
 

 
 
 
 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศรินิทร์ พุแค 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖0) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



ก 

 

คำนำ 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางท่ี
กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖0) 
และเป็นไปตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศกึษา
ตามหลักการ จุดมุง่หมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 หลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วย ส่วนนำ โครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา คำอธิบาย
รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การจบการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ในหลักสูตร 
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องและผู้ที่นำหลักสูตรไปใช้ได้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตาที่ต้องการ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับนี้ สำเร็จลุลว่งไปด้วยดี
ด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ หน่วยศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุภาคส่วนที่มีส่วนร่วมดำเนินการ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ
ท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖0) 
____________________ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๕๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  

๒๕๔๕  พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มุ่งเน้น
ให้การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให้มี
เอกภาพทางนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  พร้อมกันทั่วประเทศ ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โดย
กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทสำคัญในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพ่ือ
เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  โดยคณะบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

หลักสูตรโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค  พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖0) ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่    
ปีการศึกษา 2๕๖๓ เป็นต้นไป 
     

ประกาศ  ณ วันที่  ๑๔ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

 (นายธนาพล  จีรเดชภัทร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 
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ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 
เรื่อง  อนุมัติให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖0) 
 

____________________ 
 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช ๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖0) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จึงประกาศให้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
พุทธศักราช ๒๕61 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช  ๒๕๖0) ตั้งแต่ปีการศึกษา 256๓ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๑๔ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

                               
(นายธนาพล  จีรเดชภัทร์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 
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ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 
เรื่อง  ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

____________________ 
 
  ตามท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรนิทร์ พุแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖0) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ฉบับนี้ เพ่ือกำหนดเป็นวิธี
ปฏิบัติของสถานศึกษา อันเป็นแนวทางให้เกิดความสำเร็จแกผู่้เรียนสูงสุด เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรทุกประการ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าทีร่าชการของราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนอีกด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษาโรงเรียนเทพศิรนิทร์ พแุค ทุกคนเห็นชอบและจะทำทุกวิถีทางเพ่ือให้เกิดศักยภาพ
ตามท่ีกำหนดไว้ในส่วนหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับนี้ทุกประการ 

 
ประกาศ  ณ วันที่  ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

(นายสมชาย  เฮงทรัพย์กูล) 
ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



จ 
 

        สารบัญ  
     

                   หน้า 
คำนำ              ก 
 -ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค   
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕51  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖0)           ข 
 - ประกาศโรงเรียนเทพศริินทร์ พุแค เรื่อง อนุมัติให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕51 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖0)      ค 
 - ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เรื่อง ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              ง 
1. ส่วนนำ              ๑ 
 ความนำ              ๑ 
 วิสัยทัศน์             ๓ 
  หลักการ             ๓ 
  จุดมุ่งหมาย            ๔ 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน            ๕ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์                       ๖ 
 มาตรฐานการเรียนรู้            ๖ 
 สาระการเรียนรู้และมาตรฐาน           ๗ 
2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา                     ๑๓ 
 โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา        ๑๔ 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี          ๒๖ 
3. คำอธิบายรายวิชา           ๖๒ 
 ภาษาไทย           ๖๓ 
 คณิตศาสตร์           ๙๑ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ๑๑๗ 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      ๑๓๑ 
 สุขศึกษาและพลศึกษา        ๑๖๕ 
 ศิลปะ          ๑๘๑ 
 การงานอาชีพ         ๑๙0 
 ภาษาต่างประเทศ        ๒0๗ 
๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         ๒๓๒ 
๕. เกณฑก์ารจบการศึกษา        ๒๔๒ 
ภาคผวก          ๒๗๖ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o)          ๒๗๗ 

 



๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่วนนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖0) 
 
 
ความนำ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจึงเริ่มจากการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางฯ  ศึกษาเป้าหมายในการพัฒนาคนในระดับท้องถิ่น ที่กำหนดโดยสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าว มาจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 

การดำเนินงานของสถานศึกษาในการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  คือ จัดทำโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล   ครูผู้สอน
จัดทำคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา   จัดทำหน่วยการเรียนรู้   แผนการจัดการเรียนรู้ และสร้าง
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   

การนำหลักสูตรไปใช้  เป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาหลักสูตร เพราะเป็นการนำอุดมการณ์ 
จุดหมายของหลักสูตร  เนื้อหาวิชา และประสบการณ์การเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน  นักพัฒนาหลักสูตรทุกคน
ต่างก็ยอมรับความสำคัญของขั้นตอนการนำหลักสูตรไปใช้  ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าขั้นตอนใดๆ
ทั้งหมด  เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตรโดยตรง  หลักสูตรแม้จะสร้างไว้ดี
เพียงใดก็ตาม  ถ้าหากว่าการนำหลักสูตรไปใช้ดำเนินการโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเพียงพอ  ความล้มเหลว
ของหลักสูตรจะบังเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะฉะนั้นการนำหลักสูตรไปใช้ จึงมีความสำคัญที่
บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรไปใช้จะต้องทำความเข้าใจกับวิธีการขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้สามารถนำ
หลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดสมความมุ่งหมายทุกประการ  

สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
สถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และดำเนินการนำหลักสูตร สู่การปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชนว่าผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และเกิดสมรรถนะสำคัญ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สถานศึกษา
จะต้องออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กระทรวง
ศึกษาการประกาศใช้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน อันเป็นความคาดหวังที่กำหนด
ไว้ร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนทุกคนในชาติ นอกจากนั้นหลักสูตรยังต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนสามารถอยู่ในสังคม
แวดล้อมได้อย่างมีความสุข และเกิดความรักความผูกพันในบ้านเกิดเมืองนอน มีบทบาทในการร่วมพัฒนา
ชุมชน 
 

 
  



๓ 
 

วสิัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุง่พัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 
 
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
 
 
วิสัยทัศน์ 
 
               เป็นสถานศึกษาชั้นนำ  ผู้เรียนมีมาตรฐาน และเป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมไทย 
 
หลักการ 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖0) มีหลักการที่สำคัญ  ดังนี้ 
          ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ 
เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน ของ
ความเปน็ไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           
การเรียนรู้ 

๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

 
 



๔ 
 

จุดหมาย 

 
             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖0) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน
ดี  มปีัญญา มคีวามสุข   มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้
เกิดกับผู้เรียน  เมือ่จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต  

๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๕ 
 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ดังนี้ 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 
หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  ต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน  การแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 
 
 



๖ 
 

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
๑.  รกัชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
๕.  อยู่อย่างพอเพียง  
๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
๙.  มีความเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ (D.S. SMART) 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 
 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

1. ภาษาไทย 
             ๒. คณิตศาสตร์ 

            ๓. วิทยาศาสตร์  
            ๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
            ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
            ๖. ศิลปะ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำคัญ ในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะ
สอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่ง
สำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้
กำหนดเพียงใด 

 



๗ 
 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน 57 มาตรฐาน ดังนี้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักการอา่น 
สาระที ่2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก

ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 
  ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และการนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และการนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปญัหาที่กำหนดให้ 
 

สาระท่ี  2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต  สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง 

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และการนำไปใช้ 
 

สาระท่ี  3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และการนำไปใช้ 



๘ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  

และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มตี่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความสำเร็จไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก 
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่
ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร 
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.1 เข้าใจสมบัตขิองสสาร องค์ประอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติทางการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ 
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่อน ปรากฎการณ์
ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการคิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี  

ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน 
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและภูมิโลก 
รวมทั้งผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.1 เข้าแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอยา่งมคีวามคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง 

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ 
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 



๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้เข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ 

ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น ศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี 2 หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา 

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่ง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร 

ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ 
จำเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ 

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และการ 

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ 
ธำรงความเป็นไทย 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกันและ 

กันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์  
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ 
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 



๑๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี ๑  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระท่ี ๒  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
สาระท่ี ๓  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กจิกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง สม่ำเสมอ  

มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค 

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระท่ี ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพ 

ติดและความรุนแรง 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระท่ี ๑  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  
 วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
 ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๑.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน 
 ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

สาระท่ี ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม  และประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒   เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี 
  ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท่ี ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า 
 นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 



๑๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สาระท่ี 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการ 

จัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 2  การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง

มีเหตุผล 
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด

และการเขียน 
สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกตา่งระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระท่ี ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพ้ืนฐาน 

ในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในกาศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ  

คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้า วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การ 

ทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ือ
อาทร และสมานฉันท์ โดยจัดไสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้
ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุง
การทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
บริบทสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ 

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิต
สาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนการเรียนปกติ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบบ
เทคโนโลยี 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 
สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๖0(๖.๕ นก.) ๒๘0(๗ นก.) ๒๔0(๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ  ยุวกาชาดฯ 
- ชุมนุม 

๔๐ 
๒๕ 

๔๐ 
๒๕ 

๔๐ 
๒๕ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 1,2๖0 (๒๘.๕ นก.) 1,280 (๒๙ นก.) 1,2๔0 (๒๘ นก.) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 3,๗๘0 ชั่วโมง (๘๕.๕ นก.) 
 
 
 



๑๕ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค พุทธศักราช 2561  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร)์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบบ
เทคโนโลยี 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 
สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๘0(๗ นก.) ๒๘0(๗ นก.) ๒๔0(๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ  ยุวกาชาดฯ 
- ชมุนมุ 

๔๐ 
๒๕ 

๔๐ 
๒๕ 

๔๐ 
๒๕ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 1,280 (๒๙ นก.) 1,280 (๒๙ นก.) 1,2๔0 (๒๘ นก.) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 3,800 ชั่วโมง (๘๖ นก.) 
 
 
 



๑๖ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค พุทธศักราช 2561  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนการเรียนภาษาจีน) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบบ
เทคโนโลยี 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 
สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๘0(๗ นก.) ๒๘0(๗ นก.) ๒๔0(๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ  ยุวกาชาดฯ 
- ชุมนุม 

๔๐ 
๒๕ 

๔๐ 
๒๕ 

๔๐ 
๒๕ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 1,280 (๒๙ นก.) 1,280 (๒๙ นก.) 1,2๔0 (๒๘ นก.) 
รวมเวลาเรียนทัง้หมด 3,800 ชั่วโมง (๘๖ นก.) 
 
 
 



๑๗ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบบ
เทคโนโลยี 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 
สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๘0(๗ นก.) ๒๘0(๗ นก.) ๒๔0(๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ  ยุวกาชาดฯ 
- ชุมนมุ 

๔๐ 
๒๕ 

๔๐ 
๒๕ 

๔๐ 
๒๕ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 1,280 (๒๙ นก.) 1,280 (๒๙ นก.) 1,2๔0 (๒๘ นก.) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 3,800 ชั่วโมง (๘๖ นก.) 
 
 
 



๑๘ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พทุธศักราช 2561  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนการเรียน English Program : EP) 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณติศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบบ
เทคโนโลยี 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 
สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๒๘0(๗ นก.) ๒๘0(๗ นก.) ๒๔0(๖ นก.) 
 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ  ยุวกาชาดฯ 
- ชุมนุม 

๔๐ 
๒๕ 

๔๐ 
๒๕ 

๔๐ 
๒๕ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 1,280 (๒๙ นก.) 1,280 (๒๙ นก.) 1,2๔0 (๒๘ นก.) 
รวมเวลาเรยีนทัง้หมด 3,800 ชั่วโมง (๘๖ นก.) 
 
 
 



๑๙ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบเทคโนโลยี 

๒0๐ (๕ นก.)   
๘๐ (๒ นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร ์
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

12๐ (3 นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (2 นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

 
 

    

   ๔๐ (๑ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ศิลปะ 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
เวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๖๘๐ (๑๗ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๑,๖๔0 ชั่วโมง (๔๑ นก. ) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๖๒๐ (๑๕.๕ นก.) ๘๒๐ (๒๐.๕ นก.) ๗๖๐ (๑๙ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑2๐ ๑2๐ ๑2๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม  ๓  ปี  ๔,๒00 ชั่วโมง (๙๖ นก.) 
 

 
 
 



๒๐ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบเทคโนโลยี 

๒0๐ (๕ นก.)   
๘๐ (๒ นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร ์
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

12๐ (3 นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (2 นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

 
 

    

   ๔๐ (๑ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ศิลปะ 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
เวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๖๘๐ (๑๗ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๑,๖๔0 ชั่วโมง (๔๑ นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๖๒๐ (๑๕.๕ นก.) ๘0๐ (๒๐ นก.) ๗๖๐ (๑๙ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑2๐ ๑2๐ ๑2๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม  ๓  ปี  ๔,๑๘0 ชั่วโมง (๙๕.๕ นก.) 
 

