในแง่

ความสัมพนัธ์และการเปลี�ยนแปลงเหตุการณ์อยา่งต่อเนื�อง  ผลกระทบที�เกิดขึ�นทั�งทางดา้นการเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัต่างชาติ 

เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในพฒันาการทางประวติัศาสตร์  สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์  และประเด็น
สาํคญัทางประวติัศาสตร์ ไดอ้ยา่งเป็นระบบโดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการใหเ้กิดใน
ตวัผูเ้รียนคือความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  

มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มีความซื�อสัตยสุ์จริต  มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย รัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และอยูอ่ยา่งพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. วเิคราะห์สาเหตุที�นาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงประเทศไทยรัตนโกสินทร์ยคุปฏิรูป 

2. อธิบายลกัษณะความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ สมยัรัชกาลที� 4 และรัชกาลที� 5  

3. บอกแนวนโยบายในการปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาลที� 4 

4. วเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียที�เกิดจากการปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาลที� 5 

5. บอกแนวนโยบายในการปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาลที� 5  

6.  วเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียที�เกิดจากการปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาลที� 5 

7.  บอกแนวนโยบายในการปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาลที� 6                     

8. วเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียที�เกิดจากการปฏิรูปประเทศในสมยัรัชกาลที� 6 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 

ส30215  รัตนโกสินทร์ยคุประชาธิปไตย        กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย                เวลาเรียน  40 ชั�วโมง                           จาํนวน  1.0  หน่วยกิต  

 
 

  ศึกษา  วเิคราะห์  พฒันาการทางประวติัศาสตร์ชาติไทย สมยัรัตนโกสินทร์ยคุประชาธิปไตย 

เกี�ยวกบัสาเหตุการเปลี�ยนแปลงการปกครอง  เหตุการณ์ต่างๆ ทางประวติัศาสตร์  ในยคุเปลี�ยนแปลงการ
ปกครอง ถึงปัจจุบนัอยา่งต่อเนื�อง   
 ศึกษา  วเิคราะห์  สาเหตุ ความเป็นมาของเหตุการณ์ การเกิดสงครามโลกครั� งที� 1 และ 

สงครามโลก ครั� งที� 2 ที�เกี�ยวขอ้งกบัประเทศไทย  และผลกระทบที�เกิดจากสงครามโลกครั� งที� 1 และ

สงครามโลกครั� งที� 2  ที�มีต่อประเทศไทยในดา้นการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม วฒันธรรม และ
ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 

เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในพฒันาการทางประวติัศาสตร์  สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์  และ
ประเด็นสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ไดอ้ยา่งเป็นระบบโดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการให้
เกิดในตวัผูเ้รียนคือความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวติ  มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มีความซื�อสัตยสุ์จริต  มีจิตสาธารณะ รักความ
เป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และอยูอ่ยา่งพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. วเิคราะห์สาเหตุที�นาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงการปกครองของไทยจากสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เป็น 

     ระบอบประชาธิปไตย 

2. บอกลกัษณะการปูพื�นฐานสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย ในสมยัรัชกาลที� 4 และรัชกาลที�5  

3. อธิบายเหตุการณ์การปฏิวติัเปลี�ยนแปลงการปกครองในสมยัรัชกาลที� 7 

4. อธิบายพฒันาการ ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย  ตั�งแต่เปลี�ยนแปลงการ 

     ปกครองในสมยัรัชกาลที� 7  จนถึงปัจจุบนั 

5.  อธิบายเหตุการณ์การเกิดสงครามโลกครั� งที� 1 และผลกระทบจากสงครามโลกครั� งที� 1  ที�มีต่อประเทศไทย 

6.  วเิคราะห์กระบวนการปฏิบติัการของขบวนการเสรีไทย และผลที�เกิดจากการปฏิบติัการของขบวนการ 

     เสรีไทย ที�มีต่อประเทศไทย 

7.   เหตุการณ์ในสงครามโลกครั� งที� 2  ที�เกี�ยวขอ้งกบัประเทศไทย 

8.  วเิคราะห์ผลที�เกิดจากสงครามโลกครั� งที� 2ในดา้นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม  

      และความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษา และพลศึกษา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง  จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4- ม.6) 

โครงสร้าง 

        รายวชิาพื�นฐาน 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

 

       รายวชิาเพิ	มเตมิ 

พ30201 ฟุตซอล 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ30202 แบดมินตนั 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ30203 บาสเกตบอล 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ30204 วอลเล่ยบ์อล 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ30205 กรีฑา 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ30206 ฟุตบอล 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ30207 เปตอง 1 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ30208 เปตอง 2 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

พ30209 แฮนดบ์อล 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื�นฐาน 
คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ31101    สุขศึกษาและพลศึกษา 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 4    ภาคเรียนที� 1         เวลาเรียน  20  ชั�วโมง  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาความคิดรวบยอดเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์อล
วเิคราะห์ความคิดรวบยอดเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวรูปแบบต่างๆ ใชค้วามสามารถของตนในการเล่นกีฬา
วอลเล่ยบ์อล  เพื�อเพิ�มศกัยภาพของทีม  โดยคาํนึงถึง ผลที�เกิดต่อผูอื้�นและสังคม มีกระบวนการสร้าง

เสริมและดาํรงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบอวยัวะต่าง ๆ วางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ

บุคคลในครอบครัว เพื�อน สังคม และวฒันธรรมที�มีต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดาํเนินชีวติ  ค่านิยม
ในเรื�องเพศตามวฒันธรรมไทย และวฒันธรรมอื�น ๆ 
 

ตัวชี�วดั 

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 

รวมทั�งหมด  6  ตัวชี�วดั 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ31102   สุขศึกษาและพลศึกษา 2                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 4    ภาคเรียนที� 2         เวลาเรียน  20  ชั�วโมง  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาบทบาทและความรับผดิชอบของบุคคล  ที�มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค
ในชุมชนอิทธิพลของสื�อโฆษณาเกี�ยวกบัสุขภาพ  แนวทางการเลือกบริโภคอยา่งฉลาดและปลอดภยั  การ
จดักิจกรรมป้องกนัความเสี�ยงต่อการใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรง  โทษทางกฎหมายที�เกิดจาก 

การครอบครอง  การใช้และการจาํหน่ายสารเสพติด  การวิเคราะห์ผลกระทบที�เกิดจากการครอบครอง  
การใชแ้ละการจาํหน่ายสารเสพติด  (ตนเอง  ครอบครัว  เศรษฐกิจ  สังคม) 
 

ตัวชี�วดั 

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     

รวมทั�งหมด  6  ตัวชี�วดั 



 108

คาํอธิบายรายวชิา 

 

พ32101   สุขศึกษาและพลศึกษา 3                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 5    ภาคเรียนที� 1         เวลาเรียน  20  ชั�วโมง  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษากีฬาประเภทบุคคล / คู่  ประเภททีม  เช่น  แบดมินตนั      กระบวนการสร้างเสริมและดาํรง

ประสิทธิภาพการทาํงานของระบบอวยัวะต่าง ๆ การทาํงานของระบบอวยัวะต่างๆ  การสร้างเสริมและ

ดาํรงประสิทธิภาพของอวยัวะต่างๆ  (อาหาร  การออกกาํลงักาย  นนัทนาการ  การตรวจสุขภาพ ฯลฯ) 

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว แนวทางในการเลือกใชท้กัษะต่าง ๆ  ในการ

ป้องกนั ลดความขดัแยง้ และแกปั้ญหาเรื�องเพศ  และครอบครัว  
ตัวชี�วดั 

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                 

รวมทั�งหมด  4  ตัวชี�วดั 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา 4                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 5    ภาคเรียนที� 2         เวลาเรียน  20  ชั�วโมง  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

 ศึกษากฎ กติกาการเล่นกีฬาแบดมินตนั  กลวธีิ  หลกัการรุก การป้องกนัอยา่งสร้างสรรคใ์นการ

เล่นและแข่งขนักีฬาแบดมินตนั  การนาํประสบการณ์จากการเล่นกีฬาแบดมินตนัไปใชใ้นชีวติประจาํวนั   

การปฏิบติัตนในเรื�องมารยาทในการดู การเล่น  การแข่งขนัแบดมินตนั  ความมีนํ:าใจนกักีฬา  บุคลิกภาพ

ที�ดี  สิทธิพื:นฐานของผูบ้ริโภคและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  สาเหตุของการเจบ็ป่วยและ

การตายของคนไทย  เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ  โรคทางพนัธุกรรม  แนวทางการป้องกนัการเจบ็ป่วย  

การวางแผนการพฒันาสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวปัจจยัที�มีผลต่อสุขภาพของคนไทยและเสนอ
แนวทางป้องกนั  การวางแผน  กาํหนดแนวทางลดอุบติัเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภยัในชุมชน  

กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภยัในชุมชน 

ตัวชี�วดั 

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   

รวมทั�งหมด  8  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ33101   สุขศึกษาและพลศึกษา 5                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 6    ภาคเรียนที� 1         เวลาเรียน  20  ชั�วโมง  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาการเคลื�อนไหวที�สร้างสรรค ์เช่น กิจกรรมเขา้จงัหวะ  ลีลาศ  และการนาํหลกัการแนวคิด
ของกิจกรรมนนัทนาการไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมกระบวนการสร้างเสริม

และดาํรงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบอวยัวะต่าง ๆ  การทาํงานของระบบอวยัวะต่างๆ  การสร้าง

เสริมและดาํรงประสิทธิภาพของอวยัวะต่างๆ  (อาหาร  การออกกาํลงักายนนัทนาการ  การตรวจสุขภาพ 

ฯลฯ) การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว  ความขดัแยง้ที�อาจเกิดขึ:นระหว่าง
นกัเรียนหรือเยาวชนในชุมชนสาเหตุของความขดัแยง้  ผลกระทบที�เกิดจากความขดัแยง้ระหวา่งนกัเรียน 
หรือเยาวชนในชุมชน  แนวทางในการแกปั้ญหาที�อาจเกิดจากความขดัแยง้ของนกัเรียนหรือเยาวชนใน
ชุมชน 

ตัวชี�วดั 

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 

รวมทั�งหมด  5  ตัวชี�วดั 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ33102     สุขศึกษาและพลศึกษา 6                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาปีที� 6    ภาคเรียนที� 2         เวลาเรียน  20  ชั�วโมง  จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาความสุขที�ไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาลีลาศ  เห็นคุณค่าและความงาม

ของการกีฬาลีลาศ  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพฒันาสุขภาพของบุคคลในชุมชนการวางแผน

พฒันาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพกลไก  ทกัษะการตดัสินใจแกปั้ญหาในสถานการณ์ที�เสี�ยงต่อ
สุขภาพ วธีิการช่วยฟื: นคืนชีพอยา่งถูกวธีิ 

 

ตัวชี�วดั 

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  

รวมทั�งหมด  5  ตัวชี�วดั 
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รายวชิาเพิ	มเติม 
คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ30201  ฟุตซอล                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนปลาย                      เวลาเรียน  20  ชั�วโมง      จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

     รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐาน          ที�นาํไปใชใ้นการเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตซอล  
มีความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตซอล มีทกัษะใน
การเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตซอล  วเิคราะห์หลกัการรุก  การป้องกนั  และการใหค้วามร่วมมือในการเล่น  

และแข่งขนักีฬาฟุตซอล  เขา้ใจในสิทธิ กฎ กติกา  การแข่งขนักีฬาฟุตซอล   รู้หลกัของความปลอดภยั ใน

การเล่นกีฬาฟุตซอล  มีความรับผดิชอบและใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตซอล   เป็นผูที้�มี
นํ:าใจเป็น นกักีฬา  มีจิตวิญญาณ ในการแข่งขนักีฬา และชื�นชมในสุนทรีภาพของการกีฬา ทั:งในการเล่น
และการแข่งขนักีฬา 

 

ผลการเรียนรู้      

1. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตซอล 

2. มีความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตซอล           

 3. มีทกัษะในการเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตซอล   

 4.  วเิคราะห์หลกัการรุก  การป้องกนั  และการใหค้วามร่วมมือในการเล่น  และแข่งขนักีฬาฟุตซอล   

 5. เขา้ใจในสิทธิ กฎ กติกา  การแข่งขนักีฬาฟุตซอล    

 6. รู้หลกัของความปลอดภยั ในการเล่นกีฬาฟุตซอล   
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ30201  แบดมินตัน                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนปลาย                      เวลาเรียน  20  ชั�วโมง      จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

   รู้และเขา้ใจหลกัการเคลื�อนไหวพื:นฐานที�นาํไปใชใ้นการเล่น   และแข่งขนักีฬาแบดมินตนั   มี

ความเขา้ใจในหลกัการทางวิทยาศาสตร์การเคลื�อนไหวในการเล่นและแข่งขนักีฬาแบดมินตนั  มีทกัษะใน
การเล่นและแข่งขนักีฬาแบดมินตนั  วเิคราะห์หลกัการเล่นและการแข่งขนักีฬาแบดมินตนั   เขา้ใจในสิทธิ  

หนา้ที�  กฎ  กติกา  การแข่งขนักีฬาแบดมินตนั   รู้หลกัของความปลอดภยัในการเล่นและการแข่งขนักีฬา
แบดมินตนั     มีความรับผดิชอบ  และใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาแบดมินตนั   เป็นผูที้�มี
นํ:าใจ  นกักีฬา  มีจิตวญิญาณ  ในการแข่งขนักีฬา  และชื�นชมในสุนทรีภาพของการกีฬา   ทั:งในการเล่น
และการแข่งขนักีฬา 

 

ผลการเรียนรู้      

1. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขนักีฬาแบดมินตนั 

2. มีความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักีฬา 

    แบดมินตนั           

 3. มีทกัษะในการเล่นและแข่งขนักีฬาแบดมินตนั   

 4.  วเิคราะห์หลกัการเล่น  และแข่งขนักีฬาแบดมินตนั   

 5. เขา้ใจในสิทธิ  หนา้ที�  กฎ กติกา  การแข่งขนักีฬาแบดมินตนั    

 6. รู้หลกัของความปลอดภยั ในการเล่นและการแข่งขนักีฬาแบดมินตนั   
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ30203  บาสเกตบอล                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนปลาย                      เวลาเรียน  20  ชั�วโมง      จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

     รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐาน  ที�นาํไปใชใ้นการเล่นและแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล 
มีความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล มีทกัษะ
ในการเล่นและแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล  วเิคราะห์หลกัการรุก  การป้องกนั  และการใหค้วามร่วมมือใน

การเล่น  และแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล  เขา้ใจในสิทธิ กฎ กติกา   การแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล รู้หลกัของ

ความปลอดภยั ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  มีความรับผิดชอบและใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนั

กีฬาบาสเกตบอล  เป็นผูที้�มีนํ:าใจ นกักีฬา  มีจิตวญิญาณ ในการแข่งขนักีฬา และชื�นชมในสุนทรีภาพของ
การกีฬา ทั:งในการเล่นและการแข่งขนักีฬา 

 

ผลการเรียนรู้      

1. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล 

2. มีความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักีฬา 

     บาสเกตบอล           

 3. มีทกัษะในการเล่นและแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล   

 4.  วเิคราะห์หลกัการรุก  การป้องกนั  และการใหค้วามร่วมมือในการเล่น  และแข่งขนักีฬา 

                     บาสเกตบอล   

 5. เขา้ใจในสิทธิ กฎ กติกา  การแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล    

 6. รู้หลกัของความปลอดภยั ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 113

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

พ30204  วอลเล่ย์บอล                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนปลาย                      เวลาเรียน  20  ชั�วโมง      จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

     รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐาน  ที�นาํไปใชใ้นการเล่นและแข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อล 
มีความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อล มีทกัษะ
ในการเล่นและแข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อล  วิเคราะห์หลกัการรุก  การป้องกนัและการใหค้วามร่วมมือในการ

เล่น  และแข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อล  เขา้ใจในสิทธิ กฎ กติกา  การแข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อล รู้หลกัของความ

ปลอดภยั ในการเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์อล  มีความรับผิดชอบและใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬา

วอลเล่ยบ์อล  เป็นผูที้�มีนํ:าใจ นกักีฬา  มีจิตวญิญาณ ในการแข่งขนักีฬา และชื�นชมในสุนทรีภาพของการ

กีฬา ทั:งในการเล่นและการแข่งขนักีฬา 

 

ผลการเรียนรู้      

1. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อล 

2. มีความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักีฬา 

     วอลเล่ยบ์อล           

 3. มีทกัษะในการเล่นและแข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อล   

 4.  วเิคราะห์หลกัการรุก  การป้องกนั  และการใหค้วามร่วมมือในการเล่น  และแข่งขนักีฬา 

                   วอลเล่ยบ์อล   

 5. เขา้ใจในสิทธิ   กฎ กติกา  การแข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อล    

 6. รู้หลกัของความปลอดภยั ในการเล่นและการแข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อล   
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พ30205  กรีฑา                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนปลาย                      เวลาเรียน  20  ชั�วโมง      จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

     รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐาน  ที�นาํไปใชใ้นการเล่นและแข่งขนักรีฑา มีความ

เขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักรีฑา มีทกัษะในการเล่นกรีฑา
ประเภทลู่และประเภทลาน  ตามลาํดบัขั:นตอน  สามารถวเิคราะห์และประยกุตห์ลกัการและทกัษะ  ต่าง ๆ 

ในการเล่นกรีฑาเพื�อพฒันาการเล่นใหดี้ขึ:น    เขา้ใจใน  กฎ กติกา  การแข่งขนักรีฑา  รู้หลกัของความ

ปลอดภยั ในการเล่นกรีฑา  มีความรับผดิชอบและใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักรีฑา  เป็นผูที้�มี
นํ:าใจเป็นนกักีฬา   ชื�นชมในสุนทรีภาพของกิจกรรม กรีฑาทั:งในการเล่น   การแข่งขนั  และการดูกรีฑา  
สามารถแนะนาํการเล่นกรีฑากบัผูอื้�นใหน้าํไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัได ้

 

 

ผลการเรียนรู้      

1. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขนักรีฑา 

2. มีความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักรีฑา 

 3. มีทกัษะในการเล่นและแข่งขนักรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน  ตามลาํดบัขั:นตอน   
 4.  วเิคราะห์และประยกุตห์ลกัการและทกัษะ  ต่าง ๆ ในการเล่นกรีฑาเพื�อพฒันาการเล่นใหดี้ขึ:น      

 5. เขา้ใจใน  กฎ กติกา  การแข่งขนักรีฑา    

 6. รู้หลกัของความปลอดภยั ในการเล่นกรีฑา   
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พ30206  ฟุตบอล                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนปลาย                      เวลาเรียน  20  ชั�วโมง      จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

 รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐาน  ที�นาํไปใชใ้นการเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตบอล มีความ
เขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหวในการเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตบอล มีทกัษะในการเล่น
และแข่งขนักีฬาฟุตบอล  วเิคราะห์หลกัการรุก  การป้องกนั  และการใหค้วามร่วมมือปลอดภยั ในการเล่น

กีฬาฟุตบอล  มีความรับผดิชอบและใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตบอล  เป็นผูที้�มีนํ:าใจ
เป็นนกักีฬา  และชื�นชมในสุนทรีภาพของกีฬาฟุตบอล      ทั:งในการเล่น   การแข่งขนักีฬา  และการดูกีฬา

ฟุตบอล    สามารถแนะนาํการเล่นฟุตบอลกบัผูอื้�น  นาํเอาการเล่นกีฬาฟุตบอลไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวติประจาํวนัได ้

 

ผลการเรียนรู้      

1. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตบอล 

2. มีความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักีฬา 

     ฟุตบอล           

 3. มีทกัษะในการเล่นและแข่งขนักีฬาฟุตบอล   

 4.  วเิคราะห์หลกัการรุก  การป้องกนั  และการใหค้วามร่วมมือในการเล่น  และแข่งขนักีฬา 

                   ฟุตบอล   

 5. เขา้ใจในสิทธิ   กฎ กติกา  การแข่งขนักีฬาฟุตบอล    

 6. รู้หลกัของความปลอดภยั ในการเล่นและการแข่งขนักีฬาฟุตบอล   
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พ30207-พ30208  เปตอง 1-2                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนปลาย                      เวลาเรียน  20  ชั�วโมง      จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาอธิบาย ความสาํคญัของกีฬาเปตอง แสดงทกัษะในการเล่นกีฬาเปตองประเภทบุคคลและ

ประเภททีม  ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผูอื้�น  อธิบายและปฏิบติัตามกฎกติกา  การเล่นและการ
แข่งขนักีฬาเปตอง  มีมารยาทในการเล่นกีฬาเปตอง การวางแผนการรุก และการป้องกนัในการเล่นและ

การแข่งขนักีฬาเปตองเป็นทีม  ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นกีฬาเปตอง  นาํเอาวธีิการ

เล่นกีฬาเปตองไปใชใ้นการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 

  

ผลการเรียนรู้      

 1. อธิบาย ความสาํคญัของกีฬาเปตองได ้

 2, อธิบายกฎกติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาเปตองได ้  

 3. มีทกัษะในการเล่นกีฬาเปตองประเภทบุคคลและประเภททีม   

 4, ปฏิบติัตามกฎกติกา  การเล่นและการแข่งขนักีฬาเปตอง   

 5. มีมารยาทในการเล่นกีฬาเปตอง การวางแผนการรุก และการป้องกนัในการเล่นและการ 

                  แข่งขนักีฬาเปตองเป็นทีม   

 6. ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเล่นกีฬาเปตอง   

 7. นาํเอาวธีิการเล่นกีฬาเปตองไปใชใ้นการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 
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พ30209  แฮนด์บอล                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั�น มธัยมศึกษาตอนปลาย                      เวลาเรียน  20  ชั�วโมง      จํานวน  0.5  หน่วยกิต 

 

     รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐาน  ที�นาํไปใชใ้นการเล่นและแข่งขนักีฬาแฮนดบ์อล มี

ความเขา้ใจในหลกัการทางวิทยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักีฬาแฮนดบ์อล มีทกัษะใน
การเล่นและแข่งขนักีฬาแฮนดบ์อล  วเิคราะห์หลกัการรุก  การป้องกนั  และการใหค้วามร่วมมือในการเล่น  

และแข่งขนักีฬาแฮนดบ์อล  เขา้ใจในสิทธิ กฎ กติกา  การแข่งขนักีฬาแฮนดบ์อล รู้หลกัของความปลอดภยั 

ในการเล่นกีฬาแฮนดบ์อล  มีความรับผดิชอบและใหค้วามร่วมมือในการเล่นและแข่งขนักีฬาแฮนดบ์อล  

เป็นผูที้�มีนํ:าใจเป็นนกักีฬา  และชื�นชมในสุนทรีภาพของกีฬาแฮนดบ์อล      ทั:งในการเล่น   การแข่งขนั
กีฬา  และการดูกีฬาแฮนด์บอล    สามารถแนะนาํการเล่นแฮนดบ์อลกบัผูอื้�น    นาํเอาการเล่นกีฬา

แฮนดบ์อลไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัได ้

 

ผลการเรียนรู้      

1. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวพื:นฐานในการเล่นและแข่งขนักีฬาแฮนดบ์อล 

2. มีความเขา้ใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์การเคลื�อนไหว ในการเล่นและแข่งขนักีฬา 

     แฮนดบ์อล           

 3. มีทกัษะในการเล่นและแข่งขนักีฬาแฮนดบ์อล   

 4.  วเิคราะห์หลกัการรุก  การป้องกนั  และการใหค้วามร่วมมือในการเล่น  และแข่งขนักีฬา 

                   แฮนดบ์อล   

 5. เขา้ใจในสิทธิ   กฎ กติกา  การแข่งขนักีฬาแฮนดบ์อล    

 6. รู้หลกัของความปลอดภยั ในการเล่นและการแข่งขนักีฬาแฮนดบ์อล   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศิลปะ 
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   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4- ม.6) 

 โครงสร้าง 

รายวชิาพื�นฐาน 

 

ศ31101 ศิลปะ 1 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ศ31102 ศิลปะ 2 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ศ32101 ศิลปะ 3 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ศ32102 ศิลปะ 4 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ศ33101 ศิลปะ 5 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ศ33102 ศิลปะ 6 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

 

รายวชิาเพิมเตมิ 

- 
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รายวชิาพื�นฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

 ศ31101     ศิลปะ 1                                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 4      ภาคเรียนที�  1      เวลาเรียน  20   ชั�วโมง            จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

 

 วเิคราะห์การใชท้ศันธาตุและหลกัในการออกแบบ แลว้นาํมาสร้างสรรคง์านทางศิลปะ  บรรยาย

จุดประสงคเ์นื�อหาของงานทศันศิลป์โดยใชศ้พัทท์ศันศิลป์   
 ศึกษาการจาํแนกประเภท รูปแบบ การใชเ้ครื�องดนตรีในวงดนตรีประเภทต่างๆ ทั�งวงดนตรีไทย
และสากล 

 ศึกษารูปแบบของการแสดงละคร ฟ้อน รํา การแสดงพื�นเมืองภาคต่างๆ  ละครไทย  ละครสากล 
นาํมาสร้างสรรคเ์ป็นละครสั�นในรูปแบบที�ตนชื�นชอบ 

 

ตัวชี�วดั    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    

รวมทั�งหมด  7  ตัวชี�วดั 
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ศ31102     ศิลปะ 2                                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 4      ภาคเรียนที�  2      เวลาเรียน  20   ชั�วโมง            จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 
  

ศึกษา วเิคราะห์ เปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและตะวนัตก  และอิทธิพลของ

วฒันธรรมระหวา่งประเทศที�มีผลต่องานศิลปะ  ศึกษาผลงานของศิลปินที�ประสบความสาํเร็จและมี
ชื�อเสียง 

 ศึกษา วเิคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยคุสมยัต่างๆ  ศึกษาประวติัสังคีตกวทีี�
มีชื�อเสียง 

 เปรียบเทียบการนาํการแสดงไปใชใ้นโอกาสต่างๆ  ศึกษาประวติับุคคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์

และการละครไทยในยคุสมยัต่างๆ 

 

ตัวชี�วดั        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 

รวมทั�งหมด  7  ตัวชี�วดั 
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ศ32101     ศิลปะ 3                                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 5      ภาคเรียนที�  1      เวลาเรียน  20   ชั�วโมง            จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 
  

ศึกษาคาํศพัทท์างศิลปะ วเิคราะห์การเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ตลอดจนเทคนิคในการสร้างสรรค์

งานศิลปะ รวมกลุ่มพฒันางานทศันศิลป์ของตนเองและวเิคราะห์งานตนเองและเพื�อนๆตามหลกัการ 

 วเิคราะห์ปัจจยัในการสร้างงานดนตรีในแต่ละวถีิชีวติ วฒันธรรม ศาสนา ตลอดจนความเชื�อใน
การสร้างสรรคง์านดนตรี  นาํดนตรีไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มสาระอื�นๆไดอ้ยา่งเหมาะสม ศึกษาเครื�องหมาย
สัญลกัษณ์ทางดนตรีไทยและสากล 

 ศึกษาประวติัความเป็นมาของท่ารําประเภทต่างๆ  ศึกษาหลกัการวเิคราะห์วิจารณ์งานนาฏศิลป์   

คิด ริเริ�มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่คณะ และวพิากษ ์ วิจารณ์การแสดงของตนเองและเพื�อนๆ 

  

 

ตัวชี�วดั      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    

รวมทั�งหมด  9  ตัวชี�วดั 
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ศ32102         ศิลปะ 4                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 5      ภาคเรียนที�  2     เวลาเรียน  20   ชั�วโมง            จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

  

 มีทกัษะในการออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะสมกบัสถานที�   ศึกษาวเิคราะห์งานทศันศิลป์
ของศิลปินไทยที�มีผลงานเป็นที�ยอมรับและมีชื�อเสียง 

วเิคราะห์บทเพลงประเมินคุณภาพการประพนัธ์และการเล่นดนตรีหรือการขบัร้องเพลงของ

ตนเองและผูอื้�น  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

พฒันาและใชเ้กณฑก์ารประเมินในการประเมินการแสดง  ศึกษาประวติัและผลงานของบุคคล

สาํคญัในวงการนาฏศิลป์และการละครของไทยในยคุสมยัต่างๆ  เปรียบเทียบววิฒันาการของนาฏศิลป์

ไทยตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

 

ตัวชี�วดั      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    

รวมทั�งหมด  7  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ศ33101      ศิลปะ 5                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 6      ภาคเรียนที�  1    เวลาเรียน  20   ชั�วโมง            จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

  

 ศึกษาหลกัการออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ดว้ยเทคโนโลยโีดยคาํนึงถึงหลกัทศันธาตุ   

วจิารณ์งานศิลปะของตนเองและผลงานของผูอื้�นโดยใชท้ฤษฏีการวจิารณ์ศิลปะ สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ไทย สากล และวาดภาพการ์ตูนลอ้เลียนแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพสังคมปัจจุบนั 

 ขบัร้องเพลงหรือเล่นดนตรีโดยใชเ้ทคนิคการแสดงออก  ศึกษาหลกัการประเมินคุณภาพการ

ประพนัธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผูอื้�น เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกที�ไดรั้บจากดนตรีที�ไดรั้บ
มาจากวฒันธรรมต่างๆ 

และนาํดนตรีไปประยกุตใ์ชก้บังานอื�นๆได ้

 วจิารณ์การแสดงนาฏศิลป์ ละครไดต้ามหลกัการ  วิเคราะห์การสื�อความหมายของการแสดง
นาฏศิลป์  ละครต่างๆ 

 

ตัวชี�วดั     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     

รวมทั�งหมด  9  ตัวชี�วดั 

 



 125

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ศ33102      ศิลปะ 6                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้      ศิลปะ   

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 6      ภาคเรียนที�  2    เวลาเรียน  20   ชั�วโมง            จํานวน  0.5  หน่วยกติ 

 

 

ศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมที�ส่งผลต่องานศิลปะในสังคม   นาํความรู้ ทกัษะ กระบวนการ 
วธีิการทางศิลปะมาจดัทาํแฟ้มสะสมผลงานทศันศิลป์   

 ศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์บทบาทดนตรีในการสะทอ้นสังคมถึงค่านิยมของสังคมในผลงานดนตรี   

เสนอแนวทาง กระบวนการในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีไทยในฐานะมรดกของชาติ  

 ศึกษาววิฒันาการของนาฏศิลป์ไทยและการละครตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั   เสนอแนวทาง 

กระบวนการในการส่งเสริมและอนุรักษน์าฏศิลป์ไทยในฐานะมรดกของชาติ  

 

ตัวชี�วดั       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 

รวมทั�งหมด  6  ตัวชี�วดั 

 

 



 126

 

  

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4- ม.6) 

โครงสร้าง 
 

รายวชิาพื�นฐาน 
 

ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1  1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี2  1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3  1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี4   1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี5  1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6   1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

รายวชิาเพิ	มเตมิ 

ง30201 การประมวลคาํ 3 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต/ภาค 

ง30202 การสร้างสรรคง์านหนงัสือ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30203 ตารางทาํงาน 3 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต/ภาค 

ง30204 การตกแต่งภาพ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30205 การนาํเสนอแบบสื�อประสม 3 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต/ภาค 

ง30206 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30207 งานประดิษฐ์ 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ง30208 งานช่างพื�นฐาน 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ง30209 งานเกษตรพื�นฐาน 1 ชั�วโมง/สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต/ภาค 

ง30210 งานหอ้งสมุด 1 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30211 งานหอ้งสมุด 2 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30212 อาหารอบ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30213 อาหารไทย 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30214 ช่างดอกไมป้ระดิษฐ ์ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30215 ช่างประดิษฐข์องชาํร่วย 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 
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ง30216 ช่างบริการบาํรุงรักษารถยนต ์ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30217 ช่างเดินสายไฟฟ้าในรถยนต ์ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30218 ช่างปะยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30219 ช่างซ่อมเตาแก๊ส 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30220 ช่างซ่อมเครื�องยนตเ์ล็ก 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30221 ช่างซ่อมเครื�องยนตดี์เซล 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30222 ช่างทาํแม่พิมพ ์ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30223 ช่างหล่อผลิตภณัฑ ์ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30224 ช่างผลิตภณัฑหิ์นลา้งหินขดั 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30225 ช่างสี 8 ชั�วโมง/สัปดาห์ 4.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30226 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30227 ปฏิบติังานวชิาชีพ 8 ชั�วโมง/สัปดาห์ 4.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30228 ช่างเขียนภาพการ์ตูน 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30229 ช่างเขียนภาพทิวทศัน์ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30230 ช่างทาํป้ายอกัษร 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30231 ช่างเขียนตวัอกัษร 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 

ง30232 ช่างเขียนสีลวดลายบนผลิตภณัฑ ์ 4 ชั�วโมง/สัปดาห์ 2.0 หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื�นฐาน 
คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง31101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1                กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 4     ภาคเรียนที�   1     เวลาเรียน   20   ชั�วโมง       จํานวน   0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาและปฏิบติัการเกี�ยวกบั องคป์ระกอบของระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ องคป์ระกอบ

และหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ คุณลกัษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการตดัสินใจ ระบบสื�อสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยกีบัศาสตร์อื�น ๆ  และขอ้ควรปฏิบติัสาํหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
              เพื�อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการใชง้าน และเจตคติที�ดีเกี�ยวกบั
องคป์ระกอบของระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  องคป์ระกอบและหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพว่ง  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการตดัสินใจ ระบบสื�อสารขอ้มูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยกีบัศาสตร์อื�น ๆ  และขอ้ควรปฏิบติัสาํหรับผูใ้ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

โดยจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา  โดยการปฏิบติัจริง เพื�อพฒันากระบวนการในการคิด  
การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลย ีและการสื�อสาร  สามารถนาํกระบวนการที�ไดจ้ากการเรียนรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ 
ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 

ความสามารถในการสื�อสาร และความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและเจตคติที�ดีต่อ
คอมพิวเตอร์  สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ  มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั�นในการทาํงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีวนิยั 
มีความซื�อสัตยสุ์จริตและมีความเชื�อมั�นในตนเอง  

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ตัวชี�วดั           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 

รวมทั�งหมด  8  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง31102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 4     ภาคเรียนที� 2      เวลาเรียน   20   ชั�วโมง     จํานวน   0.5  หน่วยกิต 

 

  ศึกษาความรู้และอธิบายวธีิการทาํงานเพื�อการดาํรงชีวิตในเรื�อง การเลือก ใช ้ดูแลรักษา เสื�อผา้
และเครื�องแต่งกาย  มีทกัษะการจดัการในการทาํงาน ในเรื�องการดูแลรักษา ทาํความสะอาดจดัตกแต่งบา้นและ
โรงเรียน   มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการทาํงาน ในเรื�องการตดัเยบ็และดดัแปลงเสื�อผา้  การเก็บ ถนอม 
และแปรรูปอาหาร   สามารถสร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ โดยใชพ้ลงังาน  ทรัพยากร  ในการทาํงาน

อยา่งคุม้ค่าและยั�งยนื   เพื�อการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม   

                 เพื�อใหผู้เ้รียนมีทกัษะการจดัการในการทาํงาน   การทาํงานร่วมกนั   รู้จกัการแสวงหาความรู้

เพื�อการดาํรงชีวิต และรู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลง     มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยรักการทาํงาน    และมี 

เจตคติที�ดีต่อการทาํงาน   สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียงและมีความสุข   
 

ตัวชี�วดั      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  

รวมทั�งหมด  7  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง32101  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3                กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 5     ภาคเรียนที�   1      เวลาเรียน   20   ชั�วโมง    จํานวน   0.5  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาการใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหเ้หมาะสมกบังาน   การใชค้อมพิวเตอร์ในการ

ประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศเพื�อประกอบการตดัสินใจ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองานใน
รูปแบบที�เหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน  ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ�นงานหรือโครงงานอยา่งมี
จิตสาํนึกและความรับผิดชอบ  บอกขอ้ควรปฏิบติัสาํหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

 ปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมตารางทาํงาน และโปรแกรม

นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบที�เหมาะสมเพื�อนาํเสนอโครงงานตามหลกัการทาํโครงงาน และศึกษาขอ้ปฏิบติั
สาํหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสุภาพไม่ทาํผดิกฎหมายและศีลธรรม 
 