 
 
 



๒๑ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พทุธศักราช 2561  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
คณติศาสตร ์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบเทคโนโลยี 

๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๐๐ (๒.๕ นก.) 4๐ (๑ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร ์
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนนิชีวิตในสงัคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

12๐ (3 นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (2 นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

 
 

    

   ๔๐ (๑ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ศิลปะ 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
เวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๕๔๐ (๑๓.๕นก.) ๕๘๐ (๑๔.๕ นก.) ๕๒๐ (๑๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๑,๖๔0 ชั่วโมง (๔๑ นก. ) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๗๔๐(๑๘.๕ นก.) ๗๐๐ (๑๗.5 นก.) ๗๐๐ (๑๗.5 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑2๐ ๑2๐ ๑2๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม  ๓  ปี  ๔,๑๔0 ชั่วโมง (๙๔.๕ นก.) 

 
 
 
 



๒๒ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบเทคโนโลยี 

๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๐๐ (๒.๕ นก.) 4๐ (๑ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร ์
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

12๐ (3 นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (2 นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

 
 

    

   ๔๐ (๑ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ศิลปะ 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
เวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๕๔๐ (๑๓.๕นก.) ๕๘๐ (๑๔.๕ นก.) ๕๒๐ (๑๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๑,๖๔0 ชั่วโมง (๔๑ นก. ) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๗๖๐(๑๙ นก.) ๗๔๐ (๑๘.5 นก.) ๗๐๐ (๑๗.5 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑2๐ ๑2๐ ๑2๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม  ๓  ปี  ๔,๒00 ชั่วโมง (๙๖ นก.) 

 
 
 
 



๒๓ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบเทคโนโลยี 

๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๐๐ (๒.๕ นก.) 4๐ (๑ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร ์
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

12๐ (3 นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (2 นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

 
 

    

   ๔๐ (๑ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ศิลปะ 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
เวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๕๔๐ (๑๓.๕นก.) ๕๘๐ (๑๔.๕ นก.) ๕๒๐ (๑๓ นก.) 
รวมเวลาเรยีน (พื้นฐาน) ๑,๖๔0 ชั่วโมง (๔๑ นก. ) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๗๖๐(๑๙ นก.) ๗๔๐ (๑๘.5 นก.) ๗๐๐ (๑๗.5 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑2๐ ๑2๐ ๑2๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม  ๓  ปี  ๔,๒00 ชั่วโมง (๙๖ นก.) 

 
 
 
 



๒๔ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม-การงานอาชีพ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบเทคโนโลยี 

๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๐๐ (๒.๕ นก.) 4๐ (๑ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร ์
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

12๐ (3 นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (2 นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

 
 

    

   ๔๐ (๑ นก.) 

สุขศกึษาและพลศึกษา 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ศิลปะ 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
เวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๕๔๐ (๑๓.๕นก.) ๕๘๐ (๑๔.๕ นก.) ๕๒๐ (๑๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๑,๖๔0 ชั่วโมง (๔๑ นก. ) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๗๔๐(๑๘.๕ นก.) ๖๘๐ (๑๗ นก.) ๖๘๐ (๑๗ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑2๐ ๑2๐ ๑2๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม  ๓  ปี  ๔,๑00 ชั่วโมง (๙๓.๕ นก.) 

 
 
 
 



๒๕ 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนภาษาองักฤษ-สังคม-คอมพิวเตอร์) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคำนวณและออกแบเทคโนโลยี 

๖๐ (๑.๕ นก.) ๑๐๐ (๒.๕ นก.) 4๐ (๑ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร ์
  ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ  
       ดำเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (๒ นก.) 

12๐ (3 นก.) 
 

4๐ (๒ นก.) 
 

    

   ๘๐ (2 นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

 
 

    

   ๔๐ (๑ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ศิลปะ 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
เวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๕๔๐ (๑๓.๕นก.) ๕๘๐ (๑๔.๕ นก.) ๕๒๐ (๑๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๑,๖๔0 ชั่วโมง (๔๑ นก. ) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ๗๔๐(๑๘.๕ นก.) ๖๘๐ (๑๗ นก.) ๖๘๐ (๑๗ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑2๐ ๑2๐ ๑2๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม  ๓  ปี  ๔,๑00 ชัว่โมง (๙๓.๕ นก.) 

 
 
 
 



๒๖ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (แผนการเรียนปกต)ิ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท21102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค21101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค21102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว21101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว21102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว211๘1  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว211๘2  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส21101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส21103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส21102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ21101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ21102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ21103  พลศึกษา(ยมินาสติก) 0.5 (20) พ21104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ21101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ21102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง21101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ21101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ21102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) 
ท20201 พินิจอักษร 0.5 (20) ท2020๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 0.5 (20) 
ค20201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 0.5 (20) ค2020๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) 
ส20201 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส2020๒ หน้าท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
  ศ20201 ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ2020๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 
จ202๑1 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) จ2021๒ ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) 
ญ202๑๗ ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น 0.5 (20) ญ202๑๘ ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น 0.5 (20) 
    
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชมุนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๒0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๔0 

 
 



๒๗ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (แผนการเรียนเนน้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท21102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค21101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค21102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว21101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว21102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว211๘1  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว211๘2  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส21101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส21103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส21102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ21101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ21102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ21103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ21104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ21101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ21102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง21101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ21101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ21102  ภาษาองักฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.0 (1๖0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕ (1๘0) 
  ท2020๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 0.5 (20) 
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) ค2020๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) 
ค202๑1 โครงงานคณติศาสตร ์ 0.5 (20) ค2020๗ คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 0.5 (20) 
ว20201 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1.0 (40) ว2020๒ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร ์ 1.0 (40) 
ว202๘1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) ว202๘๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 
อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ2020๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 
จ202๑1 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) จ202๑๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) 
    
    
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๖0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๘0 

 



๒๘ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชัน้ปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (แผนการเรียนภาษาจีน) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท21102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค21101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค21102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว21101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว21102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว211๘1  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว211๘2  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส21101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส21103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส21102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ21101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ21102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ21103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ21104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนสิ) 0.5 (20) 
ศ21101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ21102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง21101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ21101  ภาษาองักฤษ  1.5 (60) อ21102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) 
ท20201 พินิจอักษร 0.5 (20) ท2020๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 0.5 (20) 
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) ค2020๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) 
ส20201 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส2020๒ หน้าท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ2020๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 
จ20201 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร ๑.5 (20) จ2020๒ ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร ๑.5 (20) 
    
    
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 6๔0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๔0 

 
 
 



๒๙ 
 

 
โครงสรา้งหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (แผนการเรยีนภาษาญีปุ่่น) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวชิา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท21102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค21101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค21102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว21101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว21102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว211๘1  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว211๘2  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส21101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส21103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส21102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ21101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ21102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ21103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ21104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ21101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ21102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง21101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ21101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ21102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) 
ท20201 พินิจอักษร 0.5 (20) ท2020๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 0.5 (20) 
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) ค2020๒ คณิตศาสตร์เพิม่เติม 0.5 (20) 
ส20201 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส2020๒ หน้าท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ2020๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 
ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) ญ2020๒ ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) 
    
    
    
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 6๔0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๔0 

 
 
 



๓๐ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (แผนการเรียน English Program : EP) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกติ/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท21101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท21102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค21101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค21102  คณติศาสตร์  1.5 (60) 
ว21101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว21102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว211๘1  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว211๘2  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส21101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส21103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส21102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ21101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ21102  สขุศกึษา 0.5 (20) 

พ21103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ21104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ21101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ21102  ศลิปะ (ทัศนศลิป์) 1.0 (40) 
ง21101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ21101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ21102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕ (1๘0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕ (1๘0) 
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) ค2020๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) 
อ202๒1 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 (40) อ202๒๒ ภาษาอังกฤษเพิม่เติม 1.0 (40) 
อ202๓1 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 (40) อ20๒๓๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 (40) 
อ202๓๗ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0.5 (20) อ20๒๓๘ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0.5 (20) 
จ/ญ20201 ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) จ/ญ2020๒ ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) 
    
    
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชมุนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๘0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๘0 

 
 
 



๓๑ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พทุธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ (แผนการเรียนปกต)ิ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท2๒101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท2๒102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค2๒101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค2๒102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๒101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว2๒102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๒1๘๓  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว2๒1๘๔  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส2๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส2๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส2๒102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส2๒104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ2๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ2๒102  สขุศึกษา 0.5 (20) 

พ2๒103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ2๒104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ2๒101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ2๒102  ศลิปะ (ทัศนศลิป์) 1.0 (40) 
ง2๒101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง2๒102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ2๒101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ2๒102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.0 (1๖0) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) 
    
ค2020๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) ค2020๔ คณิตศาสตร์เพิม่เติม 0.5 (20) 
ส2020๓ อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส2020๔ อาเซียนศึกษา 0.5 (20) 
ศ2020๒ ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20)   
อ2020๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ2020๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 
จ202๑๓ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) จ2021๒ ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) 
ญ202๑๙ ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น 0.5 (20) ญ202๒0 ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น 0.5 (20) 
IS1 การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) IS๒ การเขียนรายงานวชิาการ 1.0 (40) 
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๖0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๔0 

 
 



๓๒ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พทุธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ (แผนการเรียนเนน้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท2๒101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท2๒102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค2๒101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค2๒102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๒101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว2๒102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๒1๘๓  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว2๒1๘๔  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส2๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส2๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส2๒102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส2๒104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ2๒101  สุขศกึษา  0.5 (20) พ2๒102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ2๒103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ2๒104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ2๒101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ2๒102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง2๒101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง2๒102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ2๒101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ2๒102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.0 (๒00) รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.0 (๒00) 
ค2020๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) ค2020๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) 
ค2020๘ คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 0.5 (20) ค2020๙ คณิตศาสตร์เพิ่มพูน 0.5 (20) 
ว2020๓ ของเล่นทางวิทยาศาสตร ์ 1.0 (40) ว2020๔ พลังงานทดแทนกับการใชป้ระโยชน ์ 1.0 (40) 
ว202๘๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) ว202๘๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 
อ2020๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ2020๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 
จ202๑๓ ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) จ2021๒ ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) 
จ2020๓ ภาษาจนี 0.5 (20) จ2020๔ ภาษาจนี 0.5 (20) 
IS1 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) IS๒ การเขียนรายงานวชิาการ 1.0 (40) 
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

(8) • กิจกรรมเพือ่สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗00 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗00 

 
 



๓๓ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ (แผนการเรียนภาษาจีน) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวชิาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท2๒101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท2๒102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค2๒101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค2๒102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๒101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว2๒102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๒1๘๓  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว2๒1๘๔  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส2๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส2๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส2๒102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส2๒104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ2๒101  สขุศึกษา  0.5 (20) พ2๒102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ2๒103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ2๒104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ2๒101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ2๒102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง2๒101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง2๒102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ2๒101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ2๒102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.0 (1๖0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.0 (1๖0) 
ค2020๓ คณิตศาสตร์เพิม่เติม 0.5 (20) ค2020๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) 
ส2020๓ อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส2020๔ อาเซียนศึกษา 0.5 (20) 
อ2020๓ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 0.5 (20) อ2020๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 
จ2020๓ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๑.5 (20) จ2020๔  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๑.5 (20) 
IS1 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) IS๒ การเขียนรายงานวชิาการ 1.0 (40) 
    
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๖0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๖0 

 
 
 
 



๓๔ 
 

 
โครงสร้างหลกัสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ (แผนการเรียนภาษาญีปุ่น่) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท2๒101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท2๒102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค2๒101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค2๒102  คณติศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๒101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว2๒102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๒1๘๓  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว2๒1๘๔  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส2๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส2๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส2๒102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส2๒104  ประวตัิศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ2๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ2๒102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ2๒103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ2๒104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ2๒101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ2๒102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง2๒101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง2๒102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ2๒101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ2๒102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.0 (1๖0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.0 (1๖0) 
ค2020๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) ค2020๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) 
ส2020๓ อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส2020๔ อาเซียนศึกษา 0.5 (20) 
อ2020๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ2020๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 
ญ2020๓ ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) ญ2020๔ ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) 
IS1 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) IS๒ การเขียนรายงานวชิาการ 1.0 (40) 
    
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนมุ ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 6๖0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๖0 

 
 
 
 



๓๕ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ (แผนการเรียน English Program : EP) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กจิกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท2๒101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท2๒102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค2๒101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค2๒102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๒101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว2๒102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๒1๘๓  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว2๒1๘๔  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส2๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส2๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส2๒102  ประวตัิศาสตร ์ 0.5 (20) ส2๒104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ2๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ2๒102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ2๒103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ2๒104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ2๒101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ2๒102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง2๒101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง2๒102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ2๒101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ2๒102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.0 (๒00) รายวชิาเพ่ิมเติม ๕.0 (๒00) 
ค2020๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) ค2020๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) 
อ202๒๓ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1.0 (40) อ202๒๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1.0 (40) 
อ202๓๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1.0 (40) อ202๓๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1.0 (40) 
จ/ญ2020๓ ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) จ/ญ2020๔ ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) 
IS1 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) IS๒ การเขียนรายงานวชิาการ 1.0 (40) 
    
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗00 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗00 

 
 
 
 



๓๖ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (แผนการเรียนปกต)ิ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท2๓101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท2๓102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค2๓101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค2๓102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๓101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว2๓102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๓1๘๕  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว2๓1๘๖  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส2๓101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส2๓103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส2๓102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส2๓104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ2๓101  สุขศกึษา  0.5 (20) พ2๓102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ2๓103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ2๓104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ2๓101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ2๓102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง2๓101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง2๓102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ2๓101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ2๓102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (1๒0) 
ท2020๕ หลักภาษาไทยเบื้องต้น 0.5 (20) ท2020๖ การใช้ภาษาสร้างสรรค ์ 0.5 (20) 
ค2020๕ คณิตศาสตร์เพิม่เติม 0.5 (20) ค2020๖ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) 
ส2020๕ ภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 0.5 (20) ส2020๖ ภูมิปญัญาท้องถิ่น 0.5 (20) 
ศ20๒0๓ ศลิปะ (ดนตรี) 0.5 (20)   
อ2020๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ2020๖ ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 0.5 (20) 
จ202๑๕ ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 0.5 (20) จ2021๖ ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) 
ญ202๒๑ ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น 0.5 (20) ญ202๒๒ ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น 0.5 (20) 
    
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๔0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๒0 

 
 



๓๗ 
 

 
โครงสร้างหลกัสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (แผนการเรียนภาษาจีน) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท2๓101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท2๓102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค2๓101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค2๓102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๓101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว2๓102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๓1๘๕  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว2๓1๘๖  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส2๓101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส2๓103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส2๓102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส2๓104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ2๓101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ2๓102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ2๓103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ2๓104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ2๓101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ2๓102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง2๓101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง2๓102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ2๓101  ภาษาองักฤษ  1.5 (60) อ2๓102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) 
ท2020๕ หลักภาษาไทยเบื้องต้น 0.5 (20) ท2020๖ การใช้ภาษาสร้างสรรค ์ 0.5 (20) 
ค2020๕ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) ค2020๖ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) 
ส2020๕ ภูมิปญัญาท้องถิ่น 0.5 (20) ส2020๖ ภูมิปญัญาท้องถิ่น 0.5 (20) 
อ2020๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) อ2020๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (20) 
จ2020๕ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๑.5 (๖0) จ2020๖ ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร ๑.5 (๖0) 
    
    
    
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสอื/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชมุนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 6๔0 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 6๔0 

 
 
 



๓๘ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น) 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท2๓101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท2๓102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค2๓101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค2๓102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๓101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว2๓102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๓1๘๕  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว2๓1๘๖  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส2๓101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส2๓103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส2๓102  ประวตัิศาสตร ์ 0.5 (20) ส2๓104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ2๓101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ2๓102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ2๓103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ2๓104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ2๓101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ2๓102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง2๓101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง2๓102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ2๓101  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ2๓102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) รายวชิาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) 
ท2020๕ หลักภาษาไทยเบื้องต้น 0.5 (20) ท2020๖ การใช้ภาษาสร้างสรรค ์ 0.5 (20) 
ค2020๕ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) ค2020๖ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20) 
ส2020๕ ภูมิปญัญาท้องถิ่น 0.5 (20) ส2020๖ ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 0.5 (20) 
อ2020๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (๖0) อ2020๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 0.5 (๖0) 
ญ2020๕ ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) ญ2020๖ ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) 
    
    
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชมุนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนมุ ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๔0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๔0 

 
 



๓๙ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พทุธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (แผนการเรียน English Program : EP) 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0(440) 
ท2๓101  ภาษาไทย   1.5 (60) ท2๓102  ภาษาไทย   1.5 (60) 
ค2๓101  คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค2๓102  คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๓101  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว2๓102  วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ว2๓1๘๕  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว2๓1๘๖  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส2๓101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส2๓103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส2๓102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส2๓104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ2๓101  สุขศกึษา  0.5 (20) พ2๓102  สุขศึกษา 0.5 (20) 

พ2๓103  พลศึกษา(ยิมนาสติก) 0.5 (20) พ2๓104  พลศึกษา(เทเบลิเทนนิส) 0.5 (20) 
ศ2๓101  ศลิปะ (ดนตรี) 1.0 (40) ศ2๓102  ศลิปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 (40) 
ง2๓101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง2๓102  การงานอาชีพ  0.5 (20) 
อ2๓101  ภาษาองักฤษ  1.5 (60) อ2๓102  ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔(1๖0) รายวิชาเพ่ิมเติม 3.๕ (1๔0) 
ค2020๕ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)   
อ202๒๕ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1.0 (40) อ202๒๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1.0 (40) 
อ202๓๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1.0 (40) อ202๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1.0 (40) 
จ/ญ2020๕ ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) จ/ญ2020๖ ภาษาญี่ปุ่น ๑.5 (20) 
    
    
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมนักเรียน  • กิจกรรมนักเรียน  
        - กจิกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20)      -กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด (20) 
        -  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม (20)      - กิจกรรมชุมนุม ชมรม (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(8) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(7) 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 6๖0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 6๖0 

 
 
 
 



๔๐ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (แผนการเรียนเนน้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หนว่ยกติ/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 1๑.0(4๔0) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท31101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3110๑  ฟิสิกส ์ 1.5 (60)   
ว311๒1  เคม ี 1.0 (60)   
ว311๔๑  ชีววิทยา 1.5 (60)   
ว311๖๑  ดาราศาสตร ์ 1.0 (60)   
ส31101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส31103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส31102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส31104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ31102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ31101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ31102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง31101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.0 (๒00) รายวิชาเพ่ิมเติม 10.๕ (4๒0) 
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 (80) ค30202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม  2.0 (80) 
ค3020๙ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)    
  ว3020๒ ฟิสิกส ์ 2.0 (80) 
ว302๓1 เสริมความรูเ้คม ี 0.5 (20) ว3022๒ เคม ี 1.5 (60) 
ว302๒๗ ปฏิบตัิการเคม ี 0.5 (20)   
  ว3024๒ ชีววิทยา 1.5 (60) 
  ว302๖๒ ดาราศาสตร ์ 1.0 (40) 
พ30201 พลศึกษา  0.5 (20) พ30202 พลศึกษา 0.5 (20) 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
  IS๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 7๒0 

 
 



๔๑ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวชิา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 1๑.0(4๔0) รายวชิาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท31101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3110๑  ฟิสิกส ์ 1.5 (60)   
ว311๒1  เคม ี 1.0 (60)   
ว311๔๑  ชีววิทยา 1.5 (60)   
ว311๖๑  ดาราศาสตร ์ 1.0 (60)   
ส31101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส31103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส31102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส31104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ31102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ31101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ31102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง31101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๔.๕ (๑๘0) รายวิชาเพ่ิมเติม 10.๕ (4๒0) 
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 (80) ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 (80) 
  ว3020๒ ฟิสิกส ์ 2.0 (80) 
ว302๓1 เสริมความรูเ้คม ี 0.5 (20) ว3022๒ เคม ี 1.5 (60) 
  ว3024๒ ชีววิทยา 1.5 (60) 
  ว302๖๒ ดาราศาสตร ์ 1.0 (40) 
พ30201 พลศึกษา  0.5 (20) พ30202 พลศึกษา 0.5 (20) 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) IS๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๘0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 7๒0 

 
 
 
 



๔๒ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พทุธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓00) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท31101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3110๓  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60)   
ส31101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส31103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส31102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส31104  ประวตัิศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ31102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ31101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ31102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง31101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ (๓๔0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๕ (๓๘0) 
ท30201 การอ่านพินิจวรรณกรรม 1.0 (40)   
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 (80) ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 (80) 
ว302๘1 เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๒ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 (40) 
  ว302๘๕ ผลิตสื่อและนวตักรรม 1.0 (40) 
ส30๒๑๑ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1.0 (40) ส30๒0๘ อาเซียน 1.0 (40) 
พ30201 พลศึกษา  0.5 (20) พ30202 พลศึกษา 0.5 (20) 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
อ302๑1 ภาษาอังกฤษเข้มข้น  1.0 (40) อ302๑2 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 1.0 (40) 
ก302๒๑ จิตวิทยา 1.0 (40) ก302๒๒ จิตวิทยา 1.0 (40) 

  IS๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗00 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๘0 

 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกติ/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓00) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท31101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3110๓  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60)   
ส31101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส31103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส31102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส31104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศกึษา  0.5 (20) พ31102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ31101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ31102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง31101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.0(๓๖0) รายวชิาเพ่ิมเติม ๑0.0(๔๔0) 
ท30201 การอ่านพินิจวรรณกรรม 1.0 (40)   
ว302๘1 เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 
ส30๒0๓ กฎหมายน่ารู ้ 1.0 (40) ส30๒0๘ อาเซียน 1.0 (40) 
พ30201 พลศึกษา  0.5 (20) พ30202 พลศึกษา 0.5 (20) 
  ง๓0201  การงานอาชีพ 1.0 (40) 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
อ302๑1 ภาษาอังกฤษเข้มข้น  1.0 (40) อ302๑2 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 1.0 (40) 
จ30๒0๗ ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร ๒.๕ (๑00) จ30๒0๘ ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร ๒.๕ (๑00) 
จ30๒๑๑ ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ 1.0 (40) จ30๒๑๒ ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ 1.0 (40) 

  IS๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) 
    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 
• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๒0 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น ๗๔0 

 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (แผนการเรียนภาษาองักฤษ-ญี่ปุ่น) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓00) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท31101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3110๓  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60)   
ส31101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส31103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส31102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส31104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ31102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ31101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ31102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง31101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.0(๓๖0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๑0.0(๔๔0) 
ท30201 การอ่านพินิจวรรณกรรม 1.0 (40)   
ว302๘1 เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๒ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 (40) 
ส30๒0๓ กฎหมายน่ารู ้ 1.0 (40) ส30๒0๘ อาเซียน 1.0 (40) 
พ30201 พลศึกษา  0.5 (20) พ30202 พลศึกษา 0.5 (20) 
  ง๓0201  การงานอาชีพ 1.0 (40) 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร  1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
อ302๑1 ภาษาอังกฤษเข้มข้น  1.0 (40) อ302๑2 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 1.0 (40) 
ญ30๒0๑ ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน ๒.๕ (๑00) ญ30๒0๒ ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน ๒.๕ (๑00) 
ญ30๒๑๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) ญ30๒๑๒ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) 

  IS๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) 
    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (๖0) 
• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๒0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๔0 

 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชัน้ปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม-การงานอาชีพ) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓00) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท31101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3110๓  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60)   
ส31101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส31103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส31102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส31104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ31102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ31101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ31102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง31101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.0(๓๒0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๑0.0(๔๔0) 
ท30201 การอ่านพินิจวรรณกรรม 1.0 (40)   
ว302๘1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๒ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 (40) 
ส30๒0๓ กฎหมายน่ารู ้ 1.0 (40) ส30๒0๘ อาเซียน 1.0 (40) 
พ30201 พลศึกษา  0.5 (20) พ30202 พลศึกษา 0.5 (20) 
  ศ30201 ดนตร ี 1.0 (40) 
  ง๓0201  การงานอาชีพ 1.0 (40) 
ง๓02๘1  งานพิมพ์ดีดภาษาไทย ๒.0 (๘0) ง๓02๘๖  การเงินและบัญชี ๒.0 (๘0) 
ง๓02๙๔  งานขายประกันชีวิต 1.0 (40) ง๓02๙๓  งานสำนักงาน 1.0 (40) 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) จ3020๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) 

  IS๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) 
    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (๖0) 
• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๘0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๔0 

 
 
 
 



๔๖ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม-คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กจิกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕(๓00) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท31101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3110๓  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 (60)   
ส31101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส31103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส31102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส31104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ31102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ31101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ31102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง31101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.0(๓๒0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๑0.0(๔๔0) 
ท30201 การอ่านพินิจวรรณกรรม 1.0 (40)   
ว302๘1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๒ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 (40) 
ว302๘๗ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๓ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 (40) 
ว302๙1 การสร้างช้ินงาน ๒.0 (๘0) ว302๘๘ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 (40) 
  ว302๙๒ การสร้างช้ินงาน ๒.0 (๘0) 
ส30๒0๓ กฎหมายน่ารู ้ 1.0 (40) ส30๒0๘ อาเซียน 1.0 (40) 
พ30201 พลศึกษา  0.5 (20) พ30202 พลศึกษา 0.5 (20) 
  ศ30201 ดนตร ี 1.0 (40) 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) จ3020๒ ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 0.5 (20) 