ตัวชี�วดั 

    ง 3.1   ม.4-6/8 ,  ม.4-6/10  , ม.4-6/11 ,  ม.4-6/12  , ม.4-6/13 

รวมทั�งหมด  5  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง32102 วชิา  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี4         กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 5      ภาคเรียนที�    2     เวลาเรียน  20   ชั�วโมง        จํานวน  0.5 หน่วยกติ 

 

  ศึกษาความรู้และอธิบายวธีิการทาํงานเพื�อการดาํรงชีวิตในเรื�อง การเกษตร  การประดิษฐข์องใช ้ 

การบาํรุง เก็บรักษา  เครื�องไฟฟ้าและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในชีวติประจาํวนั  การติดตั�ง  ประกอบ  

ซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื�องมือ  เครื�องใช ้ สิ�งอาํนวยความสะดวก  ในบา้นและโรงเรียน    
              ปฏิบติังานฝึกทกัษะการประดิษฐข์องใชที้�เป็นเอกลกัษณ์ไทย  ซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื�องมือ  
เครื�องใช ้ สิ�งอาํนวยความสะดวก ในบา้นและโรงเรียนโดยการสร้างสิ�งของเครื�องใชห้รือวธีิการตาม
กระบวนการเทคโนโลย ีมีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงานที�ผลิตเอง  
หรือการพฒันาผลิตภณัฑที์�ผูอื้�นผลิต มีการวเิคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสมกบัชีวติประจาํวนั
อยา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคมและสิ�งแวดลอ้ม มีการจดัการเทคโนโลยทีี�ย ั�งยนืดว้ยวธีิการของเทคโนโลยี
สะอาด  มีการใชพ้ลงังาน   ทรัพยากร  ในการทาํงานอยา่งคุม้ค่าและยั�งยนื   เพื�อการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม   
              เพื�อใหผู้เ้รียนมีทกัษะการจดัการในการทาํงาน   การทาํงานร่วมกนั   รู้จกัการแสวงหาความรู้เพื�อ
การดาํรงชีวติ และรู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลง     มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยรักการทาํงาน  และมีเจตคติที�
ดีต่อการทาํงาน   สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียงและมีความสุข   

 

ตัวชี�วดั      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    

รวมทั�งหมด  10  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง33101 วชิา การงานอาชีพและเทคโนโลย ี5        กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 6      ภาคเรียนที�   1     เวลาเรียน   20   ชั�วโมง       จํานวน  0.5 หน่วยกติ 

 

 ศึกษาขั�นตอนการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์ การพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ และการเขียน

โปรแกรมอยา่งเป็นขั�นตอน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม 
และการจดัทาํเอกสารประกอบ ทาํการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ ใชค้อมพิวเตอร์

ในการติดต่อสื�อสาร คน้หาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต เพื�อสร้างชิ�นงานหรือโครงงานอยา่งมีจิตสาํนึก ความ

รับผดิชอบ  และนาํมาประยกุตใ์ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ปฏิบติัการใชง้านคอมพิวเตอร์สร้างชิ�นงานหรือโครงงานอยา่งมีจิตสาํนึก ความรับผดิชอบ 

การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ตัวชี�วดั      

 ง 3.1   ม.4-6/5    ม.4-6/6    ม.4-6/7   ม.4-6/9  ม.4-6/12   

รวมทั�งหมด  5  ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง33102 วชิา การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6          กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาปีที� 6      ภาคเรียนที�    2     เวลาเรียน   20   ชั�วโมง        จํานวน  0.5 หน่วยกติ 

 

 สาํรวจ  วเิคราะห์ความสามารถ  ความถนดั  และความพร้อมของตนเอง  สภาพเศรษฐกิจและ

ตลาดในชุมชน  เตรียมตวัหางานที�มีความมั�นคงและกา้วหนา้ตดัสินใจเลือกอาชีพศึกษาการสมคัรงาน  หา

ข้อมูลการสัมภาษณ์  ทดลองการทาํงานพฒันาบุคลิกภาพ หรืออาจมีการเปลี�ยนแปลงงาน 

                เพื�อให้ผู ้เ รียนสามารถนาํเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับอาชีพหมั�นศึกษา
ประสบการณ์กบัอาชีพนั�นๆ มีการจาํลองอาชีพ และเพิ�มเติมกิจกรรมในอาชีพนั�นๆ ควรมีคุณลกัษณะที�ดี
ต่ออาชีพ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มีวนิยั 

ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
 

ตัวชี�วดั 

ง 4.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/ 2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 

รวมทั�งหมด  4  ตัวชี�วดั 
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รายวชิาเพิมเติม 
คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30201   การประมวลคํา                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนปลาย          เวลาเรียน   60    ชั�วโมง                จํานวน   1.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาการใชโ้ปรแกรมประมวลคาํ สร้างเอกสารต่าง ๆ เช่น  จดหมาย ใบประกาศ แผน่พบั  

จดหมายเวยีน แบบฟอร์ม  จดัรูปแบบที�สวยงามและมีความคิดสร้างสรรค ์ในระดบัที�สามารถนาํไปใช้
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

ปฏิบติัการ สร้างเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย ใบประกาศ แผน่พบั จดหมายเวยีน แบบฟอร์ม   

ที�มีความคิดสร้างสรรค ์ความสวยงาม 

เพื�อใหมี้ทกัษะในการใชโ้ปรแกรมประมวลคาํ สามารถสร้างเอกสารต่าง ๆ ที� มีความสวยงาม มี
ความคิดสร้างสรรค ์และถูกตอ้งตามรูปแบบของเอกสาร  สามารถนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้

โดยจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา  โดยการปฏิบติัจริง เพื�อพฒันาทกัษะ กระบวนการใน
การคิด  การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลย ีและการสื�อสาร  สามารถนาํทกัษะและกระบวนการที�ไดจ้าก
การเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการให้
เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ี ความสามารถในการสื�อสาร และความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและ
เจตคติที�ดีต่อคอมพิวเตอร์  สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ  มีความรับผดิชอบ  มุ่งมั�นในการทาํงาน  ใฝ่
เรียนรู้  มีวนิยั มีความซื�อสัตยสุ์จริตและมีความเชื�อมั�นในตนเอง  

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถพิมพจ์ดหมายธุรกิจ จดหมายส่วนตวัไดถู้กตอ้งตามรูปแบบของจดหมาย 

2. สามารถพิมพห์นงัสือราชการประเภทต่าง ๆ ได ้

3. สามารถสร้างจดหมายเวยีนได ้

4. สามารถทาํนามบตัร  บตัรอวยพร และแผน่พบัไดส้วยงาม 

5. สามารถทาํใบประกาศ  แผน่โฆษณาไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละสวยงาม 

6. สามารถทาํแบบฟอร์มต่าง ๆ ได ้

7.    สร้างตารางแบบต่าง ๆ ได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

ง30202    การสร้างสรรค์งานหนังสือ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนปลาย          เวลาเรียน   80    ชั�วโมง                จํานวน   2.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาการใชโ้ปรแกรมประมวลคาํ โดยศึกษาการใชง้านคาํสั�งต่าง ๆ เพื�อใหส้ามารถใชโ้ปรแกรม
ไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น โดยเนน้คาํสั�งที�จะนาํไปใชใ้นการสร้างเอกสาร เพื�อสร้างเป็นเอกสารรวมเล่ม 

โดยในเอกสารประกอบดว้ย รูปแบบต่าง ๆ ของ ตวัอกัษร อกัขระพิเศษ กราฟิก ตาราง การยอ่หนา้ วรรค

ตอน หวัขอ้ หวัเอกสาร ทา้ยเอกสาร หมายเลขหนา้ ฯลฯ และศึกษาโปรแกรมที�ใชใ้นการจดัทาํเอกสาร

รวมเล่ม 

ปฏิบติัการ สร้างเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อนาํไปสร้างเอกสารรวมเล่ม และสร้าง

เอกสารเป็นเล่ม 

เพื�อใหมี้ทกัษะในการใชโ้ปรแกรมประมวลคาํ สามารถสร้างเอกสารต่าง ๆ ที� มีความสวยงาม มี
ความคิดสร้างสรรค ์และถูกตอ้ง และสร้างเอกสารรวมเล่มได ้

โดยจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา  โดยการปฏิบติัจริง เพื�อพฒันาทกัษะ กระบวนการใน
การคิด  การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลย ีและการสื�อสาร  สามารถนาํทกัษะและกระบวนการที�ไดจ้าก
การเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนที�ตอ้งการให้
เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ี ความสามารถในการสื�อสาร และความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและ
เจตคติที�ดีต่อคอมพิวเตอร์  สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบ  มีความรับผดิชอบ  มุ่งมั�นในการทาํงาน  ใฝ่
เรียนรู้  มีวนิยั มีความซื�อสัตยสุ์จริตและมีความเชื�อมั�นในตนเอง  

 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  สามารถสร้างและแกไ้ขหวักระดาษ  ทา้ยกระดาษ 

 2.  แสดงวธีิแทรกใบปะหนา้ปก และสร้างที�คั�นหนา้ได ้

 3.  แทรกเชิงอรรถและขอ้มูลอา้งอิงได ้

 4.  ทาํดชันีทา้ยเล่มและแทรกสารบญัได ้

 5.  ทาํบรรณานุกรมไดถู้กตอ้ง 

 6.  แทรกลายนํ�าลงในเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

 7.  สร้างสมการทางคณิตศาสตร์  ตาราง  แผนภูมิ  และไดอะแกรมได ้

 8.  สามารถจดัทาํเอกสารเป็นรูปเล่มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สร้างสรรคแ์ละสวยงาม 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ง30203    ตารางทาํงาน                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้      การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                                                                                     

ระดับชั�น    มธัยมศึกษาตอนปลาย             เวลาเรียน  60   ชั�วโมง                          จํานวน  1.5  หน่วยกติ 
 

 

 

 ศึกษาหลกัการของตารางทาํงาน คาํสั�งต่าง ๆ การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมตารางทาํงาน การใช้
ฟังกช์ั�นต่าง ๆ การประยกุตด์า้นคาํนวณ ดา้นการเงิน การจดัการขอ้มูล การสร้างกราฟ 

 ปฏิบติัการสร้างงานบนตารางทาํงาน ประยกุตต์ารางทาํงานในงานต่าง ๆ 

 เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะการใชโ้ปรแกรมตารางทาํงาน สามารถประยกุตใ์ช้
ตารางทาํงานในการทาํงานไดใ้นระดบัสูง โดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวั
ผูเ้รียน คือ ความสามารถในการคิด การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวติ การสื�อสาร และใชเ้ทคโนโลยไีด ้

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1.  อธิบายความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรมตารางงานได ้

2. อธิบายการเริ�มใชโ้ปรแกรมตารางงานได ้

3. อธิบายการป้อนขอ้มูลและการแกไ้ขขอ้มูลได ้

4. อธิบายการยา้ยขอ้มูลและการคดัลอกขอ้มูลได ้

5. อธิบายการแทรกเซลล ์แถว คอลมัน์ และแผน่งานได ้

6. อธิบายการจดัรูปแบบขอ้มูล และแสดงผลขอ้มูลได ้

7. อธิบายการสร้างสูตรและใชฟั้งกช์นัในการคาํนวณได ้

8. อธิบายการสร้างแผนภูมิได ้

9. สามารถพิมพเ์วร์ิกชีตออกทางเครื�องพิมพไ์ด ้

10. อธิบายการจดัการฐานขอ้มูลได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30204  การตกแต่งภาพ                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้      การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                     

ระดับชั�น    มธัยมศึกษาตอนปลาย             เวลาเรียน  80  ชั�วโมง                      จํานวน  2.0  หน่วยกติ 
 

 

ศึกษา ความแตกต่างของไฟล์รูปภาพแต่ละประเภท    การจดัการเก็บไฟลรู์ปภาพแบบต่าง ๆ การ

สร้างโฟลเดอร์ไวเ้ก็บไฟลรู์ปภาพ   การเขา้-ออกโปรแกรมตกแต่งภาพ  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนา้จอ

โปรแกรม  การเรียกภาพมาแกไ้ข  การใชเ้ครื�องมือต่าง ๆ  การตกแต่งภาพแบบต่าง ๆ และการนาํภาพไป
ใชใ้นงานอื�น       การนาํภาพจากกลอ้งดิจิตอลเก็บไวใ้นโฟลเดอร์   การนาํภาพไปลา้งอดัรูป  และ การ

คน้หาไฟลภ์าพ  จดัเก็บภาพในอินเตอร์เน็ต   การพิมพไ์ฟลรู์ปภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 ปฏิบติัการตกแต่งภาพ   โดยใชค้าํสั�งพื�นฐาน    จากโปรแกรมตกแต่งภาพ สร้างภาพ  เก็บภาพ 

เรียกภาพมาแกไ้ข  การตกแต่งภาพแบบต่าง ๆ   สาํเนาภาพ   ขยายและลดขนาดภาพ  พิมพง์าน 

 เพื�อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะเบื�องตน้เกี�ยวกบัการตกแต่งภาพเบื�องตน้ และสร้าง

แนวคิดเกี�ยวกบังานกราฟิกตกแต่งภาพ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์กราฟิก ได ้ 
2. อธิบายคุณสมบติัของเครื�องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก ได ้ 

3. อธิบายความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการใชง้านโปรแกรมกราฟิกได ้  

4. อธิบายส่วนประกอบและการใชเ้มนูคาํสั�งของโปรแกรมกราฟิกได ้  

5. อธิบายการใชค้าํสั�งพื�นฐานของ โปรแกรมกราฟิกได ้  

6. อธิบายการการตกแต่งภาพ ออกแบบงาน  เพื�อประยกุตใ์ชใ้นงานต่าง ๆ ได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30205   การนําเสนอแบบสื�อประสม       กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย          เวลาเรียน  60 ชั�วโมง                จํานวน  1.5  หน่วยกิต 

 

            ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สาํหรับงานประมวลผลแบบสื�อประสม อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก การ

แสดงผลดว้ยภาพ วดีีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ เช่น เครื�องขบัแผน่บนัทึกหรือซีดี การ์ดประมวลผล 

เสียง วดีีโอ สแกนเนอร์ เครื�องพิมพสี์ ฯลฯ การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสื�อประสม ภาพ วดีีโอ เสียง 

ขอ้มูล การใชโ้ปรแกรมนาํเสนอแบบสื�อประสม คาํสั�งในการทาํแผน่งาน หลกัการกราฟิก การพฒันางาน

เพื�อนาํเสนอ การนาํเสนองาน การใชสี้ การตกแต่งรูปภาพ การเชื�อมโยงขอ้มูล หลกัการสื�อหลายมิติ การ

สร้างขอ้ความหลายมิติ งานประยกุตท์างดา้นการศึกษา 

   ปฏิบติัการสร้างงานนาํเสนอแบบสื�อประสม และใชโ้ปรแกรมนาํเสนอแบบสื�อประสม เพื�อ
นาํเสนองานต่าง ๆ  

    เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มี
วนิยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ   
 

ผลการเรียนรู้  

1. ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สาํหรับงานประมวลผลแบบสื�อประสม และอุปกรณ์แสดงผล 

2. สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที�นาํมาใชใ้นการสร้างสื�อประสมได ้

3. สามารถใชโ้ปรแกรมนาํเสนอสื�อประสม 

4. สามารถใชค้าํสั�งในการดาํเนินงาน หลกัการทาํงานต่างๆ ได ้

5. สามารถเขียนรูปภาพ เก็บรูปภาพแกไ้ขขอ้มูล สร้างกราฟ ในการนาํเสนองานได ้

6. สามารถนาํไปประยกุตใ์ชท้างการศึกษาได ้

7. ปฏิบติัการสร้างงานนาํเสนอ และใชโ้ปแกรมเพื�อนาํเสนองานต่างๆ ได ้

8.    เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและสามารถใชเ้ทคโนโลยแีบบสื�อประสมในการนาํเสนองานต่าง ๆ ได ้
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 คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30206     เครือข่ายคอมพวิเตอร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย   เวลาเรียน  80  ชั�วโมง        จํานวน  2.0  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาโครงสร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เครือข่ายแบบต่างๆ โมเด็ม มาตรฐานของการ

สื�อสารขอ้มูล ซอฟตแ์วร์สาํหรับระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายอินทราเน็ต เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ในงานดา้นต่างๆ เช่น การส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ การโอนยา้ยแฟ้มขอ้มูล การใช้

ทรัพยากรร่วมกนั การส่งข่าวสาร ฯลฯ ปฏิบติัการใชร้ะบบสื�อสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กบั
งานดา้นต่างๆ ได ้

 เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มี

วนิยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความสาํคญั และประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้

2. บอกประเภทและส่วนประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้

3. อธิบายความหมาย ความเป็นมาและประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตได ้

4. อธิบายการส่งขอ้มูลและอุปกรณ์ที�ตอ้งมีในการใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้

5. บอกความหมายและลกัษณะของเวลิดไ์วดเ์วบ็ ลกัษณะของเวบ็เบราเซอร์ได ้

6. มีเทคนิคในการคน้หาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต และการใชง้านกบัโปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ได ้

7. มีความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัอีเมล ์สามารถรับ-ส่งอีเมล ์และแนบไฟลข์อ้มูลได ้

8. สามารถใชนิ้วส์กรุ๊ป พดูคุยแบบเซต และพดูคุยแบบไอซีคิวได ้

9. มีความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัเอฟทีพี 

10. สามารถใชโ้ปแกรมเอฟทีพี และอธิบายหลกัการทาํงานได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30207   งานประดิษฐ์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                     เวลาเรียน  20  ชั�วโมง              จํานวน   0.5  หน่วยกิต 

 

 ศึกษา/ฝึกทกัษะ ในสาระต่อไปนี�  
 การออกแบบงานประดิษฐป์ระเภทต่างๆ  การเลือกใช ้การบาํรุงรักษาเครื�องมือที�ใชใ้นงาน
ประดิษฐ ์ การเลือกใชว้สัดุเพื�อประดิษฐง์านประเภทต่างๆ  การปฏิบติังานตามขั�นตอน  วธีิการทาํงานที�มี
ความปลอดภยั  การจดัทาํโครงงานประดิษฐ ์

 โดยใชก้ระบวนการทาํงานกลุ่ม การปฏิบติั เพื�อพฒันาทกัษะการทาํงาน และไดก้าํหนด
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดี  สามารถทาํงานดว้ย
ความซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั�นใน การทาํงาน 

            การวดัผลและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาการออกแบบงานประดิษฐป์ระเภทต่างๆ   

2. ศึกษาการเลือกใช ้การบาํรุงรักษาเครื�องมือที�ใชใ้นงานประดิษฐ ์  

3. ศึกษาการเลือกใชว้สัดุเพื�อประดิษฐง์านประเภทต่างๆ 

                 4.    ฝึกทกัษะการจดัทาํโครงงานประดิษฐ์ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30208   ความรู้พื�นฐานงานช่าง                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั�น        มธัยมศึกษาตอนปลาย                  เวลาเรียน  20   ชั�วโมง               จํานวน  0.5 หน่วยกิต 

 

  ศึกษาความรู้พื�นฐานและไดรั้บการฝึกฝนในงานช่าง ที�เป็นงานเกี�ยวกบัการทาํงานตาม
กระบวนการของงานช่าง   ซึ� งประกอบดว้ย   งานช่างกบัการดาํรงชีวติ  วสัดุอุปกรณ์งานช่าง   เครื�องมือ
งานช่าง    พลงังาน  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ ์   ความปลอดภยัในการทาํงาน  การนาํ

กระบวนการเทคโนโลยเีพื�อการทาํงานและเหมาะสมกบัอาชีพ การใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสมกบั
ชีวติประจาํวนั   และมีการจดัการเทคโนโลยทีี�ย ั�งยนืดว้ยวธีิการของเทคโนโลยสีะอาด 

              เพื�อใหผู้เ้รียนมีทกัษะการทาํงานอาชีพสุจริต มีทกัษะการจดัการ การแกปั้ญหาในการทาํงาน  การ

แสวงหาความรู้เพื�อการดาํรงชีวติ ทาํงานอยา่งเป็นระบบและมีกลยทุธ์  ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้ เห็นคุณค่า

ของงานอาชีพสุจริต  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เลือกใชแ้ละประยกุตเ์ทคโนโลยแีละเทคโนโลยี

สารสนเทศไดเ้หมาะสมถูกตอ้ง สามารถคิดออกแบบ  สร้างและพฒันาผลิตภณัฑห์รือวธีิการใหม่ ๆ ใน

การทาํงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์หรือสนองความตอ้งการในงานที�ผลิตเอง หรือการพฒันาผลิตภณัฑที์�
ผูอื้�นผลิต  ทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวินยั   ใฝ่เรียนรู้     อยูอ่ยา่งพอเพียง   มุ่งมั�นในการ

ทาํงาน  มีจิตสาธารณะ  ใชพ้ลงังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าและถูกวธีิ 

 

ผลการเรียนรู้       

1. มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องงานช่างกบัการดาํรงชีวติ 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในเรื�องวสัดุอุปกรณ์งานช่าง 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในเรื�องเครื�องมืองานช่าง 

4. มีความรู้  ความเขา้ใจและฉลาดใชพ้ลงังาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และการอนุรักษ ์

5. มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องความปลอดภยัในการทาํงาน 

6. มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องอาชีพช่างอุตสาหกรรม 

7. มีทกัษะในการนาํกระบวนการเทคโนโลยเีพื�อการทาํงาน  และอาชีพประยกุตสู่์โครงงานช่างในบา้น 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30209   งานเกษตรพื�นฐาน                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น        มธัยมศึกษาตอนปลาย                  เวลาเรียน  20   ชั�วโมง               จํานวน  0.5 หน่วยกิต 

                          

 

ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว เช่น ขิง ตะไคร้ 

พริก โหระพา ฯลฯ สภาพแวดลอ้มที�เหมาะสม การเตรียมดินปลูก แปลงเพาะ แปลงปลูก วธีิการปลูก 

การปฏิบติัดูแลรักษา การเก็บเกี�ยว    
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกปลูกพืชผกัสวนครัวอย่างน้อย 2 ชนิด 

ปฏิบติังานเตรียมดิน เพาะเมล็ดพืชผกั ยา้ยปลูก หรือปลูกดว้ยการแยก แบ่ง ปักชาํ ดูแลรักษาเก็บเกี�ยว 

และจดัผลิตผลจาํหน่าย  คาํนวณค่าใชจ้่าย กาํหนดราคาขายและจดัจาํหน่าย จดบนัทึกการปฏิบติังาน ทาํ

บัญชีรายรับ- รายจ่ายและประเมินผลโดยใช้กระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะ

กระบวนการแกปั้ญหา   

เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ   ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มี
วนิยัใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจความหมายความสาํคญัและประโยชน์ของพืชผกัสวนครัว 

2. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้ม ที�เหมาะสมในการเตรียมดินปลูก 

3. มีความรู้ความเขา้ใจ เกี�ยวกบัแปลงเพาะ แปลงปลูก วธีิการปลูก การปฏิบติัดูแลรักษา 

และ การเก็บเกี�ยว   
4. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการเลือกปลูกพืชผกัสวนครัวอย่างน้อย 2 ชนิด 

5. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการปฏิบติังานเตรียมดิน เพาะเมล็ดพืชผกั 

6. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการปลูกดว้ยการแยก แบ่ง ปักชาํดูแลรักษาเก็บเกี�ยว 

7. มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัผลิตผลจาํหน่าย  คาํนวณค่าใชจ้่าย กาํหนดราคาขาย 

และจดัจาํหน่าย 

8. มีความรู้ความเขา้ใจในการจดบนัทึกการปฏิบติังาน ทาํบญัชีรายรับ- รายจ่ายและประเมินผล 

9. มีความรู้ความเขา้ใจในการใช ้กระบวนการกลุ่ม  และทกัษะแกปั้ญหาในการทาํงาน 

10. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30210    งานห้องสมุด 1                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย             เวลาเรียน  80  ชั�วโมง                         จํานวน  2.0  หน่วยกติ 

 

 งานหอ้งสุมด  คุณสมบติัหนา้ที�และความรับผดิชอบ  การจดัห้องสมุดการดาํเนินงานหอ้งสมุด
เกี�ยวกบัหนงัสือวารสาร  หนงัสือพิมพ ์  จุลสาร  กฤตภาคและโสตทศัน์วสัดุ  การเตรียมออกใหย้มืการ  
ลงทะเบียน  การจดัเก็บ  การดูแลรักษาและซ่อมแซม  การสาํรวจและการจาํหน่ายออกจากหอ้งสมุด 

 ปฏิบติังานจดัครุภณัฑห์้องสมุดและตกแต่งห้องสมุด  จดัวสัดุหอ้งสมุดขึ�นขั�นเตรียมสิ�งพิมพแ์ละ
โสตทศันวสัดุ  ลงทะเบียนวสัดุหอ้งสมุด  ซ่อมแซมหนงัสือแบบต่างๆ  และเยบ็เล่ม  เขา้ปกวารสารและ

หนงัสือ 

 เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการดูแลรักษาและซ่อมแซมหนงัสือจดัเตรียมหนงัสือ และ

ลงทะเบียนสิ�งพิมพแ์ละครุภณัฑห์อ้งสมุด  และสามารถนาํความรู้ไปประกอบอาชีพได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เพื�อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนกัถึงความหมายความสาํคญั  ประโยชน์   
             วตัถุประสงค ์ การจาํแนกประเภทของห้องสมุด  การปฏิบติัการและเป็น ผูใ้ชที้�ดี  รวมทั�ง  

             หนา้ที�ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ที�ห้องสมุด 

2. เพื�อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการใชบ้ริการ  เขา้ร่วมกิจกรรมของหอ้งสมุด  และสามารถ
ช่วยเหลือปฏิบติังานบริการของหอ้งสมุดได ้

3. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถแยกประเภท  วสัดุครุภณัฑห์้องสมุดและสามารถเรียกชื�อไดถู้กตอ้ง 

4. เพื�อใหน้กัเรียนรู้จกัส่วนต่างๆของหนงัสือ  และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

5. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถสรุปโครงสร้าง  การดาํเนินงานห้องสมุดได ้

6. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถบอกความหมาย  ประเภทและแสดงหลกัการลงทะเบียน  วสัดุสาระ
นิเทศของงานหอ้งสมุดได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30211    งานห้องสมุด 2                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย             เวลาเรียน  80  ชั�วโมง                      จํานวน  2.0  หน่วยกิต 

 
 จดัทาํและพิมพบ์ตัรห้องสมุด  ดรรชนีสารสาร  บรรณนิทศัน์  บรรณานุกรม  ช่วยการคน้ควา้  
บตัรการใชห้นงัสืออา้งอิง  บตัรรายการหนงัสือและโสตทศันวสัดุ  จุลสารและกฤตภาค  บตัรทะเบียน

สมาชิกหอ้งสมุด  การเรียงบตัรประเภทต่างๆ  การจดัดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริการและกิจกรรม

หอ้งสมุด  การเก็บสถิติ  ประเมินผลงานและรายงานห้องสมุด  การประชาสัมพนัธ์หอ้งสมุด 

 ปฏิบติับตัรงานจดัทาํบตัรดรรชนีวารสาร  บรรณนิทศัน์  บรรณานุกรมปละบตัรสมาชิก  พิมพ์

บตัรทุกประเภท  เรียงบตัรทุกประเภท  บริการใหย้มื  รับคืนและทวงถาม  จดันิทรรศการ  จดัแสดง

หนงัสือใหม่  จดัทาํคู่มือการใชห้อ้งสมุดและประชาสัมพนัธ์งานหอ้งสมุด 

 เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  เกี�ยวกบัการจดัทาํบตัรต่างๆ  ของห้องสมุด  ใหบ้ริการยมื – ส่ง

หนงัสือ  และสามารถนาํความรู้ไปประกอบอาชีพได ้

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถบอกความหมาย  และประโยชน์ของการจดัหมู่หนงัสือในระบบทศ   

                    นิยมของดิวอี�และระบบอื�นๆได ้

2. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถรู้ขั�นตอน  การเตรียมหนงัสือออก  และสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

3. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถทาํกฤตภาค  และรู้จกัประโยชน์ของกฤตภาคได ้

4. เพื�อใหน้กัเรียนรู้จกัการระวงัรักษา  และสามารถปฏิบติัการซ่อมแซมหนงัสือได ้

5. เพื�อใหน้กัเรียนรู้ขั�นตอนการสาํรวจหนงัสือ  และสามารถปฏิบติัการสาํรวจหนงัสือได ้

6. นกัเรียนสามารถบอกความหมาย  และสามารถจาํแนกวสัดุสิ�งตีพิมพก์บัวสัดุไม่ตีพิมพไ์ด ้

7. เพื�อใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้พื�นฐาน  ในการเรียนวชิางานหอ้งสมุด  ไปประยกุตใ์ชเ์ป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30212    ช่างอาหารอบ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย          เวลาเรียน 80  ชั�วโมง                 จํานวน 2.0 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา/วเิคราะห์/ฝึกทกัษะ ในสาระต่อไปนี�  
 อาหารอบประเภทต่างๆ ศพัทที์�ใชใ้นการทาํอาหารอบ  การใชแ้ละการเก็บรักษาเครื�องใช ้วสัดุ
อุปกรณ์  การชั�ง การตวง การผสม การประกอบอาหารอบประเภทต่างๆ เช่น  คุก้กี�  พาย เคก้และการ
แต่งหนา้เคก้อยา่งง่าย  การเก็บรักษาอาหารอบและบรรจุภาชนะที�เหมาะสม  การคาํนวณค่าใชจ้่าย  การ
ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย  จดบนัทึกการปฏิบติังาน 

 โดยใชก้ระบวนการทาํงานกลุ่ม การปฏิบติั เพื�อพฒันาทกัษะการทาํงาน และไดก้าํหนด
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  ความสามรถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดี  สามารถทาํงานดว้ย
ความซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั�นใน การทาํงาน 

 การวดัผลและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประเภทของอาหารอบได ้

2. อธิบายคาํศพัทที์�ใชใ้นการทาํอาหารอบไดถู้กตอ้ง 

3. เลือกใชแ้ละเก็บรักษาเครื�องใช ้วสัดุ อุปกรณ์ไดเ้หมาะสม 

4. ชั�ง ตวง และผสมเครื�องปรุงไดถู้กตอ้ง 

5. ประกอบอาหารอบอยา่งง่ายประเภทต่าง ๆ ได ้

6. สามารถเก็บรักษาอาหารอบและบรรจุภาชนะไดเ้หมาะสม 

7. คาํนวณค่าใชจ้่าย ทาํบญัชีรายรับ - รายจ่ายได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30213   ช่างอาหารไทย                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย    เวลาเรียน 80  ชั�วโมง                       จํานวน 2.0 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา/วเิคราะห์/ฝึกทกัษะ ในสาระต่อไปนี�  
 หลกัการจดัอาหารประจาํวนั  การเลือกซื�ออาหารสด อาหารแหง้  การเลือกซื�อ  เลือกใช้
อุปกรณ์เครื�องใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัชนิดของอาหาร  การประกอบอาหารประเภทต่างๆเช่น แกงจืด ผดั ยาํ 
เครื�องจิ�ม อาหารจานเดียว อาหารวา่ง  คาํนวณค่าใชจ้่าย  ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย จดบนัทึกการปฏิบติังาน 

 โดยใชก้ระบวนการทาํงานกลุ่ม การปฏิบติั เพื�อพฒันาทกัษะการทาํงาน และไดก้าํหนด
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  ความสามรถในการใชท้กัษะชีวติ  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดี  สามารถทาํงานดว้ย
ความซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั�นใน การทาํงาน 

การทาํงาน 

 การวดัผลและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลกัการจดัอาหารประจาํวนัได ้

2. สามารถเลือกซื�ออาหารสด และอาหารแหง้ไดเ้หมาะสม 

3. สามารถเลือกซื�อ เลือกใชอุ้ปกรณ์เครื�องใชไ้ดเ้หมาะสมกบัชนิดของอาหาร 

4. บาํรุงรักษาเครื�องใช ้และอุปกรณ์ในการทาํอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม 

5. สามารถประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ ได ้

6. คาํนวณค่าใชจ้่าย ทาํบญัชีรายรับ - รายจ่ายได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30214    ช่างดอกไม้ประดิษฐ์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                         เวลาเรียน 80  ชั�วโมง                    จํานวน 2.0 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา/วเิคราะห์/ฝึกทกัษะ ในสาระต่อไปนี�  
 เทคนิคการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยวสัดุต่างๆ  การตกแต่งเป็นช่อ  การใช้  การบาํรุงรักษา

เครื�องมือและอุปกรณ์  การออกแบบดอกไม ้ การเลือกวสัดุที�เหมาะสม  ขั�นตอนการประดิษฐ์ดอกไม ้ 
การคาํนวณค่าใชจ้่าย  การกาํหนดราคาและ การจาํหน่าย   

 โดยใช้กระบวนการทาํงานกลุ่ม การปฏิบติั เพื�อพฒันาทกัษะการทาํงาน และได้กาํหนด
สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  ความสามรถในการใชท้กัษะชีวิต  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดี  สามารถทาํงานดว้ย
ความซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั�นใน การทาํงาน 

การทาํงาน 

 การวดัผลและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.มีความรู้และมีเทคนิคในการประดิษฐ์ดอกไม ้

 2. มีความรู้และเขา้ใจการใช ้การบาํรุงรักษาเครื�องมือและอุปกรณ์การทาํดอกไมป้ระดิษฐ ์

 3. มีทกัษะในการประดิษฐด์อกไมจ้ากวสัดุต่างๆ 

 4. มีความรู้ ความเขา้ใจในการออกแบบดอกไมป้ระดิษฐ์ 

 5. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการประดิษฐด์อกไมจ้ากความคิดสร้างสรรค ์

 6. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

 7. มีความรู้และเขา้ใจเรื�องการกาํหนดราคา 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30215  ช่างประดิษฐ์ของชําร่วย                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                      เวลาเรียน 80  ชั�วโมง                       จํานวน 2.0 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา/วเิคราะห์/ฝึกทกัษะ ในสาระต่อไปนี�  
 หลกัการออกแบบ  ขั�นตอนและวธีิการประดิษฐ์ของชาํร่วยแบบต่างๆ  การใช ้ การบาํรุงรักษา
เครื�องมือและอุปกรณ์  การกาํหนดราคา  จดัจาํหน่าย และการทาํบญัชีรายรับรายจ่าย   

 โดยใช้กระบวนการทาํงานกลุ่ม การปฏิบติั เพื�อพฒันาทกัษะการทาํงาน และได้กาํหนด
สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือ ความสามารถในการคิด  ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  ความสามรถในการใชท้กัษะชีวิต  รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดี  สามารถทาํงานดว้ย
ความซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั�นใน การทาํงาน 

การทาํงาน 

 การวดัผลและประเมินผล  ใชว้ธีิการที�หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเขา้ใจความหมาย วธีิการประดิษฐข์องชาํร่วย 

2. มีความรู้และเขา้ใจ มีทกัษะการใชก้ารบาํรุงรักษา เครื�องมือ อุปกรณ์  

3. มีความรู้และเขา้ใจหลกัการออกแบบของชาํร่วย 

4. มีทกัษะการประดิษฐข์องชาํร่วยประเภทต่างๆ 

5. มีทกัษะในการออกแบบของชาํร่วย ประดิษฐข์องชาํร่วยจากความคิดสร้างสรรค ์

6. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

7. มีความรู้ เขา้ใจเรื�องการกาํหนดราคา 

8. มีทกัษะในการจาํหน่ายของชาํร่วย 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ง30216  ช่างบริการบํารุงรักษารถยนต์                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                  จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�  ศึกษาความปลอดภยัในการทาํงาน บริการรถยนตก่์อนใชง้าน  

การลา้ง  การเคลือบเงา  การบาํรุงรักษารถยนตป์ระจาํวนั  การบาํรุงรักษารถยนตต์ามระยะเวลา  

 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะในชีวติประจาํวนั ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ปฏิบติังานลา้งรถยนต ์เคลือบเงา 

ตรวจบริการ กรองอากาศ กรองเชื�อเพลิง สายพาน แบตเตอรี�  นํ� ามนัเบรก คลทัซ์ เกียร์ ระบบระบายความร้อน ระบบ
ไฟฟ้าและสญัญาณ ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ท ถ่ายและเปลี�ยนนํ� ามนัเครื�อง เกียร์ เฟืองทา้ย อดัจาระบี เติมลมยาง 

ใหบ้ริการบาํรุงรักษารถยนต ์ การประมาณราคาค่าบริการ เพื�อพฒันาทกัษะ/ กระบวนการทาํงานโดยกาํหนดสมรรถนะ

สาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ
ในการใชท้กัษะชีวติ รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อวชิาช่างบริการบาํรุงรักษารถยนต ์ สามารถทาํงานอยา่งเป็น
ระเบียบ มีความรอบคอบ ซื�อสตัยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�
ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความปลอดภยัในการทาํงาน และระบบควบคุมมลภาวะได ้

2. อธิบายการบาํรุงรักษา บริการรถยนตก่์อนใชง้านได ้

3. บริการลา้ง ขดั  และเคลือบเงาสีรถยนตไ์ด ้

4. ตรวจบริการบาํรุงรักษาแบตเตอรี�ได ้

5. ตรวจบริการบาํรุงรักษากรองอากาศและกรองนํ� ามนัเชื�อเพลิงได ้

6. ตรวจบริการบาํรุงรักษาสายพานได ้

7. ตรวจบริการบาํรุงรักษาหมอ้นํ� าและเทอร์โมสตทัได ้

8. ตรวจบริการบาํรุงรักษานํ� ามนัเครื�องและกรองนํ� ามนัเครื�องได ้

9. ตรวจบริการบาํรุงรักษาลอ้และยางได ้

10. ตรวจบริการบาํรุงรักษานํ� ามนัเกียร์และนํ� ามนัเฟืองทา้ยได ้

11. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบเบรกและคลทัซ์ได ้

12. ตรวจบริการบาํรุงรักษาฝาสูบและลิ�นได ้

13. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบจุดระเบิดได ้

14. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบสตาร์ทได ้

15. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบแสงสวา่งได ้

16. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัรถยนตไ์ด ้

17. ตรวจบริการบาํรุงรักษาระบบเครื�องล่างรถยนตไ์ด ้

18. ประมาณราคาค่าบริการรถยนตไ์ด ้



 151

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30217  ช่างเดินสายไฟฟ้าในรถยนต์                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                  จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�   ศึกษาอปุกรณ์และเครื�องมือที�ใชใ้นการตรวจซ่อมและเดิน
สายไฟฟ้าในรถยนต ์ ความปลอดภยัในการปฏิบติังานหลกัการทาํงานของวงจรไฟฟ้าในรถยนต ์ วงจรแสงสวา่ง วงจร

สญัญาณ วงจรหนา้ปัทม ์ วงจรอปุกรณ์ไฟฟ้า  แผนผงัและเทคนิคการเดินสายไฟฟ้าในรถยนต ์ การหาขอ้ขดัขอ้งและ

แกไ้ขวงจรต่าง ๆ  

 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะที�ใกลต้วัและใชใ้นชีวติประจาํวนั ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ปฏิบติังานฝึกทกัษะ

อ่านวงจร  เดินสายไฟฟ้าวงจรต่าง ๆ  ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องวงจรไฟฟ้าต่าง ๆของรถยนต ์ ใหบ้ริการตรวจ

ซ่อมและเดินสายไฟฟ้าวงจรต่าง ๆ ของรถยนต ์ สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถิ�น คาํนวณค่าใชจ่้าย การ
ประมาณราคาค่าบริการ เพื�อพฒันาทกัษะ/ กระบวนการทาํงานโดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิด
ในตวัผูเ้รียนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ รวมทั�งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อวชิาช่างเดินสายไฟฟ้าในรถยนต ์สามารถทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ มีความรอบคอบ ซื�อสตัย์
สุจริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงานและสามารถใหบ้ริการได ้

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�
ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความปลอดภยัในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ใชอุ้ปกรณ์และเครื�องมือในการตรวจซ่อมและเดินสายไดถู้กตอ้ง 

3. อธิบายหลกัการทาํงานของวงจรแสงสวา่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. อธิบายหลกัการทาํงานของวงจรสญัญาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. อธิบายหลกัการทาํงานของวงจรหนา้ปัทมไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. เขียนแผนผงัวงจรต่างๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

7. บอกเทคนิคการเดินสายไฟฟ้าในรถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8. หาขอ้ขดัขอ้งและแกไ้ขวงจรต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

9. ปฏิบติัอ่านวงจรเดินสายไฟฟ้าวงจรต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

10. ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องวงจรไฟฟ้าต่าง ๆได ้

11. ใหบ้ริการตรวจซ่อมและเดินสายไฟฟ้าในรถยนตไ์ด ้

12. สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถิ�นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

13. กาํหนดราคาและทาํบญัชีรายรับ  -  รายจ่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30218  ช่างปะยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                    เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                  จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�  ศึกษาโครงสร้างของยางรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตป์ระเภทต่าง ๆ  ความดนัลมของยาง  เครื�องมือ และเครื�องมือกลในการบริการยาง ความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังาน การถอดประกอบลอ้และยาง การตรวจหารอยรั�ว การประยางดว้ยกรรมวธีิ
ต่าง ๆ  

 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะในชีวติประจาํวนั ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ปฏิบติังานฝึกทกัษะ 

ถอดประกอบลอ้และยางดว้ยเครื�องมือและเครื�องมือกล ตรวจหารอยรั�ว ประรอยรั�วในลกัษณะต่าง ๆ ทั�ง
ยางที�มียางในและไม่มียางใน ตรวจและเติมลมยาง ใหบ้ริการปะยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์สาํรวจ
แหล่งวสัดุ และแหล่งบริการในทอ้งถิ�น คาํนวณค่าใชจ้่าย การประมาณราคาค่าบริการ  เพื�อพฒันาทกัษะ/ 

กระบวนการทาํงานโดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ รวมทั�งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อวชิาช่างปะยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์สามารถทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ มี
ความรอบคอบ ซื�อสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงานและสามารถใหบ้ริการได ้

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานได ้

2. บอกโครงสร้างของยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตป์ระเภทต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ถอดประกอบลอ้และยางดว้ยเครื�องมือและเครื�องมือกลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

4. ตรวจสอบหารอยรั�วในลกัษณะต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ปะรอยรั�วในลกัษณะต่าง ๆทั�งยางที�มียางในและไม่มียางในได ้

6. ตรวจสอบความดนัลมยางของยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตไ์ด ้

7. สาํรวจแหล่วสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถิ�นได ้

8. ใหบ้ริการปะยางรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

9. คาํนวณค่าใชจ้่าย กาํหนดราคาค่าบริการและทาํบญัชีรายรับ  - รายจ่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   



 153

คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30219  วชิา ช่างซ่อมเตาแก๊ส                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                 เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                  จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�  ศึกษาแหล่งกาํเนิดแก๊ส คุณสมบติัของแก๊ส 

อุปกรณ์แก๊ส หลกัการทาํงานของแก๊ส เทคนิคการใชแ้ก๊ส ตลอดจนการบาํรุงรักษาเตาแก๊ส และระบบ

แก๊ส 

 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะในชีวติประจาํวนั ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ปฏิบติั ทกัษะการใช ้

แก๊สและอุปกรณ์แก๊สในครัวเรือน การถอดและการประกอบอุปกรณ์แก๊ส ปรับหรือเปลี�ยนอุปกรณ์เตา
แก๊สอยา่งมีระบบ หาขอ้บกพร่องแกไ้ขขอ้บกพร่องของเตาแก๊สอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั ใหบ้ริการ

ตรวจซ่อมเตาแก๊ส สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถิ�น คาํนวณค่าใชจ้่าย การประมาณราคา
ค่าบริการ เพื�อพฒันาทกัษะ/ กระบวนการทาํงานโดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้
เกิดในตวัผูเ้รียนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะ

ชีวติ รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อวชิาช่างซ่อมเตาแก๊ส  สามารถทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ มีความ
รอบคอบ ซื�อสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงานและใหบ้ริการได ้

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายคุณสมบติัของแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. อธิบายอุปกรณ์ต่าง ๆของแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. อธิบายหลกัการทาํงานของเตาแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. บอกเทคนิคการใชแ้ก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ถอดประกอบอุปกรณ์แก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. ปรับเปลี�ยนอุปกรณ์เตาแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7. หาขอ้บกพร่องและแกไ้ขเตาแก๊สไดอ้ยา่งปลอดภยั 

8. ใหบ้ริการตรวจซ่อมเตาแก๊สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

9. สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถิ�นได ้

10. กาํหนดราคาค่าบริการและทาํบญัชีรายรับ  -  รายจ่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30220    ช่างซ่อมเครื�องยนต์เลก็                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                 เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                  จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�   ศึกษาเครื�องมือที�ใชใ้นการถอด  ประกอบ
เครื�องยนตเ์ล็ก  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  หลกัการทาํงานของเครื�องยนตเ์ล็ก 4 จงัหวะ 2 จงัหวะ 

และเครื�องยนตดี์เซล  ชิ�นส่วนต่าง ๆของเครื�องยนต ์ การบริการตรวจซ่อม  และการบาํรุงรักษา  
 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะในชีวติประจาํวนั ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ปฏิบติังานฝึกทกัษะ

ใชเ้ครื�องมือตรวจและถอดประกอบชิ�นส่วนของเครื�องยนตต์ามลาํดบัขั�นตอนอยา่งเป็นระบบ  หา
ขอ้ขดัขอ้งและแกไ้ขเกี�ยวกบัระบบต่าง ๆ  ของเครื�องยนต ์ และสามารถตรวจวิเคราะห์และแกไ้ข
ขอ้ขดัขอ้งของเครื�องยนตเ์ล็กดีเซลและก๊าซโซลีน ใหบ้ริการตรวจซ่อมเครื�องยนตเ์ล็ก  สาํรวจแหล่งวสัดุ
และแหล่งบริการในทอ้งถิ�น คาํนวณค่าใชจ้่าย การประมาณราคาค่าบริการ  เพื�อพฒันาทกัษะ/ 

กระบวนการทาํงานโดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ที�ตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนคือ
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ รวมทั�งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อวชิาช่างซ่อมเครื�องยนตเ์ล็ก สามารถทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ มีความรอบคอบ 
ซื�อสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถบอกหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. นกัเรียนสามารถอธิบายชิ�นส่วนต่าง ๆของเครื�องยนตเ์ล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการทาํงานของเครื�องยนตเ์ล็ก  4  จงัหวะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการทาํงานของเครื�องยนตเ์ล็ก  2  จงัหวะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. นกัเรียนสามารถใชเ้ครื�องมือ ตรวจ และถอดประกอบชิ�นส่วนต่าง ๆของเครื�องยนตเ์ล็กได ้

6. นกัเรียนสามารถหาขอ้ขดัขอ้งและแกไ้ขระบบต่าง ๆของเครื�องยนตเ์ล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7. นกัเรียนสามารถใหบ้ริการ ตรวจซ่อม และบาํรุงรักษาเครื�องยนตเ์ล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8. นกัเรียนสามารถบอกแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถิ�นได ้

9. นกัเรียนสามารถคาํนวณค่าบริการในการซ่อมเครื�องยนตเ์ล็กได ้
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30221  ช่างซ่อมเครื�องยนต์ดีเซล                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย         เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                  จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี�  ศึกษาเกี�ยวกบัเครื�องมือทั�วไปและเครื�องมือพิเศษ
ที�ใชใ้นการถอด  ประกอบและการวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้งเบื�องตน้  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  หลกัการ
ทาํงานของเครื�องยนต ์ ห้องเผาไหม ้ ระบบฉีดเชื�อเพลิง  เครื�องควบคุมความเร็ว  ระบบหล่อลื�น  ระบบ
ระบายความร้อน  ระบบท่อไอเสียและระบบสตาร์ทของเครื�องยนตดี์เซล  

 โดยจดัประสบการณ์ฝึกทกัษะในชีวติประจาํวนั ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ปฏิบติังานฝึกทกัษะ

ใชเ้ครื�องมือทั�วไป  และเครื�องมือพิเศษ  ตรวจ  ถอด  ประกอบและปรับชิ�นส่วนต่าง ๆ  ของเครื�องยนต์
ดีเซล  หาขอ้ขดัขอ้งและแกไ้ขเกี�ยวกบัระบบต่าง ๆ ของเครื�องยนตดี์เซล  ตรวจวเิคราะห์และแกปั้ญหา
ใหบ้ริการตรวจซ่อมเครื�องยนตดี์เซล  เพื�อพฒันาทกัษะ/ กระบวนการทาํงานโดยกาํหนดสมรรถนะสาํคญั

ของผูเ้รียน ที�ตอ้งการให้เกิดในตวัผูเ้รียนคือความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา 
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อวชิาช่างซ่อมเครื�องยนตดี์เซล  

สามารถทาํงานอยา่งเป็นระเบียบ มีความรอบคอบ ซื�อสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั�นในการทาํงาน 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ธีิการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา
และทกัษะที�ตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานได ้

2. บอกหลกัการการทาํงานของระบบจุดระเบิดของเครื�องยนตดี์เซลได ้

3. อธิบายการทาํงานของระบบหล่อลื�นได ้

4. อธิบายหลกัการการทาํงานของระบบระบายความร้อนของเครื�องยนตดี์เซลได ้

5. อธิบายหลกัการการทาํงานของระบบเชื�อเพลิงของเครื�องยนตดี์เซลได ้

6. อธิบายหลกัการทาํงานของห้องเผาไหมแ้บบต่าง ๆ ได ้

7. ปฏิบติัการถอดประกอบเครื�องยนตดี์เซลได ้

8. สามารถตั�งปั@มจ่ายนํ�ามนัเชื�อเพลิงของเครื�องยนตดี์เซลได ้

9. สามารถใหบ้ริการเครื�องยนตดี์เซลได ้

    10.   สามารถคาํนวณค่าใชจ้่ายในการบริการเครื�องยนตดี์เซลได ้
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง30222   ช่างทาํแม่พมิพ์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                 เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                  จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาแม่พิมพช์นิดต่างๆ  เช่น  แม่พิมพทุ์บ  แม่พิมพย์าง  แม่พิมพว์ุน้ ฯลฯ  วสัดุอุปกรณ์และ

เครื�องมือที�นาํมาใชใ้นการทาํแม่พิมพ ์  การออกแบบ  การทาํตน้แบบ  กระบวนการในการทาํแม่พิมพแ์ต่

ละชนิดการตกแต่ง  แม่พิมพก์ารทดสอบ  และแกไ้ขขอ้พกพร่อง  ความปลอดภยัในการ 

ปฏิบติังาน 

 ปฏิบติังานออกแบบและทาํตน้แบบแม่พิมพ ์ ทาํแม่พิมพต์รมตน้แบบ  ตกแต่งแม่พิมพ ์ ทดสอบ

แม่พิมพแ์ละแกไ้ขขอ้พกพร่อง  สํารวจแหล่งวสัดุ  และแหล่งบริการในทอ้งถิ�น  คาํนวณค่าใช้จ่าย  

กาํหนดราคาค่าขายและจดัจาํหน่าย ใช้กระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการ

แกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   

                เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มี

วนิยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

 2. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องชนิดของแม่พิมพ ์

 3. มีความรู้ความเขา้ใจวสัดุ อุปกรณ์ และเครื�องมือที�นาํมาใชท้าํแบบพิมพ ์

 4. มีความรู้ความเขา้ใจการออกแบบ การทาํตน้แบบ และกระบวนการทาํแม่พิมพ ์

 5. มีความรู้ความเขา้ใจในการตกแต่งแม่พิมพ ์การทดสอบแม่พิมพแ์ละการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

 6. มีทกัษะในการทาํแบบพิมพต์ามตน้แบบ การตกแต่งแม่พิมพ ์และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

                 ของ   แม่พิมพ ์

  7. สามารถสาํรวจแหล่งวสัดุ และแหล่งบริการในทอ้งถิ�น  
              8. สามารถกาํหนดราคา และจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายได ้

 

 

 

 

 



 157

คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง30223   ช่างหล่อผลติภัณฑ์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                 เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                    จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาลกัษณะงานหล่อผลิตภณัฑ์  แม่พิมพส์ําหรับงานหล่อผลิตภณัฑ์แบบต่าง ๆ  วสัดุอุปกรณ์

และเครื�องมือที�ใช้ในงานหล่อผลิตภณัฑ์  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  ขั�นตอนการหล่อผลิตภณัฑ ์ 
การตกแต่งผวิผลิตภณัฑ ์

 ปฏิบติังานเตรียมแม่พิมพแ์ละวสัดุอุปกรณ์ในการหล่อผลิตภณัฑ ์  หล่อผลิตภณัฑแ์ละตกแต่ง

ผลิตภณัฑ ์ บรรจุหีบห่อ  สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งใหบ้ริการในทอ้งถิ�น  คาํนวณค่าใชจ้่าย  

กาํหนดราคาทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายโดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการ

แกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   

                เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มี
วนิยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องลกัษณะงานหล่อผลิตภณัฑ ์  

2. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องชนิดของแม่พิมพส์าํหรับงานหล่อผลิตภณัฑแ์ละสามารถเลือก  

    แบบ แม่พิมพที์�จะนาํมาใชห้ล่อผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องวสัดุ อุปกรณ์และเครื�องมือที�ใชใ้นงานหล่อผลิตภณัฑ ์

 4. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องความปลอดภยัในการปฏิบติังานหล่อผลิตภณัฑ ์

 5. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องขั�นตอนการหล่อผลิตภณัฑ ์และการตกแต่งผวิผลิตภณัฑ์ 

 6. มีทกัษะในการหล่อผลิตภณัฑแ์ละตกแต่งผลิตภณัฑ์ 

 7. ใหบ้ริการและจาํหน่ายได ้
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง30224  ช่างผลติภัณฑ์หินล้างหินขัด                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                 เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                  จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาเกี�ยวกบัผลิตภณัฑหิ์นลา้งหินขดัในทอ้งถิ�น  เครื�องมือ  วสัดุและอุปกรณ์แบบหล่อและงาน

เหล็กเสริม  การอ่านแบบ  วธีิสร้างแบบหล่อ  การเสริมเหล็ก  ลาํดบัขั�นและวธีิการทาํหินลา้ง  กรวดลา้ง  

และหินขดั  การตกแต่ง  การขดั  และการลงขี�ผึ�งในงานหิน 

 ปฏิบติังานอ่านแบบ  สร้างแบบหล่อ  จดัวางเหล็กเสริม  และผกูเหล็ก  ทาํหินลา้ง  และหรือ

กรวดลา้ง  และหรือทรายลา้ง  และหินขดั  ตกแต่ง  ขดั  และลงขี�ผึ�งขดัมนัในงานหินขดั  สาํรวจวสัดุ  