  IS๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1.0 (40) 
    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 
• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๘0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๗๔0 

 
 
 
 



๔๗ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (แผนการเรียนเนน้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.0(๒๔0) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส3๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส3๒102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส3๒104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวชิาเพ่ิมเติม ๑0.0 (๔00) รายวิชาเพ่ิมเติม 10.๕ (4๒0) 
ค3020๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 (80) ค3020๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 (80) 
ค302๑0 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 (20)    
ว3020๓ ฟิสิกส ์ 2.0 (80) ว3020๔ ฟิสิกส ์ 2.0 (80) 
ว302๒๓ เคม ี ๑.5 (๖0) ว3022๔ เคม ี 1.5 (60) 
ว302๔๓ ชีววิทยา ๑.5 (๖0) ว302๔๔ ชีววิทยา ๑.5 (๖0) 
ว302๖๓ ดาราศาสตร ์ 1.0 (40) ว302๖๔ ดาราศาสตร ์ 1.0 (40) 
  ว302๔๗ ปฏิบตัิการชีววิทยา 0.5 (20) 
พ3020๓ พลศึกษา  0.5 (20)   
อ3020๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ3020๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
  IS๒ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนุม (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 7๒0 

 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.0(๒๔0) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ส3๒101  สงัคมศึกษา  1.0 (40) ส3๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส3๒102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส3๒104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สขุศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๑0.0 (๔00) รายวิชาเพ่ิมเติม ๑0.0 (๔00) 
ค3020๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 (80) ค3020๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 (80) 
ว3020๓ ฟิสิกส ์ 2.0 (80) ว3020๔ ฟิสิกส ์ 2.0 (80) 
ว302๒๓ เคม ี ๑.5 (๖0) ว3022๔ เคม ี 1.5 (60) 
ว302๔๓ ชีววิทยา ๑.5 (๖0) ว302๔๔ ชีววิทยา ๑.5 (๖0) 
ว302๖๓ ดาราศาสตร ์ 1.0 (40) ว302๖๔ ดาราศาสตร ์ 1.0 (40) 
พ3020๓ พลศึกษา  0.5 (20)   
อ3020๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ3020๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
จ3020๓ ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 0.5 (20)   
  IS๒ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 7๒0 

 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พทุธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณติศาสตร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.0(๒๘0) รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ (๓00) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณติศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3๒101  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 (40) ว3๒10๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.๕ (๖0) 
ส3๒101  สงัคมศึกษา  1.0 (40) ส3๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส3๒102  ประวตัิศาสตร์  0.5 (20) ส3๒104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.0 (๓๖0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ (๓๔0) 
ท3020๓ ลิขติวรรณสาร  1.0 (40)    
ค3020๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 (80) ค3020๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 (80) 
ว302๓๑ เสริมความรูเ้คม ี 0.5 (20)   
ว302๘๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 
ว302๘๖ ผลิตสื่อและนวัตกรรม 1.0 (40)   
ส3020๔ ท้องถิ่นและภูมิปญัญาไทย 1.0 (40) ส3020๑ ประชากรและสิ่งแวดลอ้ม 1.0 (40) 
พ3020๓ พลศึกษา  0.5 (20) พ3020๔ พลศึกษา  0.5 (20) 
อ3020๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ3020๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
อ302๑๓ ภาษาอังกฤษเข้มขน้  1.0 (40) อ302๑๔ ภาษาอังกฤษเข้มข้น  1.0 (40) 
  ญ302๑๗ ทดลองสอน 1.0 (40) 
  IS๒ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 1.0 (40) 

    
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 

 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน) 

 
ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกติ/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.0(๒๘0) รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ (๓00) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณติศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3๒101  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 (40) ว3๒10๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.๕ (๖0) 
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส3๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส3๒102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส3๒104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๕ (๓๘0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.0 (๓๖0) 
ท3020๓ ลิขติวรรณสาร  1.0 (40)    
ว302๓๑ เสริมความรูเ้คม ี 0.5 (20)   
ว302๘๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 
ส3020๔ ท้องถิ่นและภูมิปญัญาไทย 1.0 (40) ส3020๑ ประชากรและสิ่งแวดลอ้ม 1.0 (40) 
พ3020๓ พลศึกษา  0.5 (20) พ3020๔ พลศึกษา  0.5 (20) 
อ3020๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ3020๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
อ302๑๓ ภาษาอังกฤษเข้มข้น  1.0 (40) อ302๑๔ ภาษาอังกฤษเข้มขน้  1.0 (40) 
จ3020๙  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒.๕(๑00) จ3020๙  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร ๒.๕(๑00) 
จ302๑๓  ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ 1.0 (40) จ302๑๓  ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ 1.0 (40) 
  IS๒ การเขียนรายงานเชงิวิชาการ 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชมุนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 7๒0 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 7๒0 

 
 
 
 



๕๑ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.0(๒๘0) รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ (๓00) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3๒101  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 (40) ว3๒10๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.๕ (๖0) 
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส3๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส3๒102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส3๒104  ประวตัิศาสตร์  0.5 (20) 
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๕ (๓๘0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.0 (๓๖0) 
ท3020๓ ลิขติวรรณสาร  1.0 (40)    
ว302๓๑ เสริมความรูเ้คม ี 0.5 (20)   
ว302๘๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 
ส3020๔ ท้องถิ่นและภูมิปญัญาไทย 1.0 (40) ส3020๑ ประชากรและสิ่งแวดลอ้ม 1.0 (40) 
พ3020๓ พลศึกษา  0.5 (20) พ3020๔ พลศึกษา  0.5 (20) 
อ3020๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ3020๔ ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
อ302๑๓ ภาษาอังกฤษเข้มข้น  1.0 (40) อ302๑๔ ภาษาอังกฤษเข้มข้น  1.0 (40) 
ญ3020๓  ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน ๒.๕(๑00) ญ3020๔  ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน ๒.๕(๑00) 
ญ302๑๓  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร 1.0 (40) ญ302๑๔  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร 1.0 (40) 
  IS๒ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 7๒0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 7๒0 

 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พทุธศักราช 2561 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม-การงานอาชีพ) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.0(๒๘0) รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ (๓00) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3๒101  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 (40) ว3๒10๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.๕ (๖0) 
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส3๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส3๒102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส3๒104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาองักฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ (๓๔0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ (๓๔0) 
ท3020๓ ลิขติวรรณสาร  1.0 (40)    
ว302๓๑ เสริมความรูเ้คม ี 0.5 (20)   
ว302๘๓ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 
ส3020๔ ท้องถิ่นและภูมิปญัญาไทย 1.0 (40) ส3020๑ ประชากรและสิ่งแวดลอ้ม 1.0 (40) 
พ3020๓ พลศึกษา  0.5 (20) พ3020๔ พลศึกษา  0.5 (20) 
  ศ3020๒ ดนตร ี 0.5 (20) 
อ3020๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ3020๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
ง302๘๔ การเก็บเอกสาร 1.0 (40) ง302๘๖ กฎหมายธุรกิจ ๒.0 (๘0) 
ง302๘๕  งานเครื่องใช้สำนักงาน 1.0 (40) ง302๙0 งานเลขานุการ 1.0 (40) 
ง302๘๙  งานโฆษณา 1.0 (40)   
จ3020๓  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 0.5 (20) จ3020๔  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 0.5 (20) 
  IS๒ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 1.0 (40) 

    
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๘0 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 700 

 
 
 



๕๓ 
 

 
โครงสร้างหลกัสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (แผนการเรยีนภาษาอังกฤษ-สังคม-คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวชิา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวชิาพ้ืนฐาน ๗.0(๒๘0) รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ (๓00) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว3๒101  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 (40) ว3๒10๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.๕ (๖0) 
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40) ส3๒103  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส3๒102  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส3๒104  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ (๓๔0) รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ (๓๔0) 
ท3020๓ ลิขติวรรณสาร  1.0 (40)    
ว302๓๑ เสริมความรูเ้คม ี 0.5 (20)   
ว302๘๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 
ว302๘๙ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) ว302๘๙ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 
ว302๙๓ การเขียนโปรแกรม ๒.0 (๘0) ว302๙๔ การเขียนโปรแกรม ๒.0 (๘0) 
ส3020๔ ท้องถิ่นและภูมิปญัญาไทย 1.0 (40) ส3020๑ ประชากรและสิ่งแวดลอ้ม 1.0 (40) 
พ3020๓ พลศึกษา  0.5 (20) พ3020๔ พลศึกษา  0.5 (20) 
  ศ3020๒ ดนตร ี 0.5 (20) 
อ3020๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ3020๔ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร  1.0 (40) 
จ3020๓  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) จ3020๔  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) 
  IS๒ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๘0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 

 
 
 
 



๕๔ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (แผนการเรียนเนน้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕(๒๖0) รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว32181  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว32182  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40)   
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 (60) ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 (60) 
ว30205 ฟิสิกส ์ 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส ์ 2.0 (80) 
ว302๒5 เคม ี ๑.5 (๖0) ว30226 เคม ี 1.5 (60) 
ว302๔5 ชีววิทยา ๑.5 (๖0) ว302๔6 ชีววิทยา ๑.5 (๖0) 
ว302๖5 ดาราศาสตร ์ 1.0 (40) ว302๖6 ดาราศาสตร ์ 1.0 (40) 
ว3020๗ ปฏิบตัิการฟสิิกส ์ 0.5 (20) ว30268 ปฏิบตัิการดาราศาสตร ์ 0.5 (20) 
  ส3020๗  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
พ30205 พลศึกษา  0.5 (20) พ30206 พลศึกษา  0.5 (20) 
อ3020๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40)   
    

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕(๒๖0) รายวชิาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว32181  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว32182  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40)   
พ3๒101  สุขศกึษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 (60) ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 (60) 
ว30205 ฟิสิกส ์ 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส ์ 2.0 (80) 
ว302๒5 เคม ี ๑.5 (๖0) ว30226 เคม ี 1.5 (60) 
ว302๔5 ชีววิทยา ๑.5 (๖0) ว302๔6 ชีววิทยา ๑.5 (๖0) 
ว302๖5 ดาราศาสตร ์ 1.0 (40) ว302๖6 ดาราศาสตร ์ 1.0 (40) 
  ส3020๗  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
พ30205 พลศึกษา  0.5 (20)   
อ3020๕ ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร  1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
จ30205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20)   

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
โครงสร้างหลกัสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.๕(300) รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว32181  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว32182  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ว33104  วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1.0 (40)   
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40)   
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศกึษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 (280) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 
ท30205 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) ท30206 หลักภาษาไทย 1.0 (40) 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 (60) ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 (60) 
  ว30297 เสริมความรู้วิทยาศาสตร ์ 1.0 (40) 
  ส3020๗  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
พ30205 พลศึกษา  0.5 (20) พ30206 พลศึกษา  0.5 (20) 
ง30201 เศรษฐกิจพอเพยีง 0.5 (20) ง30202 เศรษฐกิจพอเพยีง 0.5 (20) 
อ3020๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
อ3021๕ ภาษาอังกฤษเข้มขัน  1.0 (40) อ30216 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 1.0 (40) 
จ30205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) จ30206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) 
ญ30205 ทดลองสอน 1.0 (40) ญ30219 ความถนัดทางวิชาชีพคร ู 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
โครงสร้างหลกัสูตรชั้นปีหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน) 
 

ภาคเรียนที ่1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.๕(300) รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว32181  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว32182  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ว33104  วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1.0 (40)   
ส3๒101  สงัคมศึกษา  1.0 (40)   
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 
ท30205 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) ท30206 หลักภาษาไทย 1.0 (40) 
  ว30297 เสริมความรู้วิทยาศาสตร ์ 1.0 (40) 
  ส3020๗  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
พ30205 พลศึกษา  0.5 (20) พ30206 พลศึกษา  0.5 (20) 
ง30201 เศรษฐกิจพอเพยีง 0.5 (20) ง30202 เศรษฐกจิพอเพยีง 0.5 (20) 
อ3020๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
อ3021๕ ภาษาอังกฤษเข้มขัน  1.0 (40) อ30216 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 1.0 (40) 
จ30211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2.5 (100) จ30212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2.5 (100) 
จ30215 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1.0 (40) จ30216 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1.0 (40) 
    

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชมุนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพือ่สังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พทุธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.๕(300) รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว32181  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว32182  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ว33104  วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1.0 (40)   
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40)   
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 
ท30205 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) ท30206 หลักภาษาไทย 1.0 (40) 
  ว30297 เสริมความรู้วิทยาศาสตร ์ 1.0 (40) 
  ส3020๗  สงัคมศึกษา  1.0 (40) 
พ30205 พลศึกษา  0.5 (20) พ30206 พลศึกษา  0.5 (20) 
ง30201 เศรษฐกิจพอเพยีง 0.5 (20) ง30202 เศรษฐกิจพอเพยีง 0.5 (20) 
อ3020๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
อ3021๕ ภาษาอังกฤษเข้มขัน  1.0 (40) อ30216 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 1.0 (40) 
ญ30205 ภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐาน 2.5 (100) ญ30206 ภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐาน 2.5 (100) 
ญ30215 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) ญ30216 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) 
    

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวชิาพ้ืนฐาน 7.๕(300) รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว32181  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว32182  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ว33104  วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1.0 (40)   
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40)   
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาองักฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 
ท30205 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) ท30206 หลกัภาษาไทย 1.0 (40) 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 (60) ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 (60) 
  ว30297 เสริมความรู้วิทยาศาสตร ์ 1.0 (40) 
ว3028๕  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว3028๖  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) 
  ส3020๗  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
พ30205 พลศึกษา  0.5 (20) พ30206 พลศึกษา  0.5 (20) 
อ3020๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
อ3021๕ ภาษาอังกฤษเข้มขัน  1.0 (40) อ30216 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 1.0 (40) 
จ30205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20)   
ญ30205 ทดลองสอน 1.0 (40) ญ30219 ความถนัดทางวิชาชีพคร ู 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 
โครงสรา้งหลักสูตรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค พุทธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม-การงานอาชีพ) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.๕(300) รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว32181  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว32182  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ว33104  วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1.0 (40)   
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40)   
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 
ท30205 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) ท30206 หลักภาษาไทย 1.0 (40) 
  ว30297 เสริมความรู้วิทยาศาสตร ์ 1.0 (40) 
  ส3020๗  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส30205 การปกครองของไทย 1.0 (40) ส30213 เหตุการณป์ัจจุบัน 1.0 (40) 
พ30205 พลศึกษา  0.5 (20) พ30206 พลศึกษา  0.5 (20) 
ง30201 เศรษฐกิจพอเพยีง 0.5 (20) ง30202 เศรษฐกิจพอเพยีง 0.5 (20) 
ง30297 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2.0 (80) ง30287 การขายสินค้าและบริการ 1.0 (40) 
ง30288 งานบัญชีการบริการ 1.0 (40) ง30291 งานควบคุมสนิค้าคงคลังร้านค้าปลีก 1.0 (40) 
  ง30292 การบริการทอ่งเที่ยว 1.0 (40) 
อ3020๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
จ30205 จีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) จ30206 จีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 
 
 
 



๖๑ 
 

 
โครงสร้างหลักสตูรชั้นปีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พทุธศักราช 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม-คอมพิวเตอร์) 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.๕(300) รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 
ท3๒101  ภาษาไทย  1.0 (40) ท3๒102 ภาษาไทย   1.0 (40) 
ค3๒101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) ค3๒102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0 (40) 
ว32181  ออกแบบเทคโนโลย ี 1.0 (40) ว32182  วิทยาการคำนวณ 1.0 (40) 
ว33104  วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1.0 (40)   
ส3๒101  สังคมศึกษา  1.0 (40)   
พ3๒101  สุขศึกษา  0.5 (20) พ3๒102  สุขศึกษา  0.5 (20) 
ศ3๒101  ศลิปะ(นาฎศลิป์) 0.5 (20) ศ3๒102  ศลิปะ(ดนตรี) 0.5 (20) 
ง3๒101   การงานอาชีพ 0.5 (20) ง3๒102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ3๒101  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) อ3๒102  ภาษาอังกฤษ  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 
ท30205 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1.0 (40) ท30206 หลักภาษาไทย 1.0 (40) 
  ว30297 เสริมความรู้วิทยาศาสตร ์ 1.0 (40) 
ว30285 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) ว30286 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 
ว30295 การสื่อสารระบบSocial network 2.0 (80) ว30296 การสื่อสารระบบSocial network 2.0 (80) 
  ส3020๗  สังคมศึกษา  1.0 (40) 
ส30205 การปกครองของไทย 1.0 (40) ส30213 เหตุการณป์ัจจุบัน 1.0 (40) 
พ30205 พลศึกษา  0.5 (20) พ30206 พลศึกษา  0.5 (20) 
ง30201 เศรษฐกจิพอเพยีง 0.5 (20) ง30202 เศรษฐกิจพอเพยีง 0.5 (20) 
อ3020๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  1.0 (40) 
จ30205 จีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) จ30206 จีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 (20) 
    

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖0) 

• กิจกรรมแนะแนว (20) • กิจกรรมแนะแนว (20) 

• กิจกรรมชุมนมุ (20) • กิจกรรมชุมนมุ (20) 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) • กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(๒0) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 

 
 
 
 



๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. คำอธบิายรายวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาพืน้ฐาน 

ลำดับที่ รหัสวิชา/รายวิชา ระดับชั้น ภาคเรียน หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

1 ท21101  ภาษาไทย   มัธยมศกึษาปีที่ 1 1 1.5 3 
2 ท21102  ภาษาไทย   มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 1.5 3 
3 ท22101  ภาษาไทย   มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 1.5 3 
4 ท22102  ภาษาไทย    มัธยมศึกษาปทีี ่2 2 1.5 3 
5 ท23101  ภาษาไทย   มัธยมศึกษาปทีี่ 3 1 1.5 3 
6 ท23102  ภาษาไทย   มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 1.5 3 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   รายวิชาเพิม่เติม 

ลำดับที่ รหัสวิชา/รายวิชา ระดับชั้น หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

1 ท20201  พินิจอักษร   มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 0.5 1 
2 ท20202   

การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 0.5 1 

3 Is 1 (การเขียนรายงาน 
เชิงวิชาการ)      

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 0.5 1 

4 Is 2 (การเขียนรายงาน 
เชิงวิชาการ)      

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 0.5 1 

5 Is 3 (การเขียนรายงาน 
เชิงวิชาการ)      

มัธยมศึกษาปีที ่1-3 0.5 1 

6 ท20204 
ลักษณะคำประพันธ์ 

มัธยมศกึษาปีที่ 1-3 0.5 1 

7 ท20205 
หลักภาษาไทยเบื้องต้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
0.5 

 
1 

8 ท20206 
การใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 0.5 1 

9 ท20207 
วรรณกรรมพืน้บา้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 0.5 1 

8 ท20208 
พินิจวรรณกรรม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 0.5 1 

 
 
 



๖๕ 
 

 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาพื้นฐาน 

ลำดับที ่ รหัสวิชา/รายวิชา ระดับชั้น ภาคเรียน หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

1 ท31101  ภาษาไทย      มัธยมศกึษาปีที ่4 1 1 2 
2 ท31102  ภาษาไทย      มัธยมศึกษาปทีี่ 4 2 1 2 
3 ท32101  ภาษาไทย       มัธยมศกึษาปทีี่ 5 1 1 2 
4 ท32102  ภาษาไทย       มัธยมศึกษาปีที ่5 2 1 2 
5 ท33101   ภาษาไทย    มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 1 2 
6 ท33102  ภาษาไทย       มัธยมศกึษาปีที ่6 2 1 2 

 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาเพิ่มเติม 

ลำดับที่ รหัสวิชา/รายวิชา ระดับชั้น หน่วยกิต 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

1 ท30201  
การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม   

 
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 
1 

 
2 

2 ท30202  ลิขิตวรรณสาร  มัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 1 2 
3 ท30203  ภูมิปัญญาทางภาษา  มัธยมศึกษาปีที ่4-6 1 2 
4 ท30204  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มัธยมศึกษาปีที ่4-6 1 2 
5 ท30205  หลักภาษาไทย  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 1 2 
6 ท30206  ภาษากับวัฒนธรรม  มัธยมศึกษาปีที ่4-6 1 2 
7 ท30207  มรดกทางภาษา มัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 1 2 
8 ท30208  ประวัติวรรณคดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 1 2 
9 ท30209  พิจารณ์วรรณกรรม  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 1 2 

10 ท30210   
การเขียนรายงานจากการค้นคว้า  

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท21101     รายวิชาภาษาไทย          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกิต   
 
       ศึกษาหลักการอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ ว บทร้อยกรอง การอ่านจับ ใจความสำคั ญ 
จากเรื่องที่ อ่าน การอ่านเรื่องที่ เป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การอธิบายเปรียบเทียบและคำที่ มี  
หลายความหมาย การตีความจาก เรื่องที่ อ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบ 
การเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสารโดย ใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน การเขียนบรรยายประสบการณ์โดย
ระบุสาระสำคัญ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา การเขียนย่อความจากเรื่องสั้น คำสอน โอวาท คำ
ปราศรัย บทสนทนา เรื่องเล่า ประสบการณ์  การพูด สรุปความ การพูดแสดงความรู้ความคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่ มี เนื้ อหา โน้มน้ าว การศึกษาเสี ยง 
ในภาษาไทย การสร้างคำพ้อง ชนิดและหน้าที่ของคำ การสรุปเนื้อหาวรรณคดี และวรรณกรรม  
การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  

โดยใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการอ่าน การเขยีน การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติและ
กระบวนการกลุ่ม อ่านออกเสียง และอ่านในใจบทร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับใจความ สรุปความ อธิบาย 
วิเคราะห์ความ เล่าเรื่อง เขียนรายงาน แต่งกาพย์ยานี 11  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

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

รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท2110๒     รายวิชาภาษาไทย          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษางานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ การอ่านและการปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ

การ ใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ การวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านของงานเขียนอย่าง
หลากหลาย เพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ การ
เขียนจดหมายส่วนตัว และการเขียนจดหมายกิจธุระ จดหมายขอความช่วยเหลือ จดหมายแนะนำ 
จดหมายสอบถามข้อมูล การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า และการเขียนรายงานโครงงาน การพูด
รายงานการศึกษาค้นคว้าจาก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง การวิเคราะห์ความ
แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ภ า ษ า พู ด แ ล ะ ภ า ษ า เขี ย น  ก า ร แ ต่ ง บ ท ร้ อ ย ก ร อ ง ก า พ ย์ ย า นี  1 1  
การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการอ่าน เขียน พูด คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม 
อ่านออกเสียงและอ่าน ในใจบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อ่านจับใจความสรุปความ อธิบายวิเคราะห์ความ 
ทักษะการฟัง พูด เล่าเรื่อง เขียนรายงานโครงงาน ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  

เพ่ือให้ เห็ นคุณค่าของการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มี จิตสาธารณะ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตวัชี้วัด 
ท 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/5, ม..1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9  
ท 2.1 ม.1/3, ม.1/6, ม.1/8, ม.1/9 ท 3.1  ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ท 4.1  ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 ท 5.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
รวมทัง้หมด  22  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท22101     รายวิชาภาษาไทย          ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกติ   

 
ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และสามารถจับ

ใจความสำคัญสรุปความ อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่ อ่าน พร้อมทั้ งมีมารยาทในการอ่าน  
คัดลายมือได้ ถูกต้องตามหลักการเขียน รู้  เข้าใจหลักการเขียนเรียงความ ย่อความ เขียนจดหมาย 
กิจธุระได้ถูกต้องตาม รูปแบบ และมีมารยาทในการเขียน เลือกฟัง ดู พูด ในสิ่งที่ เป็นประโยชน์  
สรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ได้ฟัง ดู พูด พร้อมทั้งพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และ 
มีมารยาทในการฟัง ดู พูด การสร้างคำใน ภาษาไทยสามารถวิเคราะห์ โครงสร้างของประโยคสามัญ 
ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน พร้อม ทั้งอธิบายความหมายของคำที่มาจากภาษาต่างประเทศได้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการใช้ภาษา ศึกษา วิเคราะห์  และวิจารณ์ วรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นได้ พร้อมอธิบายและให้ข้อคิดจากเรื่องที่ อ่านได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง  

โดยใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ
และกระบวนการกลุ่ม อ่านออกเสียง และอ่านในใจบทร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับใจความ สรุปความ 
อธิบาย วิเคราะห์ความ แต่ง กาพย์ยานี 11 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 
รหสัตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 ท 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/7, ม.2/8 
ท 3.1  ม.2/1, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/6 ท 4.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ท 5.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท22102     รายวิชาภาษาไทย          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกิต   
 