และแหล่งใหบ้ริการในทอ้งถิ�น คาํนวณค่าใชจ้่ายกาํหนดราคาขายจดัจาํหน่าย  ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย

โดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวติ   

                เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มี
วนิยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
 

ผลการเรียนรู้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องความปลอดภยัในการปฏิบติังานหินลา้งหินขดั 

 2. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องลกัษณะของงานหินลา้งหินขดั 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องวิธีการ การบาํรุงรักษาเครื�องมือ วสัดุ อุปกรณ์ ที�ใชใ้นงานหินลา้ง  

                 หินขดั  

 4. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องขั�นตอน วธีิการเตรียมแบบหล่อ งานเหล็กเสริม การอ่านแบบ  
                 และวธีิการ  สร้างแบบหล่อ 

 5. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องขั�นตอน วธีิการทาํ หินลา้งหิน กรวดลา้ง ทรายลา้ง และหินขดั 

 6. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องวิธีการ ขั�นตอนการตกแต่ง การขดั และการลงขี�ผึ�งเพื�อขดัมนัใน 

                  งานหิน ขดั 

 7. มีทกัษะเกี�ยวกบัการทาํหินลา้ง กรวดลา้ง ทรายลา้งหรือหินขดั เป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป 

 8.  สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการในทอ้งถิ�น 

        9. กาํหนดราคาจาํหน่าย ใหบ้ริการ และจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง30225   ช่างสี                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                  เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                  จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

 

 ศึกษาเกี�ยวกบัเครื�องมือ  วสัดุอุปกรณ์ต่างๆในงานช่างสี  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  การ

ทาํนั�งร้านเทคนิคการเตรียมผิวพื�น  การผสมสี  และวสัดุเคลือบใส  การทาสีรองพื�น  การทาํสีทบัหนา้  

การพน่สี  การทาและการพน่วสัดุเคลือบใสชนิดต่างๆ  การซ่อมแซมและตกแต่งงานสี 

 ปฏิบติังานฝึกทกัษะเกี�ยวกบังานผสมสี  และวสัดุเคลือบใส  ทาสีรองพื�น  ทาสีทนัหนา้ประเภทสี

พลาสติก  และสีนํ�ามนั  พน่สี  ทาและพน่วสัดุเคลือบใส  ชนิดต่างๆ  เตรียมพื�นผวิงานซ่อมแซมและตก

แต่งงานสี  ใหบ้ริการงานสีทั�วไป  สาํรวจแหล่งวสัดุ  และแหล่งบริการในทอ้งถิ�น   

คาํนวณค่าใชจ้่ายกาํหนดราคาขาย  จดัจาํหน่าย  ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายโดยใชก้ระบวนการทาํงาน 

กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   

                เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มี
วนิยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้   ความเขา้ใจ  เรื�องเครื�องมือช่างทาสีและสามารถเลือกใชสี้และเครื�องมือได ้

                  เหมาะกบังาน 

2. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�อง แปรงทาสี สามารถเลือกใชช้นิดของแปรงไดเ้หมาะกบังาน  

    ตลอด จนบาํรุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ 

3. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องการผสมสีนํ�า สามารถเลือกใชสี้และผสมสีไดเ้หมาะกบังาน  

    ตลอดจนเก็บรักษาสีนํ�าให้ใชง้านไดดี้ 

4. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องการผสมสีแหง้ชา้ สามารถเลือกใชสี้และนํ�ามนัไดเ้หมาะสมกบั 

    งาน  ตลอดจนเก็บรักษาสีแหง้ชา้(สีนํ�ามนั)ใหใ้ชง้านไดดี้ 

5. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องการผสมสีแหง้เร็ว สามารถเลือกใชไ้ดเ้หมาะกบังานและเก็บรักษา 

    สีและอุปกรณ์ใหใ้ชง้านไดดี้ 

6. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องการผสมแชลแลค และแลคเกอร์ เลือกใชไ้ดเ้หมาะกบัชนิดงาน 

    และปฏิบติังานไดถู้กตอ้งและปลอดภยั 

7. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องการผสมสีนํ�าปูน การทาสีนํ�าปูน และปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง 

    ปลอดภยั 

        8. ประมาณราคาและใหบ้ริการงานสีไดเ้หมาะสมกบัชนิดของงาน 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง30226    ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                   เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                  จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

  

ในการปฏิบติังานวสัดุอุปกรณ์และเครื�องมือในการเดินสายไฟฟ้า  การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกบังานกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  การเดินสายไฟฟ้าวธีิต่างๆ  การ

ติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

             ปฏิบติังานฝึกทกัษะ  เกี�ยวกบัการต่อสายไฟฟ้าวธีิต่างๆ  เดินสายไฟฟ้าดว้ยเขม็ขดัรัดสายและ
อุปกรณ์จบัยึดสายแบบอื�น  ติดตั�งอุปกรณ์ต่างๆ  อ่านแบบและปฏิบติังานตามแบบที�กาํหนด  กาํหนด
ใหบ้ริการตรวจสอบ  ซ่อมแซมเหตุขดัขอ้งทางไฟฟ้า  สาํรวจแหล่งวสัดุ  และแหล่งบริการในทอ้งถิ�น  
คาํนวณค่าใชจ้่ายและกาํหนดราคาค่าบริการ ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายโดยใชก้ระบวนการทาํงาน 

กระบวนการกลุ่ม ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   

                เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มี
วนิยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัไฟฟ้าเบื�องตน้ 

 2. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลบั 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องวงจรไฟฟ้าแบบขนาน แบอนุกรม และแบบผสม 

 4. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องความปลอดภยัในการปฏิบติังานเดินสายไฟฟ้า 

 5. มีทกัษะในการปอกสายและต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ 

 6. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องกฎการเดินสายไฟฟ้า 

 7. มีความรู้และมีทกัษะ “การเดินสายไฟฟ้า พี ว ีซี คู่ ” 

 8. มีความรู้และมีทกัษะในการติดตั�งวงจรไฟฟ้าที�จาํเป็น 

 9. สามารถใหบ้ริการงานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 

ง30227   ปฏิบัติงานวชิาชีพ                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   

ระดับชั�น  มธัยมศึกษาตอนปลาย                  เวลาเรียน   80   ชั�วโมง                  จํานวน   2.0   หน่วยกิต 

 

 สาํรวจวเิคราะห์ความสามารถ  ความถนดั  และความพร้อมของตนเอง  สภาพเศรษฐกิจและ

ตลาดในชุมชน  ตดัสินใจเลือกอาชีพ  เขียนโครงการ  ปฏิบติังานอาชีพ  โดยใหมี้ขอ้มูลเกี�ยวกบัอาชีพที�
เลือกขอ้มูลที�เกี�ยวกบัตนเอง   การฝึกทกัษะและเทคนิคอาชีพ  การหาแหล่งทรัพยากรและเงินทุน  

ขั�นตอนการปฏิบติังานอาชีพที�มีกระบวนการจดัการทางอาชีพ  ทั�งกระบวนการผลิต  และจดัจาํหน่าย

หรือใหบ้ริการ 

 ลงมือปฏิบติังานอาชีพตามโครงการที�เสนอ  บนัทึกการปฏิบติังาน  ทาํบญัชีรับ-จ่าย  ประเมินผล

การปฏิบติังานและปรับปรุงการปฏิบติังานโดยใชก้ระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ทกัษะ

กระบวนการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   

                เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเสียสละ ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ มี
วนิยั ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั�นในการทาํงาน  เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่อการประกอบอาชีพ    
 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

2. มีความรู้ความเขา้ใจเรื�องแบบพิมพที์�ใชใ้นการปฏิบติังาน 

3. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวสัดุ อุปกรณ์และเครื�องมือที�ใชใ้นการปฏิบติังาน 

4. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการออกแบบ การทาํตน้แบบ  และกระบวนการทาํแม่แบบ 

5. มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการตกแต่งแม่พิมพ ์ การทดสอบแม่พิมพแ์ละการแกไ้ขขอ้ 

                  บกพร่อง 

 6. มีทกัษะในการปฏิบติังาน การทาํแบบพิมพ ์การตกแต่งและการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  

 7. สาํรวจแหล่งวสัดุ แหล่งบริการในทอ้งถิ�น 

 8. กาํหนดราคาจาํหน่าย ใหบ้ริการและจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

 

ง30228    ช่างเขียนภาพการ์ตูน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนปลาย        เวลาเรียน  80   ชั�วโมง                            จํานวน  2.0 หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาหลกัการและวธีิการเขียนภาพการ์ตูน  วสัดุ  อุปกรณ์ในการเขียนภาพการ์ตูน       การใช้

เส้น  รูปร่าง  รูปทรง    การจดัภาพ   

           ปฏิบติังานเขียนภาพการ์ตูนตามจินตนาการ   และเขียนเป็นเรื�องราวสั�น ๆ จากสุภาษิต คาํพงัเพย  
บริการเขียนภาพการ์ตูน  สาํรวจขอ้มูลตลาด  

           เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเขียนภาพการ์ตูนตามจินตนาการและเป็นเรื�องราว
สั�น ๆ  สามารถใหบ้ริการได ้ ทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั   ใฝ่เรียนรู้     อยูอ่ยา่ง

พอเพียง   มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีจิตสาธารณะ   

 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและวธีิการเขียนภาพการ์ตูน 
2. มีความรู้และความเขา้ใจในเรื�องวสัดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพการ์ตูน 

3. มีความรู้และความเขา้ใจการใชเ้ส้นในการเขียนภาพการ์ตูน 
4. มีความรู้และความเขา้ใจในเรื�องรูปร่าง รูปทรงในการเขียนภาพการ์ตูน 

5. มีความรู้และความเขา้ใจในเรื�องหลกัการเขียนภาพการ์ตูนประกอบเรื�อง 

6. มีความรู้และทกัษะในการเขียนภาพการ์ตูนตามจินตนาการ 

7. มีความรู้และทกัษะในการเขียนภาพการ์ตูนเป็นเรื�องราว 
8. มีความรู้และทกัษะในการใหบ้ริการเขียนภาพการ์ตูน 

9. มีความรู้และความเขา้ใจในการสาํรวจขอ้มูลตลาดเกี�ยวกบัภาพการ์ตูน 
10.มีความรู้และความเขา้ใจในเรื�องการประเมินราคาและมีทกัษะในการจาํหน่ายภาพการ์ตูน 
11. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30229        ช่างเขียนภาพทิวทศัน์       กลุ่มสาระการเรียนรู้                 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนปลาย        เวลาเรียน  80   ชั�วโมง                            จํานวน  2.0 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาหลกัการและวธีิการใชเ้ส้น   การเขียนเส้นเดินของภาพ   การจดัภาพ  การตดัทอน  การใช้

นํ�าหนกั  สี แสง  เงา วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมือ  การเขียนภาพทิวทศัน์ดว้ยวธีิสเกตซ์    การใชเ้ส้น  สีนํ�า   
 ปฏิบติังานเขียนภาพทิวทศัน์จากจินตนาการและของจริงดว้ยวธีิสเกตซ์และวธีิใชเ้ส้น  และหรือ

สีนํ�า 

 เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเขียนภาพทิวทศัน์ดว้ยวธีิสเกตซ์และใชเ้ส้น  และ

หรือสีนํ�า    สามารถใหบ้ริการได ้ ทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั   ใฝ่เรียนรู้     อยูอ่ยา่ง

พอเพียง   มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีจิตสาธารณะ  

  
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการและวธีิการใชเ้ส้น   การเขียนเส้นเดินของภาพ 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัภาพ  การตดัทอน  การเพิ�มเติมของภาพ   
3. มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องการใชน้ํ�าหนกั สี แสง เงาของภาพได ้

4. มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องวสัดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ 

5. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะการเขียนภาพทิวทศัน์ดว้ยวธีิสเกตซ์ใชเ้ส้น  สีนํ�าและสีนํ�ามนั 

6. มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติังานเขียนภาพทิวทศัน์จากจินตนาการ 

7. มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติังานเขียนภาพทิวทศัน์จากทิวทศัน์จริงดว้ยวธีิสเกตซ์และวธีิใชเ้ส้น 

8. มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติังานเขียนภาพทิวทศัน์จากสีนํ�าและหรือสีนํ�ามนั 

9. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการสาํรวจขอ้มูลตลาดเกี�ยวกบัภาพทิวทศัน์ 

10.มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการประเมินราคาและจดัจาํหน่ายภาพทิวทศัน์ 

11. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30230 ช่างทาํป้ายอกัษร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนปลาย        เวลาเรียน  80   ชั�วโมง                            จํานวน  2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาลกัษณะงานป้ายอกัษรชนิดต่าง ๆ  การออกแบบและการจดัรูปแบบตวัอกัษรเพื�อทาํป้าย      
เทคนิคการทาํและการติดตั�งป้ายอกัษรชนิดต่าง ๆ   การนาํวสัดุเหลือใชห้รือในวสัดุทอ้งถิ�นมาทาํ
ตวัอกัษร    ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน    เครื�องมือ    วสัดุอุปกรณ์ในการทาํป้ายอกัษร 

             ปฏิบติังานฝึกทกัษะออกแบบตวัอกัษร     ทาํตวัอกัษรและจดัรูปแบบตวัอกัษรสาํหรับทาํป้าย   

เตรียมเครื�องมือ  วสัดุอุปกรณ์ในการทาํป้าย  บริการและติดตั�งป้ายอกัษร  สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่ง
บริการในทอ้งถิ�น     กาํหนดราคาค่าบริการ  ทาํบญัชีรายรับ  รายจ่าย 

             เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการออกแบบ  จดัรูปแบบตวัอกัษร  และสามารถ
ใหบ้ริการทาํป้ายอกัษรได ้ ทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวินยั   ใฝ่เรียนรู้     อยูอ่ยา่ง

พอเพียง   มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีจิตสาธารณะ   

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกลกัษณะงานของป้ายอกัษรชนิดต่างๆได ้

2. อธิบายและปฏิบติัการออกแบบตวัอกัษรเพื�อทาํป้ายได ้

3. อธิบายและปฏิบติัการจดัรูปแบบตวัอกัษรเพื�อทาํป้ายได ้

4. บอกถึงวสัดุอุปกรณ์  วธีิใช ้ และการเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ในการทาํป้ายได ้

5. เตรียมเครื�องมือและใชเ้ครื�องมือในการทาํป้ายอกัษรได ้

6. อธิบายหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพได ้

7. อธิบายการทาํตวัอกัษรพลาสติกได ้

8. ปฏิบติัการทาํตวัอกัษรพลาสติกเพื�อทาํป้ายได ้

9. บอกหรือสาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งบริการทาํป้ายอกัษรในทอ้งถิ�นได ้

10.กาํหนดราคาค่าบริการในการทาํป้ายอกัษรได ้

11.ทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายในการทาํป้ายอกัษรได ้

12.อธิบายเทคนิคการทาํป้ายอกัษรได ้

13.ปฏิบติัการทาํป้ายอกัษรที�เป็นป้ายชื�อส่วนตวัดว้ยพลาสติกได ้

14.ปฏิบติัการทาํป้ายอกัษรที�เป็นป้ายโฆษณาดว้ยพลาสติกได ้

15.ปฏิบติัการทาํป้ายอกัษรที�เป็นป้ายชื�ออื�นๆดว้ยพลาสติกได ้

16.ใหบ้ริการและติดตั�งป้ายอกัษรได ้

17. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30231     ช่างเขียนตัวอกัษร                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนปลาย        เวลาเรียน  80   ชั�วโมง                              จํานวน  2.0 หน่วยกิต 
 

              ศึกษาลกัษณะ  รูปแบบ  ของตวัอกัษรและตวัเลขในภาษาไทย        เทคนิคการเขียนตวัอกัษรการ

ออกแบบ  การใชเ้ส้นและลวดลายประกอบ   วสัดุอุปกรณ์ในการเขียน  การใชป้ากกาปากแบน และ

เทคโนโลยอืี�น ๆ ในการเขียนตวัอกัษร   

 ปฏิบติังานฝึกทกัษะออกแบบ  เขียนตวัอกัษร       ตวัเลขภาษาไทยดว้ยปากกาต่าง ๆ  หรือ

เทคโนโลยอืี�น ๆ    ใหบ้ริการเขียนตวัอกัษรภาษาไทย  สาํรวจขอ้มูลตลาด           

                เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเขียนตวัอกัษรและตวัเลข  และสามารถใหบ้ริการได ้  

ทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวนิยั   ใฝ่เรียนรู้     อยูอ่ยา่งพอเพียง   มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีจิต

สาธารณะ   
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจในลกัษณะ  รูปแบบ  ของตวัอกัษรและตวัเลขในภาษาไทย         

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการเทคนิคการเขียนตวัอกัษร 

3. มีความสามารถในการออกแบบ  การใชเ้ส้นและลวดลายประกอบตวัอกัษร    

4. มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องวสัดุอุปกรณ์ในการเขียนตวัอกัษร 

5. มีทกัษะในการออกแบบ เขียนตวัอกัษร ตวัเลขภาษาไทยดว้ยปากกาต่าง ๆ  หรือเทคโนโลยอืี�น ๆ 

6. ใหบ้ริการเขียนตวัอกัษรและตวัเลขในภาษาไทย และสาํรวจขอ้มูลตลาด           

7. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

ง30232     ช่างเขียนสีลวดลายบนผลติภัณฑ์              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับชั�น   มธัยมศึกษาตอนปลาย        เวลาเรียน  80   ชั�วโมง                               จํานวน  2.0 หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาคุณสมบติั  ชนิดของสีที�ใชใ้นการเขียนสีลวดลายบนผลิตภณัฑ ์  เทคนิคและวธีิการเขียนสี
ลวดลายบนผลิตภณัฑ ์ วสัดุอุปกรณ์  และเครื�องมือ 

 ปฏิบติังานร่างแบบลวดลาย  ถ่ายแบบผลิตภณัฑ ์  เขียนสีบนผลิตภณัฑด์ว้ยเทคนิควธีิการต่าง ๆ  

เช่น  กรวย  เกรียง  พูก่นั ฯลฯ   สาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งจาํหน่าย  ประเมินราคา  ทาํบญัชีรายรับ

รายจ่าย  กาํหนดราคาและจดัจาํหน่าย 

               เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการออกแบบ  และเขียนสีลวดลายบนผลิตภณัฑ ์ 