 ศึกษาหลักการเขียนผังความคิด การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านการวิเคราะห์และ จำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน จากบทความที่อ่าน การระบุข้อสังเกต
การโฆษณาชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความ สมเหตุสมผลของงานเขียน การอ่านหนังสือ บทความ หรือ
ค ำป ระ พั น ธ์ อ ย่ า งห ล าก ห ล าย  แล ะก ารป ระ เมิ น คุ ณ ค่ าห รื อ แน วคิ ด ที่  ได้ จ า ก ก าร อ่ าน  
เพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต การเขียนบรรยาย พรรณนา การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า และ
การ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น 
และความน่าเชื่อถือของ ข่าวสารจากสื่อต่างๆ การวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพ่ือนำข้อคิดมา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ใน ก า ร ด ำ เนิ น ชี วิ ต  ก า ร แ ต่ ง บ ท ร้ อ ย  ก ร อ งก ล อ น สุ ภ า พ  ก า ร ร ว บ ร ว ม 
และอธิบายความหมายของคำ ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย การวิเคราะห์ การอธิบาย คุณค่า และ
การสรุปความคิด จากวรรณคดีและวรรณกรรม และหลักการท่องจำบทอาขยาน  
 โดยใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ
และกระบวนการกลุม่ อ่านออกเสียง อ่านในใจบทร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับใจความ สรุปความ อธิบาย 
วิเคราะห์ความ เขียนรายงาน แต่งกลอนสุภาพ  
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.2/1,  ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 ท 2.1  ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
ท 3.1  ม.2/1, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 ท 4.1  ม.2/2, ม.2/4, ม.2/5 
ท 5.1  ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา ท23101     รายวิชาภาษาไทย          ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษาบทร้อยแก้วบทร้อยกรองประเภทบทละคร กลอนเสภา กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 

โคลงสี่ สุภาพ บทความ บันเทิงคดี สารคดี สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ ตำนาน วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์และ
การประเมินค่าเรื่องที่อ่าน หลักการตีความ มารยาทในการอ่าน หลักการคัดลายมือด้วยตัวบรรจงตาม
รูปแบบ  อักษรไทย หลักการเขียนข้อความตามสถานการณ์  หลักการเขียนคำขวัญ  คำคม  
คำอวยพรต่าง ๆ หลักการ เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ หลักการเขียนย่อความ นิทาน ตำนาน สาร
คดี หลักการเขียนชี้แจง แสดง ความคิดเห็นและโต้แย้งต่าง ๆ เข้าใจการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและดู หลักการพูดรายงาน เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การพูดอย่างมีมารยาท หลักการจำแนกคำ ที่มา
จากภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน ภาษาไทย ศัพท์บัญญัติ ศัพท์วิชาการ หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม  

โดยใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการ
สื่อสาร การสืบค้น และบันทึกข้อมูล แยกคำไทยที่มาจากภาษาอ่ืน จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปราย  

เพ่ือให้ เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปใช้สื่อสารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าวรรณกรรมของชาติ สำนึกรักเห็นคุณค่าในภาษาและใช้ภาษาไทย 
ได้อย่างไพเราะงดงาม ประเมินค่าเรื่องที่อ่านด้วยการเขียนและพูด ร่วมแสดงความคิดโดยการโต้แย้งด้วย
เหตุผล จากการศึกษาค้นคว้าด้วยใจที่เป็นกลาง 

 

รหสัตวัชี้วัด 
ท 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4,  ม.3/5, ม.3/6,  ม.3/10 ท 2.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4, 
ม.3/5, ม.3/9, ม.3/10 ท 3.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 ท 4.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/6 
ท 5.1  ม.3/1, ม.3/3, ม.3/4 
รวมทัง้หมด  22  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา ท23101     รายวิชาภาษาไทย          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกิต   

 
  ศึกษาบทร้อยแก้วบทร้อยกรอง วรรณคดีและเรื่องราวในบทเรียน ข่าวและเหตุการณ์ บทความ 

บัน เทิ งคดี  ส ารคดี  การเขียน เชิ งสร้ างสรรค์  วิ ธีก ารวิ เคราะห์  วิ จารณ์ และการประเมินค่ า 
เรื่องที่อ่าน หลักการตีความ หลักการเขียนจดหมาย กิจธุระ การกรอกแบบสมัครงาน หลักการเขียนชี้แจง
และโต้แย้งต่างๆ หลักการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินความรู้ มารยาทในการเขียน เข้าใจการพูด
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู หลักการพูดโต้วาที พูดอภิปราย การพูดโน้มน้าวใจ มารยาทในการฟัง 
การดูและการพูด หลักการวิเคราะห์ประโยคที่ซับซ้อน ระดับภาษา หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ หลักการ
วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  

โดยใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การคิด การพูด ทักษะการใช้ภาษา 
ทักษะการสื่อสาร การสืบค้นและ บันทึกข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปราย  

เพ่ือให้ เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปใช้สื่ อสารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเห็นคุณค่า วรรณกรรมของชาติ สำนึกรักเห็นคุณค่าในภาษาและใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ไพเราะงดงามประเมินค่าเรื่องที่ อ่านด้ วยการเขียน  และพูด ร่วมแสดงความคิดโดยการโต้แย้ง 
ด้วยเหตุผล จากการศึกษาค้นคว้าด้วยใจที่เป็นกลาง 

 

รหสัตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.3/7, ม.3/9, ม.3/5, ม.3/8  ท 2.1  ม.3/1, ม.3/3, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8       
ท 3.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/5, ม.3/6 ท 4.1  ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ท 5.1  ม.3/2, ม.3/3 
รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท31101     รายวิชาภาษาไทย          ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ประเภทโคลง ได้อย่างถูกต้อง จับใจความ

สำคัญ วิเคราะห์วิจารณ์ และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด
จากเรื่องที่ อ่านเขียนบันทึก ย่อความ เรียงความ สังเคราะห์ความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เขียนสื่อสาร เขียนบรรยาย อธิบาย พรรณนา ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ มีข้อมูล
และสาระสำคัญ รวมถึงมีมารยาทในการเขียน วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟัง ดู และพูด อธิบาย มีความรู้ความเข้าใจหลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง ศึกษาวิเคราะห์ 
วิจารณ์ อธิบายธรรมชาติ พลังและลักษณะของภาษา เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู การพูดและ
การเขียน  

โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช้ภาษา 
ทักษะการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ หลักการอ่าน ออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่า 
สรุปลักษณะเด่นและ ประเด็นสำคัญของวรรณคดีและวรรณกรรม สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านข่าวสาร
จากสื่อสิ่งพิมพ์สื่อ อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน บทความ เขียนสรุปความเขียนบันทึก    
ย่อความ เรียงความ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เขียนสื่อสาร เขียนบรรยาย 
อธิบาย พรรณนา ย่อความ ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การเล่าเรื่อง และการแสดงความคิดเห็นตาม
เจตนารมณ์ที่ต้องการ สื่อสาร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต มีความภาคภูมิใจในวรรณคดีและวรรณกรรม 
อันเป็นมรดก ของชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิต
สาธารณะ ตระหนักถึง คุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม การมีค่านิยมอันพึงประสงค์ ใช้ความรู้ภาษาไทยเพ่ือ
การจรรโลงจิตใจ ธำรง และพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

 
รหัสตวัชี้วัด 
ท 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/4,  ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7    ท 2.1  ม.4-6/1,  
ม.4-6/2, ม.4-6/3,  ม.4-6/8    ท 3.1  ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/5,  ม.4-6/6 
ท 4.1  ม.4-6/1, ม.4-6/3 ท 5.1  ม.4-6/1, ม.4-6/4, ม.4-6/6                   
 รวมทั้งหมด   19  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท31102     รายวิชาภาษาไทย          ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ประเภทกาพย์ กลอน ตีความ แปลความ 

ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล เขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน การเขียนรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ มีข้อมูลและ สาระสำคัญ รวมถึงมีมารยาทในการเขียน 
วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง ดู และพูด อภิปราย มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน ศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์ องค์ประกอบของพยางค์และ คำ 
และเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และตามความสนใจ 
มีมารยาทใน การอ่าน การฟัง การดู การพูดและการเขียน  

โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช้ ภาษา 
ทักษะการสื่อสาร การสืบค้น ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อย กรอง พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่า 
สรุปลักษณะเด่นและประเด็นสำคัญของวรรณคดีและ วรรณกรรม รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่แสดงถึง
ภาษากับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น อธิบายภูมิปัญญาทางภาษาโซ่ง สังเคราะห์ ความรู้จากการอ่านข่าวสารจาก
สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน บทความ เขียนรายงาน จากสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เขียนรายงานเชิงวิชาการ การใช้คำ การเรียบเรียงประโยคถูกต้อง
เหมาะสม ตามระดับภาษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เห็นคุณค่าวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต มีความภาคภูมิใจในวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นมรดก
ของชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึง
คุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม การมีค่านิยมอันพึงประสงค์ ใช้ความรู้ภาษาไทยเพื่อการจรรโลงจิตใจ ธำรง
และพัฒนาสังคมได้เต็มศักยภาพของ ผู้เรียน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,  ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/9         
ท 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/8        ท 3.1  ม.4-6/1ท 4.1  ม.4-6/4   ท 5.1  ม.4-6/3, ม.4-6/6     
รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท32101     รายวิชาภาษาไทย          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษาการอ่านออกเสียงทั้ งร้อยแก้วประเภทบทความ นวนิยาย และความเรียง ร้อยกรอง

ประเภท ร่าย และลิลิต ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
วรรณคดีใน บทเรียน บทโฆษณา คำขวัญ รวมถึงการวิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนผังความคิด การ
บันทึก หลักการเขียนเชิญชวน โครงการ เรียงความ ย่อความ ผลิตงานเขียนในรูปแบบสารคดี บันเทิงคดี 
ประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน การสรุปแนวคิดแสดงความคิดเห็น ประเมินการฟังการดู มีวิจารณญาณในการ 
เลือกเรื่องจากการฟังและดู หลักการพูดอภิปราย โน้มน้าวใจ ด้วยภาษาที่ถูกต้อง การใช้คำและกลุ่มคำ 
สร้างประโยค หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภท ร่าย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 
หลักการสร้างคำในภาษาไทย หลักการวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาและสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม การประเมินคุณคา่วรรณคดี การท่องบทอาขยาน  

โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการด้านทักษะทางภาษา การสื่อสารในรูปแบบการเชิญชวน 
โครงการ เรียงความ ย่อความ ผลิตงานเขียนในรูปแบบสารคดี บันเทิงคดี ประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน 
บันทึก สรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็น ประเมินการฟังการดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องจากการฟัง
และดู พูดอภิปราย โน้ม น้าวใจ ด้วยภาษาที่ถูกต้อง ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส เพ่ือให้มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟังการดู และการพูด และเห็น
คุณค่าของการใช้ภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร นำความรู้จากวรรณคดี วรรณกรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตลอดจนมคีวามรักและ ภาคภูมิใจในภาษาไทย อันเป็นภาษาของชาติ  

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,  ม.4-6/4, ม.4-6/5,  ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8,  
 ม.4-6/9  ท 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/8         
ท 3.1  ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6 ท 4.1  ม.4-6/2, ม.4-6/4  
ท 5.1  ม.4-6/1, ม.4-6/4, ม.4-6/6 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท32102     รายวิชาภาษาไทย          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกติ   

 
  ศึกษาการอ่านออกเสียงบททั้งร้อยแก้วประเภทบทความ นวนิยาย และความเรียง การอ่านบทร้อย

กรองประเภทร่าย และลิลิต ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์และวิจารณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ ตอบ
คำถาม ผังความคิด บันทึก ย่อความ สังเคราะห์ ความรู้จากการอ่าน การเขียนสื่อสารในรูปแบบประกาศ 
จดหมายกิจธุระ เรียงความ ย่อความการเขียนรายงาน การเขียนโครงงาน และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
การสรุปแนวคิดแสดงความคิดเห็น ประเมินการฟังการดู มีวิจารณญาณในการ เลือกเรื่องจากการฟังและดู 
หลักการพูดอภิปราย โน้มน้าวใจ แล้วใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง แสดงความ คิดเห็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์ แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือ และประเมิน จากเรื่องที่ฟังและดูแล้วนำกำหนดแนวทาง ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค การสร้างคำในภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห์และ
ประเมิน การใช้ภาษาและสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตลอดจนรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทาง
ภาษา 

โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการด้านทักษะทางภาษา การสื่อสารในรูปแบบการเชิญชวน เรียงความ 
ย่อความ ผลิตงานเขียนในรูปแบบสารคดี บันเทิงคดี ประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน บันทึก สรุปแนวคิด แสดงความ
คิดเห็น ประเมินการฟังการดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องจากการฟังและดู พูดอภิปราย โน้มน้าวใจ ด้วย
ภาษาที่ถูกต้อง ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเหมาะสมแก ่โอกาสและกาลเทศะ 
แต่งคำประพันธ์ประเภท ร่าย วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายและวิเคราะห์
หลักการสร้างคำในภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา และสื่อสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
ประเมินคุณค่าวรรณคดี ท่องบทอาขยาน  

เพื่อให้มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟังการดู และการพูด ตลอดจนมีความรักและภาคภูมิใจใน
ภาษาไทย อันเป็น ภาษาของชาติ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2,  ม.4-6/4, ม.4-6/5,  ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9         
ท 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/8   ท 3.1  ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6 
ท 4.1  ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/7  ท 5.1  ม.4-6/1, ม.4-6/4, ม.4-6/6 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท33101     รายวิชาภาษาไทย          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษาหลักการอ่านงานเขียนร้อยแก้วประเภทบทความ ความเรียง นวนิยาย บทร้อยกรอง

ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และลิลิต การอ่านจับใจความสำคัญ การตีความ การแปลความ 
และการ  ขยายความ  การอ่านวิ เคราะห์  การวิ จารณ์  การประเมินค่ า มารยาทในการอ่าน  
การเขียนสื่อสาร ประเภทต่าง ๆ การสรุปเป็นแผนผังความคิด บันทึก เรียงความ ย่อความ รายงาน 
ความรู้จากการอ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ การเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา 
แสดงทรรศนะ การ  โต้ แย้ งได้ ต รงตามวัตถุ ป ระสงค์  โดย ใช้ ภ าษาเรียบ เรี ยงถู กต้ อ ง และ 
มีข้อมูลสาระสำคัญชัดเจน การเขียน เรียงความ ย่อความจากสื่อที่หลากหลาย และการเขียนบันเทิงคดี 
การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจ การฟัง การดู ข่าว เหตุการณ์ การอภิปราย การให้
ความรู้ การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ การ ประเมินค่าโดยใช้วิจารณญาณอย่างสร้างสรรค์ การศึกษาบริบท
ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และ ลักษณะของภาษา การใช้คำ กลุ่มคำ เพ่ือสร้างประโยคในการ
สื่อสาร การแต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์ การศึกษากวีนิพนธ์ กลอน บทละคร วรรณกรรม วรรณคดี 
แ ล ะ ก า ร ร ว บ ร ว ม ว ร ร ณ ก ร ร ม พ้ื น บ้ า น ที่ เ ป็ น ภู มิ  ปั ญ ญ า ท า ง ภ า ษ า  ก า ร ท่ อ ง จ ำ 
บทอาขยานทีน่่าสนใจ  

โดยใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช้
ภาษา ทักษะการ สื่อสาร การสืบคน้ข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมลู และการอภิปราย  

เพ่ือให้ เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ ได้ รับนั้น ไปใช้สื่อสารได้  
อย่างมี ประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรม มีคุณธรรมในการใช้ภาษา และนำไปใช้ 
ในชีวิตประจำวัน  

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2,  ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5,  ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8,  
 ม.4-6/9  ท 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/8     ท 3.1  ม.4-6/1  ท 4.1  ม.4-6/1, ม.4-6/5  
ท 5.1  ม.4-6/3,  ม.4-6/6 
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ท33102     รายวิชาภาษาไทย          ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5   หน่วยกติ   

 
ศึกษาหลักการอ่านร้อยแก้วประเภทพระบรมราโชวาท บทร้อยกรองประเภทกลอน  

ร่าย ร้อยกรองร่วมสมัย และบทอาเศียรวาท การจับใจความสำคัญ การตีความ การแปลความ และการ
ขยายความ การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ การประเมินค่า และการแสดงความคิดเห็นวรรณกรรมประเภท
ต่างๆ การสรุป เป็นแผนผั งความคิด  ย่อความ รายงาน  การสั งเคราะห์ ความรู้ จากการ อ่าน 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ การเขียนโน้มน้าวใจเชิญชวน ประกาศ จดหมายกิจธุระ 
และการรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง และมีข้อมูล 

สาระสำคัญชัดเจน การเขียนย่อความ การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าที่สนใจ มารยาท 
ในการเขียน การฟัง การ ดูสารคดี โฆษณาทางสื่อ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าโดยใช้วิจารณญาณ
อย่ างส ร้ างส รรค์  โดยการพู ดแสดงความรู้  พู ดแสดงทรรศนะ พู ด โน้ มน้ าว ใจ  มี ม ารยาท 
ในการฟัง การดูและการพูด หลักการแต่งกาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ การ วิเคราะห์ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาถิ่ นหลักการสร้ างคำไทย ประเมินค่ า การใช้ภาษาจากสื่ อสิ่ งพิม พ์  สื่ อ อิ เล็ กทรอนิกส์   
การท่องจำบทอาขยานการศึกษาวรรณกรรม  พ้ืนบ้าน  วรรณคดี  และการรวบรวมข้อคิดจากวรรณคดี  
วรรณกรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

โดยใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด ทักษะการใช้
ภาษา ทักษะการสื่อสาร การ สืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย  

เพ่ือให้ เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ ได้รับนั้น ไปใช้ สื่อสารได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ เห็น คุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรม มีคุณธรรมในการใช้ภาษา และนำไปใช้ 
ในชีวิตประจำวัน 

 

รหสัตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2,  ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5,  ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8,      
 ม.4-6/9  ท 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8                         
ท 3.1  ม.4-6/3, ม.4-6/6   ท 4.1  ม.4-6/7   ท 5.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/5,  ม.4-6/6 
รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ท20201     รายวิชาพินิจอักษร          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0   หน่วยกติ   

 
ศึกษาการอ่านออกเสียงคำ  การอ่านสะกดคำได้ถูกต้อง  คล่องแคล่วตามหลักอักขรวิธี เข้าใจ

ความหมายของคำและข้อความที่ อ่าน  รวมถึงความแตกต่างของคำ  พยางค์   เขียนสะกดคำ   
และเข้าใจความหมายของคำ ให้ถูกต้องตามหลักการใช้พจนานุกรม  พร้อมทั้งบอกความหมายของคำให้
ถูกต้องตามหลักพจนานุกรม โดยใช้กระบวนการอ่าน  การเขียน  การฝึกปฎิบัติ  กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการเรียนทางภาษา  เพ่ือให้ผู้เรียน รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่น
ในการทำงาน  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  

โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อให้มีคุณลักษณะ 
ใฝ่เรียนรู้  มีความมุง่มั่นในการทำงาน  มีวินัย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  
สามารถนำคุณลักษณะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 
ผลการเรียนรู้   
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้คล่องแคล่วและถูกต้องตามอักขรวิธี 
2. อ่านสะกดคำได้ถูกต้อง 
3. บอกความหมายของคำและข้อความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 
4. บอกความแตกต่างของคำ  และพยางค์ได้ถกูต้อง 
5. เขียนสะกดคำไดถู้กต้อง 
6. ใช้พจนานุกรมได้ถูกต้อง 
 รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท20202     รายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0   หน่วยกิต   
 
            ศึกษาการฝึกใช้กระบวนการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเน้นการใช้คำ  สำนวนโวหาร  ในการ
เขียนเรียบเรียง  ลำดับความให้ผู้อ่านได้รับสารอย่างชัดเจน  เลือกใช้ระดับภาษา  ท่วงทำนองการเขียน
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและโอกาส  เขียนจดหมาย  ย่อความ  บันทึก  เรียงความ  เขียนประกาศได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกการแต่งคำประพันธ์
ประเภทกลอนสุภาพ  และกาพย์ยานี  ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อให้มีคุณลักษณะ 
ใฝ่เรียนรู้  มีความมุง่มั่นในการทำงาน  มีวินัย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  
สามารถนำคุณลักษณะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
ผลการเรียนรู้   
1.  มคีวามรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ถ้อยคำเพ่ือสื่อความหมายได้ถูกต้องและชัดเจน 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สำนวนโวหารได้เหมาะสมกับเนื้อหาและโอกาส 
3.  มีความรู้ความเข้าใจและเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
4.  มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนเรียงความโดยใช้โวหารแบบต่าง ๆ  
5.  มีความรู้ความเข้าใจและเขียนจดหมายได้ถกูต้องตามหลักเกณฑ์ 
6.  มีความรู้ความเข้าใจและเขียนบันทึกต่างๆ  ได้ 
7.  มีความรู้ความเข้าใจและเขียนรายงานการค้นคว้าได้ถูกต้องทั้งรูปแบบและการใช้ภาษา 
8.  มีความรู้ความเข้าใจและเขียนประกาศได้ถูกต้องตามารูปแบบที่กำหนด 
9.  มีความรู้ความเข้าใจลักษณะคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองอย่างง่าย ๆ   
10.มีความรู้ความเข้าใจและเขียนคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  และกาพย์ยานีได้ 
รวมทั้งหมด 10  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา IS1      รายวิชาการเขียนรายงานทางวิชาการ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5   หน่วยกิต   
 
 ศึกษาหาความรู้จากหนังสือและสื่ออ่ืน ๆ จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่างกว้างขวาง การ
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ กระบวนการเขียนรายงานทางวิชาการ 
การมีจิตสำนึกท่ีดี การมีมารยาทและคุณธรรมในการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง 
 เห็นความสำคัญของการอ่าน การเขียนบันทึก การเขียนรายงานทางวิชาการ และการนำเสนอ
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร มีนิสัยรักการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การนำความรู้ไปพัฒนา
ตนเอง และใช้เป็นพืน้ฐานการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
2.  อธิบายขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
3.  ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษา 
4.  อ้างอิงแหล่งที่มาของความรู้ได้อย่างมีระบบ 
5.  เสนอความรู้เรียงลำดับความคิดได้อย่างมีระบบ 
6.  เขียนรายงานเชิงวิชาการไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา IS2      รายวิชาการเขียนรายงานทางวิชาการ      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง 

เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ 
ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงาน
ที่กำหนด  

โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอ
แนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  

เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป 
อภิปราย เพ่ือให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกิดสมรรถนะสำคัญ            
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

 
ผลการเรียนรู้  
1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ  
2. ต้ังสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ   
3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ   
4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย  
รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา IS3      รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษาเรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ จากข้อมูลองค์ความรู้เขียนโครง

ร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2,500 คำ มีการอ้างอิงแหล่ง
ความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ นำเสนอและ
เผยแพร่ผลงานโดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย เห็นประโยชน์และคุณค่าใน การสร้างสรรค์งานและ
ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

โดยใช้กระบวนการอ่าน  การเขียน  การฝึกปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการเรียน
ทางภาษา   

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะสำคัญ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน     
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
ผลการเรียนรู้  
1. วางโครงรา่งการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนตามโครงร่าง  
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คำ 
3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นทีเ่ลือก โดยใช้สื่ออุปกรณ์ในการนำเสนอ 
ได้อย่างเหมาะสม 
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรยีนรู้แก่สาธารณะ 
รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท20204     รายวิชาลักษณะคำประพันธ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษาลักษณะคำประพันธ์ของบทร้อยกรองประเภทกกาพย์  กลอน และโคลง  หลักการแต่งคำ

ประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ โดยใช้ กระบวนการอ่าน  การเขียน การฝึก
ปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการเรียนทางภาษา เพ่ือให้ผู้เรียน รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์      
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  
ผลการเรียนรู้  
1. บอกลักษณะของคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้ 
2. บอกลักษณะของคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11ได้ 
3. บอกลักษณะของคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพได้ 
4. แต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้ 
5. แต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11ได้ 
6. แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพได้ 
รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท20205     รายวิชาหลักภาษาเบื้องต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาเกี่ยวกับเสียงในภาษา  การประสมอักษร  ไตรยางศ์  ลักษณะและ

หน้าที่ของคำชนิดต่าง ๆ การสร้างคำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส คำแผลง ประโยครูปแบบต่าง ๆ   
ระดับของภาษา  คำราชาศัพท์   อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การใช้ศัพท์บัญญัติ  คำทับ
ศัพท์ โดยใช้ กระบวนการอ่าน  การเขียน  การฝึกปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการเรียนทาง
ภาษา  เพ่ือให้ผู้เรียน รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย  
ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายการเกิดเสียงในภาษา 
2. อธิบายการประสมอักษรลักษณะต่างๆ 
3. บอกลักษณะและหน้าที่ ของคำชนิดต่างๆ 
4. อธิบายการสร้างคำประสม คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาสและ คำแผลง 
5. จำแนกประโยคชนิดต่างๆ 
6. อธิบายระดับของภาษา 
7. อธิบายการใช้คำราชาศัพท์ 
8.  อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
9.  อธิบายหลักการใช้ศัพท์บัญญัติและคำทับศัพท์  
รวมทั้งหมด  9   ผลการเรียนรู้ 