สามารถใหบ้ริการและจาํหน่ายได ้ ทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  ซื�อสัตยสุ์จริต  มีวินยั   ใฝ่เรียนรู้     อยู่

อยา่งพอเพียง   มุ่งมั�นในการทาํงาน  มีจิตสาธารณะ   

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจถึงคุณสมบติั  ชนิดของสีที�ใชใ้นการเขียนสีลวดลายบนผลิตภณัฑ ์

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในเทคนิคและวธีิการเขียนสีลวดลายบนผลิตภณัฑ์ 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องวสัดุอุปกรณ์  และเครื�องมือในการเขียนสีลวดลายบนผลิตภณัฑ ์

4. มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติังานร่างแบบลวดลาย   ออกแบบ  และถ่ายแบบผลิตภณัฑ ์

5. มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติังานเขียนสีบนผลิตภณัฑด์ว้ยเทคนิควธีิการต่าง ๆ เช่น  กรวย  เกรียง พูก่นั  

6. มีความรู้ ความเขา้ใจในการสาํรวจแหล่งวสัดุและแหล่งจาํหน่ายงานเขียนสีบนผลิตภณัฑ ์

7. มีความรู้ ความเขา้ใจในการประเมินราคางานเขียนสีบนผลิตภณัฑ์ 

8. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายงานเขียนสีบนผลิตภณัฑ ์

9. มีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการบริการและจาํหน่ายงานเขียนสีบนผลิตภณัฑ ์

10. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที�กาํหนด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนดงตาลวทิยา  อ.เมอืง   จ.ลพบุรี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4- ม.6) 

โครงสร้าง 

     รายวชิาพื�นฐาน 
อ31101 ภาษาองักฤษ  1  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

อ31102 ภาษาองักฤษ  2  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

อ32101 ภาษาองักฤษ  3  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

อ32102 ภาษาองักฤษ  4  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

อ33101 ภาษาองักฤษ  5  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

อ33102 ภาษาองักฤษ  6  2  ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต/ภาค 

 

     รายวชิาเพิ	มเตมิ 

อ31201 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 1 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

อ31202 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 2 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

อ32201 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 3 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

อ32202 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 4 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

อ33201 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 5 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 

อ33202 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 6 2 ชั�วโมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต/ภาค 
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รายวชิาพื�นฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ31101  ภาษาองักฤษ 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4   ภาคเรียนที� 1                    เวลาเรียน 40  ชั�วโมง    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

_____________________________________________________________ 

 ฝึกทกัษะการจบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบั
สิ�งที�ไดฟั้ง เช่น บทสนทนา ข่าว เหตุการณ์สาํคญัและเรื�องราวต่าง ๆ พดูนาํเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบัตนเอง 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ เรื�องราวและสรุปประเด็นต่าง ๆ โดยละเอียด และรู้วธีิการพูดเพื�อสรุปใจความ
สาํคญั รู้วธีิการอ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และละครสั�น จบัใจความ
สาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปขอ้ความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากสิ�งที�ไดอ้่านไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
ระดบัชั�น มีความรอบรู้และสามารถเขียนเพื�ออธิบายความและสรุปความจากสิ�งที�อ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม และมีวจิารณญาณ 

 

ตัวชี�วดั 

 

ต 1.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4 

ต 1.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4 

ต 1.3 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3  

ต 2.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3  

ต 2.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2   

ต 3.1 ม 4-6/1    

ต 4.1 ม 4-6/1    

ต 4.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2   

 

รวมทั�งหมด    21   ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ31102    ภาษาองักฤษ 2                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4   ภาคเรียนที� 2                    เวลาเรียน 40  ชั�วโมง           จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

_________________________________________________________________ 

 ฝึกทกัษะการจบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการ

ฟังและอ่าน สารคดี บนัเทิงคดี พร้อมทั�งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ พูดเพื�อแสดงความตอ้งการ 
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ การใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ  พดูเพื�อขอและใหข้อ้มูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่าง ๆ ประเด็น ข่าว และเหตุการณ์ที�ฟังและอ่าน 
พร้อมทั�งเขียนเพื�อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�อง 
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ที�เกิดในชีวติประจาํวนัอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และมีวจิารณญาณ 

 

ตัวชี�วดั 

 

ต 1.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4 

ต 1.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4 

ต 1.3 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3  

ต 2.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3  

ต 2.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2   

ต 3.1 ม 4-6/1    

ต 4.1 ม 4-6/1    

ต 4.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2   

 

รวมทั�งหมด    21   ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ32101  ภาษาองักฤษ 3                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5  ภาคเรียนที� 1                    เวลาเรียน 40  ชั�วโมง    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

_________________________________________________________________ 

 ฝึกทกัษะการจบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบั
สิ�งที�ไดฟั้ง เช่น บทสนทนา ข่าว เหตุการณ์สาํคญัและเรื�องราวต่าง ๆ พดูนาํเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบัตนเอง 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ เรื�องราวและสรุปประเด็นต่าง ๆ โดยละเอียด และรู้วธีิการพูดเพื�อสรุปใจความ
สาํคญั รู้วธีิการอ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และละครสั�น จบัใจความ
สาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปขอ้ความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากสิ�งที�ไดอ้่านไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
ระดบัชั�น มีความรอบรู้และสามารถเขียนเพื�ออธิบายความและสรุปความจากสิ�งที�อ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม และมีวจิารณญาณ 

 

ตัวชี�วดั 

ต 1.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4  

ต 1.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4  

ต 1.3 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3   

ต 2.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3   

ต 2.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2    

ต 3.1 ม 4-6/1     

ต 4.1 ม 4-6/1     

ต 4.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2    

 

รวมทั�งหมด    21   ตัวชี�วดั 



 172

คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ32102   ภาษาองักฤษ 4                       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5  ภาคเรียนที� 2                เวลาเรียน 40  ชั�วโมง              จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

_________________________________________________________________ 

 ฝึกทกัษะการจบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการ

ฟังและอ่าน สารคดี บนัเทิงคดี พร้อมทั�งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ พูดเพื�อแสดงความตอ้งการ 
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ การใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ  พดูเพื�อขอและใหข้อ้มูล บรรยาย 

อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่าง ๆ ประเด็น ข่าว และเหตุการณ์ที�ฟังและอ่าน 
พร้อมทั�งเขียนเพื�อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�อง 
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ที�เกิดในชีวติประจาํวนัอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และมีวจิารณญาณ 

 

ตัวชี�วดั 

ต 1.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4 

ต 1.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4 

ต 1.3 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3  

ต 2.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3  

ต 2.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2   

ต 3.1 ม 4-6/1    

ต 4.1 ม 4-6/1    

ต 4.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2   

 

รวมทั�งหมด    20   ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ33101  ภาษาองักฤษ 5                               กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6  ภาคเรียนที� 1                      เวลาเรียน 40  ชั�วโมง    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

_________________________________________________________________ 

 ฝึกทกัษะการจบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบั
สิ�งที�ไดฟั้ง เช่น บทสนทนา ข่าว เหตุการณ์สาํคญัและเรื�องราวต่าง ๆ พดูนาํเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบัตนเอง 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ เรื�องราวและสรุปประเด็นต่าง ๆ โดยละเอียด และรู้วธีิการพูดเพื�อสรุปใจความ
สาํคญั รู้วธีิการอ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และละครสั�น จบัใจความ
สาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปขอ้ความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากสิ�งที�ไดอ้่านไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

ระดบัชั�น มีความรอบรู้และสามารถเขียนเพื�ออธิบายความและสรุปความจากสิ�งที�อ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม และมีวจิารณญาณ 

 

ตัวชี�วดั 

ต 1.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4 

ต 1.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4 

ต 1.3 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3  

ต 2.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3  

ต 2.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2   

ต 3.1 ม 4-6/1    

ต 4.1 ม 4-6/1    

ต 4.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2   

 

รวมทั�งหมด    20   ตัวชี�วดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ33102   ภาษาองักฤษ 6                                กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6  ภาคเรียนที� 2                    เวลาเรียน 40  ชั�วโมง         จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

_____________________________________________________________ 

 ฝึกทกัษะการจบัใจความสาํคญั วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการ

ฟังและอ่าน สารคดี บนัเทิงคดี พร้อมทั�งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ พูดเพื�อแสดงความตอ้งการ 
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ การใหค้วามช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ  พดูเพื�อขอและใหข้อ้มูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่าง ๆ ประเด็น ข่าว และเหตุการณ์ที�ฟังและอ่าน 

พร้อมทั�งเขียนเพื�อขอและให้ขอ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�อง 
ประเด็น ข่าว เหตุการณ์ที�เกิดในชีวติประจาํวนัอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และมีวจิารณญาณ 

 

ตัวชี�วดั 

ต 1.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4 

ต 1.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3 ม 4-6/4 

ต 1.3 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3  

ต 2.1 ม 4-6/1 ม 4-6/2 ม 4-6/3  

ต 2.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2   

ต 3.1 ม 4-6/1    

ต 4.1 ม 4-6/1    

ต 4.2 ม 4-6/1 ม 4-6/2   

 

รวมทั�งหมด    20   ตัวชี�วดั 
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รายวชิาเพิมเติม 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

 อ31201  ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 1                           กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4  ภาคเรียนที� 1                       เวลาเรียน 40  ชั�วโมง    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

__________________________________________________________________________________ 
  

พฒันาทกัษะการใช้ภาษา โดยฝึกปฏิบติัตามขั�นตอนและทกัษะย่อยของกระบวนการใช้ภาษา
สื�อสารในรูปแบบในสถานการณ์ที�หลากหลาย โดยใช้ คาํศพัท ์สํานวน โครงสร้างภาษาไดถู้กตอ้งตาม
วตัถุประสงค์ของการสื�อสาร ตีความ วิเคราะห์ สิ�งที�ฟัง คาํพูด นํ� าเสียง กริยาท่าทาง สรุปความ และถ่าย
โอนเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน สร้างสรรค์และดาํเนินการสนทนาได้อย่างต่อเนื�อง เหมาะสมตาม

กาละเทศะและมารยาทสังคม พูดนําเสนอตามหัวขอ้ที�กาํหนด โดยเรียบเรียงเนื�อหาอย่างเป็นระบบ 
นาํเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เป็นผูฟั้งที�ดี เห็นคุณค่าและตระหนกัในความสําคญัของการใช้
ภาษาสื�อสารอยา่งสร้างสรรค ์เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของ

ภาษาองักฤษ มีทักษะในการสื�อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและ

ภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตามขั�นตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทกัษะในการฟังโดย
สามารถตีความ วเิคราะห์สิ�งที�ฟัง นํ� าเสียง กริยาท่าทางและสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูด

และเขียนได ้

2. ปฏิบติัตามขั�นตอนของกระบวนการพูดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยสามารถพูดนาํเสนอในที�ชุมชน 
ในหวัขอ้ต่างๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

3. สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา แลกเปลี�ยนขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
โดยใชศ้พัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาทสังคม 

4. ใชภ้าษาองักฤษในการสื�อสารไดทุ้กสถานการณ์ 

5. มีความเชื�อมั�นในการใชภ้าษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ31202     ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4  ภาคเรียนที� 2                      เวลาเรียน 40  ชั�วโมง    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

________________________________________________________________ 

  

พฒันาทกัษะการใช้ภาษา โดยฝึกปฏิบติัตามขั�นตอนและทกัษะย่อยของกระบวนการใช้ภาษา
สื�อสารในรูปแบบในสถานการณ์ที�หลากหลาย โดยใช้ คาํศพัท ์สํานวน โครงสร้างภาษาไดถู้กตอ้งตาม
วตัถุประสงค์ของการสื�อสาร ตีความ วิเคราะห์ สิ�งที�ฟัง คาํพูด นํ� าเสียง กริยาท่าทาง สรุปความ และถ่าย
โอนเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน สร้างสรรค์และดาํเนินการสนทนาได้อย่างต่อเนื�อง เหมาะสมตาม
กาละเทศะและมารยาทสังคม พูดนําเสนอตามหัวขอ้ที�กาํหนด โดยเรียบเรียงเนื�อหาอย่างเป็นระบบ 
นาํเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เป็นผูฟั้งที�ดี เห็นคุณค่าและตระหนกัในความสําคญัของการใช้
ภาษาสื�อสารอย่างสร้างสรรค ์เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของ

ภาษาองักฤษ มีทกัษะในการสื�อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและ

ภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตามขั�นตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทกัษะในการฟังโดย
สามารถตีความ วเิคราะห์สิ�งที�ฟัง นํ� าเสียง กริยาท่าทางและสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูด

และเขียนได ้

2. ปฏิบติัตามขั�นตอนของกระบวนการพูดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยสามารถพูดนาํเสนอในที�ชุมชน 
ในหวัขอ้ต่างๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

3. สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา แลกเปลี�ยนขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
โดยใชศ้พัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาทสังคม 

4. ใชภ้าษาองักฤษในการสื�อสารไดทุ้กสถานการณ์ 

5. มีความเชื�อมั�นในการใชภ้าษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ32201      ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5  ภาคเรียนที� 1                       เวลาเรียน 40  ชั�วโมง    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

_______________________________________________________________ 

 พฒันาทกัษะการใชภ้าษา โดยฝึกปฏิบติัตามขั�นตอนและทกัษะยอ่ยของกระบวนการใช้
ภาษาสื�อสารในรูปแบบในสถานการณ์ที�หลากหลาย โดยใช ้คาํศพัท ์สํานวน โครงสร้างภาษาไดถู้กตอ้ง

ตามวตัถุประสงคข์องการสื�อสาร ตีความ วิเคราะห์ สิ�งที�ฟัง คาํพูด นํ� าเสียง กริยาท่าทาง สรุปความ และ
ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน สร้างสรรคแ์ละดาํเนินการสนทนาไดอ้ย่างต่อเนื�อง เหมาะสมตาม
กาลเทศะและมารยาทสังคม พูดนําเสนอตามหัวข้อที�กาํหนด โดยเรียบเรียงเนื�อหาอย่างเป็นระบบ 
นาํเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เป็นผูฟั้งที�ดี เห็นคุณค่าและตระหนกัในความสําคญัของการใช้
ภาษาสื�อสารอย่างสร้างสรรค ์เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของ

ภาษาองักฤษ มีทกัษะในการสื�อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและ

ภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตามขั�นตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทกัษะในการฟังโดย
สามารถตีความ วเิคราะห์สิ�งที�ฟัง นํ� าเสียง กริยาท่าทางและสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูด
และเขียนได ้

2. ปฏิบติัตามขั�นตอนของกระบวนการพูดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยสามารถพูดนาํเสนอในที�ชุมชน 
ในหวัขอ้ต่างๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

3. สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา แลกเปลี�ยนขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
โดยใชศ้พัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาทสังคม 

4. ใชภ้าษาองักฤษในการสื�อสารไดทุ้กสถานการณ์ 

5. มีความเชื�อมั�นในการใชภ้าษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ32202   ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 4                           กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5  ภาคเรียนที� 2                       เวลาเรียน 40  ชั�วโมง    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

_______________________________________________________________ 

  

พฒันาทกัษะการใช้ภาษา โดยฝึกปฏิบติัตามขั�นตอนและทกัษะย่อยของกระบวนการใช้ภาษา
สื�อสารในรูปแบบในสถานการณ์ที�หลากหลาย โดยใช้ คาํศพัท ์สํานวน โครงสร้างภาษาไดถู้กตอ้งตาม

วตัถุประสงค์ของการสื�อสาร ตีความ วิเคราะห์ สิ�งที�ฟัง คาํพูด นํ� าเสียง กริยาท่าทาง สรุปความ และถ่าย
โอนเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน สร้างสรรค์และดาํเนินการสนทนาได้อย่างต่อเนื�อง เหมาะสมตาม
กาลเทศะและมารยาทสังคม พูดนําเสนอตามหัวข้อที�กาํหนด โดยเรียบเรียงเนื�อหาอย่างเป็นระบบ 
นาํเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เป็นผูฟั้งที�ดี เห็นคุณค่าและตระหนกัในความสําคญัของการใช้
ภาษาสื�อสารอย่างสร้างสรรค ์เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของ

ภาษาองักฤษ มีทกัษะในการสื�อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและ

ภาคภูมิใจในท้องถิ�นของตน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบติัตามขั�นตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทกัษะในการฟังโดย
สามารถตีความ วเิคราะห์สิ�งที�ฟัง นํ� าเสียง กริยาท่าทางและสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูด
และเขียนได ้

2. ปฏิบติัตามขั�นตอนของกระบวนการพูดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยสามารถพูดนาํเสนอในที�ชุมชน 
ในหวัขอ้ต่างๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

3. สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา แลกเปลี�ยนขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
โดยใชศ้พัท ์สาํนวน โครงสร้างภาษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาทสังคม 

4. ใชภ้าษาองักฤษในการสื�อสารไดทุ้กสถานการณ์ 

5. มีความเชื�อมั�นในการใชภ้าษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ 
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อธิบายรายวชิา 

 

อ33201      ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 5            กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6  ภาคเรียนที� 1                     เวลาเรียน 40  ชั�วโมง    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

_______________________________________________________________ 

อธิบายและบรรยายเกี�ยวกบัประวติัความเป็นมา ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ�น เรื�องราว 
สถานที�ในชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ใหข้อ้มูล แนะนาํและแสดงความคิดเห็นต่อการท่องเที�ยว 
สถานที�ท่องเที�ยว ที�พกั ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ รู้และเขา้ใจวฒันธรรมการเขา้สังคมของเจา้ของภาษา เช่น 
วฒันธรรมการรับประทานอาหาร มารยาทบนโตะ๊อาหารและอื�นๆ ใชภ้าษาสื�อสารกบัชาวต่างชาติใน
บริบทที�หลากหลาย โดยเฉพาะการเจรจาต่อรอง การซื�อขาย การใหบ้ริการ การแนะนาํและชกัชวน 
ตระหนกัในบทบาทหนา้ที�ของการเป็นมคัคุเทศก ์มีจิตสาธารณะ และอนุรักษว์ฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม 

  

ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ในประวติัความเป็นมา ความสาํคญัของวฒันธรรม ประเพณี สถานที�
สาํคญัของทอ้งถิ�น 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ ในวฒันธรรม ประเพณี มารยาทในสังคมของเจา้ของภาษา 

3. ใชภ้าษาในการอธิบาย บรรยาย แนะนาํ ชกัชวน ใหบ้ริการ ต่อรอง ในบริบท และสถานการณ์ 

ที�หลากหลาย และเหมาะสมตามมารยาทสังคม 

4. ใชภ้าษาสื�อสารในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

5. มีความรู้ ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ที�ของการเป็นมคัคุเทศก ์มีจิตสาธารณะ และการอนุรักษ ์

สิ�งแวดลอ้ม
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                                              คาํอธิบายรายวชิา 

 

อ33202     ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 6                กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6  ภาคเรียนที� 2                         เวลาเรียน 40  ชั�วโมง    จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 

_______________________________________________________________ 

  

อธิบายและบรรยายเกี�ยวกบัประวติัความเป็นมา ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ�น เรื�องราว 
สถานที�ในชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ใหข้อ้มูล แนะนาํและแสดงความคิดเห็นต่อการท่องเที�ยว 
สถานที�ท่องเที�ยว ที�พกั ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ รู้และเขา้ใจวฒันธรรมการเขา้สังคมของเจา้ของภาษา เช่น 
วฒันธรรมการรับประทานอาหาร มารยาทบนโตะ๊อาหารและอื�นๆ ใชภ้าษาสื�อสารกบัชาวต่างชาติใน
บริบทที�หลากหลาย โดยเฉพาะการเจรจาต่อรอง การซื�อขาย การใหบ้ริการ การแนะนาํและชกัชวน 

ตระหนกัในบทบาทหนา้ที�ของการเป็นมคัคุเทศก ์ มีจิตสาธารณะ และอนุรักษว์ฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม
  

ผลการเรียนรู้ 
  

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ในประวติัความเป็นมา ความสาํคญัของวฒันธรรม ประเพณี สถานที�
สาํคญัของทอ้งถิ�น 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ ในวฒันธรรม ประเพณี มารยาทในสังคมของเจา้ของภาษา 

3. ใชภ้าษาในการอธิบาย บรรยาย แนะนาํ ชกัชวน ใหบ้ริการ ต่อรอง ในบริบท และสถานการณ์ 

ที�หลากหลาย และเหมาะสมตามมารยาทสังคม 

4. ใชภ้าษาสื�อสารในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

5. มีความรู้ ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ที�ของการเป็นมคัคุเทศก ์มีจิตสาธารณะ และการอนุรักษ ์

สิ�งแวดลอ้ม 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื�อความ
เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ ทั)งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวนิยั  ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื�อสังคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยู่
ร่วมกบัผูอื้�นอยา่งมีความสุข  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั)นกาํหนดดงันี)  
     1. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) 

          1.1  ชั)นมธัยมศึกษาปีที� 1 (ม.1)  จาํนวน   120  ชั�วโมง / ปี 

          1.2  ชั)นมธัยมศึกษาปีที� 2 (ม.2)  จาํนวน   120  ชั�วโมง / ปี 

          1.3  ชั)นมธัยมศึกษาปีที� 3 (ม.3)  จาํนวน   120  ชั�วโมง / ปี 

     2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)   กาํหนด   360  ชั�วโมง / ช่วงชั)น 

ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี)  
 1. กจิกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ� งแวดล้อม สามารถคิด
ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั)งดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี) ยงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั)งยงัเป็นกิจกรรมที�ช่วยเหลือและให้
คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  

    การจดักิจกรรมแนะแนวแต่ละระดบัชั)นในโรงเรียนดงตาลวทิยา  ดาํเนินการ ดงันี)  
           1.1  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3)     กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค 

40  ชั�วโมง / ปี 

           1.2  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค 

40  ชั�วโมง / ปี 

 2.  กจิกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมที� มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู ้นําผู ้ตามที� ดี ความรับผิดชอบ                
การทาํงานร่วมกนั การรู้จกัแก้ปัญหา  การตดัสินใจที�เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั   
เอื)ออาทร และสมานฉันท์  โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

ให้ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั)นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทาํงาน เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของ

ผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิ�น กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวชิาทหาร   

     2.2  กิจกรรมชุมนุม   ชมรม  
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    การจดักิจกรรมนกัเรียนแต่ละระดบัชั)นในโรงเรียนดงตาลวทิยา    ดาํเนินการ ดงันี)  
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวชิาทหาร   

           2.1.1  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) จดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี       

กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค      40  ชั�วโมง / ปี 

           2.1.2  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)    จดักิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร   

กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค      40  ชั�วโมง / ปี 

   2.2  กิจกรรมชุมนุม   ชมรม  

           2.2.1  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3)       จดักิจกรรมชุมนุม     

กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค      25   ชั�วโมง / ปี 

           2.2.2  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)    จดักิจกรรมชุมนุม     

กาํหนด  1  ชั�วโมง/สัปดาห์/ภาค      20  ชั�วโมง / ปี 

          หมายเหตุ      นกัเรียนชั)นมธัยมศึกษาตอนปลายเลือกกิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร   

หรือกิจกรรมชุมนุม ไดเ้พียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

3. กจิกรรมเพื	อสังคมและสาธารณประโยชน์  

     เป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถิ�น
ตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื�อแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม 
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม โดยกาํหนดดงันี)    
                              ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้     3  ปี  จาํนวน   45  ชั�วโมง    

                              ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย  3  ปี  จาํนวน  60  ชั�วโมง    

     การจดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์ แต่ละระดบัชั)นในโรงเรียนดงตาลวทิยา    
ดาํเนินการโดยบูรณาการกบักิจกรรมชุมนุม ดงันี)  

     3.1  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนตน้     จาํนวน   45  ชั�วโมง  จดัดงันี)  
                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  1   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์  15 ชั�วโมง / ปี 

                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  2   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์  15 ชั�วโมง / ปี 

                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  3   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์  15 ชั�วโมง / ปี 

     3.2  ระดบัชั)นมธัยมศึกษาตอนปลาย     จาํนวน   60  ชั�วโมง  จดัดงันี)  
                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  4   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์  20 ชั�วโมง / ปี 

                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  5   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์  20 ชั�วโมง / ปี 

                              ชั)นมธัยมศึกษาปีที�  6   จดักิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์  20 ชั�วโมง / ปี 
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เกณฑ์การจบระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
                      หลกัสูตรโรงเรียนดงตาลวทิยา   กาํหนดเกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที�
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

พุทธศกัราช  2551  ที�สาํคญั   ดงันี�  
  1.  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื�นฐานและเพิ�มเติมไม่นอ้ยกวา่ 81  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พื�นฐาน  41  หน่วยกิต และรายวชิาเพิ�มเติมตามที�สถานศึกษากาํหนด  
  2.  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พื�นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ�มเติมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต  

  3. ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดบัผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที�สถานศึกษากาํหนด  โดยตอ้งไดผ้ลการประเมิน “ ดีเยี�ยม ” หรือ “ ดี ” หรือ “ ผ่าน

เกณฑ์ ” ในการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ทุกภาคเรียน 

        4.  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑ์การประเมิน

ตามที�สถานศึกษากาํหนด  โดยตอ้งไดผ้ลการประเมิน “ ดีเยี�ยม ” หรือ “ ดี ” หรือ “ ผ่านเกณฑ์ ” 

ในการประเมิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา ทุกภาคเรียน 

  5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑ์การประเมิน

ตามที�สถานศึกษากาํหนด  โดยตอ้งไดผ้ลการประเมิน “ ผ่าน” ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุกกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
 

�  คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ                
�  คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้                
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คาํสั�งโรงเรียนดงตาลวทิยา 

ที�    17 / 2552 

เรื�อง    แต่งตั�งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการโรงเรียนดงตาลวทิยา 

ปีพทุธศักราช  2552 
                     

 

       เพื�อใหก้ารบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 และพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   หมวด 4  มาตรา  27   และ 28  ที�กาํหนดใหส้ถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  มี
หนา้ที�จดัทาํสาระของหลกัสูตรเพื�อความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของชาติ  การดาํรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื�อการศึกษาต่อ      ในส่วนที�เกี�ยวกบัสภาพของปัญหาในชุมชนและสังคม  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  เพื�อเป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ  โรงเรียนจึงแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ ปีพุทธศกัราช 2552  

ดงัต่อไปนี�  
 
 

1.  นายโกศล   วาระนุช 

2.  นายวินยั  ธีระศิลป์ 

3.  นางอฐัพร  สุวรรณ 

4.  นางสุภาพร   สง่าทอง 

5.  นายประจวบ  ควนัทอง 

6.  นางรุ่งทิพย ์ มหาเรือนทรง 

 

7.  นายเกียรติไทย  เคราะห์ดี 

8.  นายอยัสิทธิ
   นทัธี 

9. นางณฐัชนา  แสงเมือง 

 

10.นายอมรศกัดิ
   นนทวงศ ์

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดงตาลวิทยา 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดงตาลวิทยา 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

11.นางมยรีุ    ชนะภยั 

12.นางนิราวรรณ  อรุณสวสัดิ
  

13.นางจุรี  อ่อนมี 

14.นางทิพภวนั   สายทอง 

15.นางอฐัพร  สุวรรณ 

หวัหนา้งานแนะแนว 

หวัหนา้งานวดัผลการศึกษา 

หวัหนา้งานทะเบียนวดัผล 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดงตาลวิทยา 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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มีหน้าที�    

    1. วางแผนการดาํเนินงานวชิาการ  กาํหนดสาระรายละเอียดของหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา   และแนวการ   

จดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษา     ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551   สภาพเศรษฐกิจ   สังคม  ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาของทอ้งถิ�น 

    2.  จดัทาํคู่มือการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการของสถานศึกษา นิเทศ  กาํกบั  ติดตาม ใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบั
การพฒันาหลกัสูตร    การจดักระบวนการเรียนรู้     การวดัและประเมินผล      และการแนะแนวใหส้อดคลอ้ง

และเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

    3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร    การจดักระบวนการเรียนรู้  การวดั
และประเมินผล  การแนะแนว  ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดาํเนินการของหลกัสูตร 

    4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องคก์รต่าง ๆ  และชุมชน     เพื�อให้การใชห้ลกัสูตรเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

    5. ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร  และการใชห้ลกัสูตรแก่นกัเรียน   ผูป้กครอง     ชุมชน      และผูที้�เกี�ยวขอ้ง  และ
นาํขอ้มูลป้อนกลบัจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื�อการปรับปรุง  และพฒันาการเรียนรู้ 

    6.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ 

    7.  ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนรายบุคคล   ระดบัชั�น     และระดบักลุ่มวชิาในแต่ละปีการศึกษา  เพื�อ
ปรับปรุง  แกไ้ข  และพฒันาการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

    8. ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบติังานของครูและการบริหารหลกัสูตรระดบัสถานศึกษาใน

รอบปีที�ผา่นมา   แลว้ใชผ้ลการประเมินเพื�อวางแผนพฒันาการปฏิบติังานของครู  และการบริหารหลกัสูตร 

ปีการศึกษาต่อไป 

     9. รายงานผลการปฏิบติังาน  และผลการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา   โดยเนน้ผลการพฒันาคุณภาพ 

นกัเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน    คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัเหนือสถานศึกษา   

สาธารณชนและผูเ้กี�ยวขอ้ง 

 

    ใหผู้ที้�ไดรั้บการแต่งตั�งตามคาํสั�งนี�     ปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผดิชอบ  

เพื�อบงัเกิดผลดีแก่ราชการสืบไป 

 

                   สั�ง     ณ    วนัที�   19   มีนาคม  พ.ศ.   2552 

 

                                         

                                                                                                          (นายโกศล   วาระนุช) 

               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนดงตาลวทิยา 
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คาํสั�งโรงเรียนดงตาลวทิยา 

ที�  18 /  2552 

เรื�อง    แต่งตั�งคณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   ปีการศึกษา 2552 

                     

    เพื�อใหก้ารบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการโรงเรียนดงตาลวทิยา ปีพุทธศกัราช 2552     

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551และ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542    หมวด 4   มาตรา  27      โรงเรียนจึงแต่งตั�งคณะกรรมการระดบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้     ปีการศึกษา  2552   ดงัต่อไปนี�  

                     1.   คณะกรรมการอาํนวยการ 

1.1  นายโกศล 

1.2  นายวนิยั 

1.3 นางทิพภวนั 

1.4 นายปิยรัตน์ 

1.5 นายสุระชยั 

1.6 นางอฐัพร 

วาระนุช 

ธีระศิลป์ 

สายทอง 

เกิดศิริ 

วดัศรี 

สุวรรณ 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

                        มีหน้าที�  ใหค้าํปรึกษา  และขอ้แนะนาํเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนของแต่ละ 
                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2. คณะกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2.1  ภาษาไทย 

1)  นางอฐัพร 

2)  นางสาวสมพิศ 

3) นางสาวมาลี 

4) นางสาวอาพา 

สุวรรณ 

ประชุมญาติ 

พลูเอี�ยม 

สิงห์ทองราช 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

        

 

 

 



 188

            2.2  คณติศาสตร์ 

1)   นางสุภาพร 

2)   นางสุมาลี 

3)   นางทิพภวนั 

4)   นางชชัชฎา 

สง่าทอง 

มะโนนอ้ม 

สายทอง 

พิมพพื์ชน์ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

             

            2.3  วทิยาศาสตร์ 

1)   นายประจวบ 

2)   นางวชัรี  

3) นายชาํนาญ 

4) นางสาวจิติภา 

5)   นางนิภา 

ควนัทอง 

รักสงบ 

ผะอบเพช็ร 

ยิ�มแยม้ 

แสงศาสตร์ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

                         2.4  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

1) นางรุ่งทิพย ์

2)  นางชวนพิศ 

3)  นางจุฑาทิพย ์

4)  นายพฒันา 

5)  นางวนัทนา 

มหาเรือนทรง 

อิทธะรงค ์

เคราะห์ดี 

เปรมปราคิน 

เหมสมิติ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

                         2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 

1)   นายเกียรติไทย 

2)   นายเอนกพงศ ์

3)   นายโอภาศ 

เคราะห์ดี 

พุทธา 

ตนัติผาติ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

           2.6  ศิลปะ 

1) นายอยัสิทธิ9  
2) นางประภา 

3) นายวรีะศกัดิ9  

นทัธี 

อ่วมเพง็ 

พานทอง 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
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                          2.7   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1)  นางณฐัชนา 

2)  นางชุติมา 

3)  นางอจัฉราวดี 

แสงเมือง 

กีรติมาพงศ ์

ลิมป์กฤตนุวตัร์ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

4)   นายพงษพิ์นิจ 

5)   นายสุระชยั 

6)   นายปิยรัตน์ 

สายทอง 

วดัศรี 

เกิดศิริ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

7)   นางนิราวรรณ 

8)   นางชลกร 

9) นางมาลยั 

อรุณสวสัดิ9  
ม่วงรอด 

ลี�สกุล 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

           2.8  ภาษาต่างประเทศ 

1)  นายอมรศกัดิ9  
2)  นางจิรภา 

3)  นายสมคิด 

4)  นางจุรี 

นนทวงศ ์

พลอยบุตร 

อ่อนจนัทร์ 

อ่อนมี 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

           3.  คณะกรรมการกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

1. นายอมรศกัดิ9  
2. นางจุฑาทิพย ์

3. นางอจัฉราวดี 

4. นายปิยรัตน์ 

5. นางชวนพิศ 

6. นางมยรีุ 

นนทวงศ ์

เคราะห์ดี 

ลิมป์กฤตนุวตัร์ 

เกิดศิริ 

อิทธะรงค ์

ชนะภยั 

ประธานกรรมการ (หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน,หวัหนา้กิจกรรมลูกเสือ) 

กรรมการ  (หวัหนา้กิจกรรมเนตรนารี) 

กรรมการ (หวัหนา้กิจกรรมชุมนุม) 

กรรมการ (หวัหนา้กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร,กิจกรรม สอร.) 

กรรมการ (หวัหนา้กิจกรรมซ่อม-เสริม) 

กรรมการและเลขานุการ (หวัหนา้กิจกรรมแนะแนว) 

               

                มีหน้าที�    

         1. กาํหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวชิา  และพฒันาหลกัสูตรรายวชิาของกลุ่มวชิาในสาระ

การเรียนรู้พื�นฐาน  และสาระเพิ�มเติมตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

         2. ดาํเนินการพฒันาการจดักระบวนการการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนสาํคญัที�สุดและการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้รายวชิาต่าง ๆ เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�แสดงความสามารถที�แทจ้ริงของนกัเรียน    
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         3. พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาที�เป็นมาตรฐานกลาง  เพื�อให้ผูส้อนสามารถปรับใช้
ตามความเหมาะสมและใหก้ารสอนนาํไปสู่การเรียนรู้มากที�สุด 

         4.  พฒันาสื�อการเรียนรู้ที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนสาํคญัที�สุด 

         5. กาํหนดแนวทางพฒันาเครื�องมือ และกาํกบั ติดตามการดาํเนินการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวชิาที�กาํหนด 

         6. วเิคราะห์พฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

         7. ดาํเนินการวจิยัการศึกษาในชั�นเรียนเพื�อแกปั้ญหาและพฒันากระบวนการเรียนรู้  และการ
วดัและประเมินผล 

         8. นิเทศภายใน  แลกเปลี�ยนประสบการณ์การดาํเนินงานเพื�อพฒันาคุณภาพการเรียน  การสอน  
และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

         9. รวบรวมขอ้มูลเพื�อการปรับปรุง  และพฒันาหลกัสูตรรายวชิาและการจดักระบวนการเรียนรู้  

ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลกัสูตรรายวิชาและกลุ่มวชิาในภาคเรียนที�ผา่นมาและ
วางแผนพฒันาการบริหารหลกัสูตรในภาคเรียนต่อไป 

      10. รายงานผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของครูและผลการบริหารหลกัสูตร

ของกลุ่มวชิาโดยเนน้ผลที�เกิดกบัผูเ้รียนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  และผูเ้กี�ยวขอ้ง 

      11. ปฏิบติัหนา้ที�อื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 
 

 ใหผู้ที้�ไดรั้บการแต่งตั�งตามคาํสั�งนี�  ปฏิบติัหนา้ที�โดยเคร่งครัดและบงัเกิดผลดีแก่ทางราชการ
ต่อไป 

 
   

                   สั�ง     ณ    วนัที�   19   มีนาคม  พ.ศ.   2552 

 

                                         

                                                                                                          (นายโกศล   วาระนุช) 

               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนดงตาลวทิยา 

 