๘๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท20206     รายวิชาการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษาการฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ และฝึกเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดย

เลือกใช้โวหารได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้สามารถพูดและเขียนได้อย่างมีศิลปะโดยใช้ กระบวน  การอ่าน  การ
เขียน  การฝึกปฎิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการเรียนทางภาษา  เพ่ือให้ผู้เรียน   รักชาติ  
ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักและภูมิใจในความเป็นไทย  
ผลการเรียนรู้  
1. พดูในโอกาต่างๆ ได้เหมาะสม 
2. เขียนแสดงความยินดีได้เหมาะสม 
3. เขียนแสดงความเสียใจได้เหมาะสม 
4. ใช้โวหารในการพูดหรือเขียนได้เหมาะสม 
5. มีมารยาทในการพูด 
6. มีมารยาทในการเขียน 
รวมทัง้หมด  6   ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท20207     รายวิชาวรรณกรรมพื้นบ้าน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษานิทาน  นิยาย หรือตำนานพื้นบ้านที่มีในท้องถิน่ของคน หรือท้องถิ่นอ่ืน  โดยให้ศึกษา

เกีย่วกบัเนือ้เรื่อง  สำนวนภาษา  และแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อ  ความรู้สึก  ความคิดและค่านิยม  
ความเป็นอยู่  และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
วรรณกรรมพื้นบ้าน โดยใช้ กระบวนการอ่าน  การเขียน  การฝึกปฎิบัติ  กระบวนการคดิวิเคราะห์   
กระบวนการเรียนทางภาษา  เพ่ือให้ผู้เรียน รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการ
ทำงาน  รักและภูมใิจในความเป็นไทย  
ผลการเรียนรู้   
1. บอกที่มาของนิทานพ้ืนบ้านภาคต่างๆ 
2. อธิบายลักษณะ  องค์ประกอบ ของนิทานพื้นบ้าน 
3. ระบคุุณคา่ของนิทานพื้นบ้าน 
4. รวบรวมนิทานพ้ืนบ้านภาคต่างๆจัดทำเป็น รายงาน   โครงงาน 
รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๘๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท20208     รายวิชาพินิจวรรณกรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5   หน่วยกิต   

 
ศึกษาหลักการพิจนิจวรรณกรรม  และเลือกอ่านวรรณกรรมที่เป็นที่นิยมและควรอ่าน  เพ่ือให้

มีความรู้ความเข้าใจหลักการพินิจวรรณกรรม  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับวรรณกรรม
ที่อ่าน และเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน โดยใช้ กระบวนการอ่าน  การเขียน  การฝึกปฎิบัติ  
กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการเรียนทางภาษา  เพ่ือให้ผู้เรียน รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  
ผลการเรียนรู้ 
1. บอกหลักการพินิจวรรณกรรมได้ 
2. เลือกอ่านวรรณกรรมทีเ่ป็นที่เป็นที่นิยมได้ 
3. สามารถบอกข้อดีข้อเสียของวรรณกรรมที่อ่านได้ 
4. สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกรรมวรรณกรรมที่อ่านได้ 
5. สามารถบอกประโยชน์ของวรรณกรรมที่อ่านได้ 
6. นำวรรณกรรมที่อ่านมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้  
รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท30201    รายวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0  หน่วยกิต   

 
ศึกษาการอ่านข้อเขียนประเภทต่างๆ และวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งบันเทิงคดี  และสารคดี

ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง  พิจารณาแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น  แยกองค์ประกอบของ
วรรณกรรม เพ่ือให้สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ในเรื่องที่อ่าน  เข้าใจสารของผู้แต่งและเห็น
คุณค่าของวรรณกรรมที่อ่าน โดยใช้ กระบวนการอ่าน  การเขียน  การฝึกปฎิบัติ  กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการเรียนทางภาษา  เพ่ือให้ผู้เรียน รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่น
ในการทำงาน  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  
ผลการเรียนรู้     
1. อ่านงานเขียนประเภทบันเทิงคดีได้ 
2. อ่านงานเขียนประเภทสารคดีได้ 
3. แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
4. บอกถึงข้อดีข้อเสียของเรื่องที่อ่านได้ 
5. เขียนแสดงถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 
รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
 
 



๘๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท30202     รายวิชาลิขิตวรรณสาร      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0  หน่วยกิต   

 
ศึกษาการฝึกเขียนในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการลำดับความให้ผู้อ่านได้รับสารอย่างชัดเจน 

เลือกใช้โวหารได้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและโอกาส และเขียนแสดงความคิดความรู้สึก  เพ่ือเพิมพูนทักษะ
การเขียนในรูปแบบต่างๆ  สามารถเขียนแสดงความต้องการ  ความคิดและความรู้สึกได้ถูกต้องตาม
มารยาทและธรรมเนียมนิยม โดยมุ่งให้ผู้เรียนใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมิน
ค่า  กระบวนการเขียน  การดูและการพูด เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักและภูมิใจในความเป็น
ไทย  มุ่งมัน่ในการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้      
1. เขียนในรูปแบบต่างๆได้เหมาะสม 
2. ใช้โวหารได้เหมาะสมสมกับเรื่องที่เขยีน 
3. เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้ 
4. มีมารยาทในการเขยีน   
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท30203     รายวิชาภูมิปัญญาทางภาษา      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0  หน่วยกิต   

 
ศึกษาเพลงพ้ืนบ้าน  ปริศนาคำทาย  ภาษิตและสำนวน  ตำนาน  นิทาน  นิยาย   เรื่องเล่า  

โดยให้ศึกษาเกี่ยวกับที่มา  เนื้อหา  คำศัพท์  สำนวน  ความหมาย  และอิทธิพลที่มีต่อการดำรงชีวิต  
เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่า  และร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรม  โดยมุ่งให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการอ่าน กระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินค่า  กระบวนการเขียน  การดูและการพูด เพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  มุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต และมี
จิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้        
1. บอกถึงเพลงพื้นบ้านในชุมชนของนักเรียนได้ 
2. รวบรวมปริศนาคำทาย ภาษิตและสำนวน  ตำนาน  นิทาน  นิยาย จัดทำในรูปของโครงงานได้ 
3. บอกถึงที่มาของเนื้อหา  คำศัพท์  สำนวน  ความหมายได้ 
4. มีมารยาทในการเขยีน 
รวมทัง้หมด  4   ผลการเรียนรู้ 
 
 

  
 



๘๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท30204    รายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0  หน่วยกิต   

 
ศึกษาความหมายของคำ วลีและประโยค  รวบรวมคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน  

การเขียน การใช้ประโยคเพ่ือสื่อความหมายในลักษณะต่าง ๆ การเลือกใช้ถ้อยคำในการพูดหรือเขียน  
การใช้คำให้เกิดภาพพจน์ ความหมายของการสื่อสาร  วิธีการสื่อสารของมนุษย์  องค์ประกอบของการ
สื่อสาร  ลักษณะของการสื่อสารที่ดี  จุดมุ่งหมายในการสื่อสาร และประเภทของสาร ยกตัวอย่างรวบรวม
สำนวนสุภาษิต คำพังเพยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการอ่าน  การเขียน  กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนภาษา  เพ่ือให้ผู้เรียน มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายความหมายของคำ  วลีและประโยค  
2. อธิบายหลักการ  ยกตัวอย่าง และรวบรวมคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน   

    3. ใช้ประโยคเพ่ือสื่อความหมายในลักษณะต่าง ๆ เลือกใช้ถ้อยคำในการพูดหรือเขียนได้ชัดเจน  
สละสลวย  และใช้คำให้เกิดภาพพจน์ในการเขียน 

    4. บอกความหมายของการสื่อสาร  วิธีการสื่อสารของมนุษย์  องค์ประกอบของการสื่อสาร  ลักษณะของ
การสื่อสารที่ดี  จุดมุ่งหมายในการสื่อสาร  และประเภทของสาร   

    5. อธิบายความหมายสำนวนภาษา  สุภาษิต  คำพังเพยที่ใช้ในการสื่อสารโดย  ยกตัวอย่างและรวบรวม
สำนวนสุภาษิต  คำพังเพยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  จัดทำเป็นรูปแบบของโครงงาน 
รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท30205     รายวิชาหลักภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0  หน่วยกติ   

 
ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องเสียงและอักษรไทย  คำและกลุ่มคำ  ประโยคชนิดต่างๆ เพ่ือให้มี

ความรู้และความเข้าใจหลักภาษาไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง  อัน
จะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย  โดยมุ่งให้ผู้เรียนใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการคิด
วิเคราะห์และประเมินค่า  กระบวนการเขียน  การดูและการพูด เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รัก
และภูมิใจในความเป็นไทย  มุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้      
1. บอกถึงเสียงในภาษาไทยได้ถูกต้อง 
2. บอกชนิดและหน้าที่ของคำไทยทั้ง 7 ชนิดได้ถูกต้อง 
3. จำแนกคำ  กลุ่มคำ และประโยคได้ถูกต้อง 
4. บอกประโยคชนิดต่างๆ ได้ 
รวมทัง้หมด  4   ผลการเรียนรู้ 



๘๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท30206     รายวิชาภาษากับวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0  หน่วยกิต   

 
ศึกษาวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงต่างๆ  การใช้

ภาษาที่สัมพันธ์กับประเพณีไทยโดยทั่วไปและเฉพาะท้องถิ่น  และความสำคัญของภาษาในการสืบทอด
วัฒนธรรมไทย  เพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือรักษาและ       สืบทอด
วัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินค่า  
กระบวนการเขียน  การดูและการพูด เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  
มุ่งม่ันในการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้   
1. บอกถงึความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีและศิลปะได้ 
2. บอกถึงความสำคัญของภาษาได้ 
3. เห็นคุณค่าของภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
รวมทั้งหมด  3   ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหสัวิชา ท30207     รายวิชามรดกทางภาษา       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0  หน่วยกิต   

 
ศึกษาการอ่านรามเกียรติ์   ขุนช้างขุนแผน  อิเหนา  พระอภัยมณีให้รู้เรื่องตลอดโดยสังเขป  

และอ่านเฉพาะตอนที่สำคัญในเชิงวรรณศิลป์  ตอนที่ทำให้เห็นสภาพชีวิตในสมัยของบรรพบุรุษ  ตอนที่
ทำให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์  และตอนที่เกี่ยวกับศิลปะสาขาต่างๆ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่สำคัญ  แนวคิดในเรื่องโดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบัน  เกิด
ความประทับใจในศิลปะการประพันธ์  สามารถนำไปกล่าวอ้างได้ โดยมุ่งให้ผู้เรียนใช้กระบวนการอ่าน 
กระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินค่า  กระบวนการเขียน  การดูและการพูด เพื่อให้ผู้เรยีนเป็นผู้มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  มุ่งมั่นในการทำงาน  ซ่ือสัตย์สุจริต และมจีิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้   
1. เห็นคณุค่าของวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์   ขุนช้างขุนแผน  อิเหนา  พระอภัยมณี 
2. สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครทีส่ำคัญในเรื่องที่อ่านได้ 
3. สามารถนำวรรณคดีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
รวมทัง้หมด  3   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท30208     รายวิชาประวัติวรรณคดี         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0  หน่วยกิต   

 
ศึกษาวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย  สมัยกรุงศรีอยุธยา  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน  

ภาพรวมและความเปลี่ยนแปลงของวรรณคดีไทยแต่ละสมัยในด้านแนวคิด  เนื้อหา  รูปแบบการประพันธ์  
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การวิเคราะห์วรรณคดีด้านเนื้อหา 
ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเขียนบทวิจารณ์จากการอ่านวรรณคดี  โดยมุ่งให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการคิด  กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่า  กระบวนการเขียน
และการดู  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  รักและภูมิใจในความเป็นไทย  มุ่งมั่นในการทำงาน  
ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
ผลการเรียนรู้   
1. แสดงความรู้เกีย่วกับวรรณคดีไทย และอธิบายวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต ่
สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบันได้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ละยุค 
สมัยได ้
3. อ่านวิเคราะห์  วิจารณ์และประเมินคา่วรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบัน 
โดยการเขียนหรือพูดเล่าเรื่องย่อจากวรรณคดีท่ีอ่านได้ 
4. อภิปรายและวิเคราะห์  วิจารณ์หนังสือวรรณคดี  วรรณกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเฉพาะเรื่อง
ได ้
5. ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาวรรณคดีเฉพาะด้าน  เฉพาะสมัย และ
เฉพาะกวี 
รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท30209     รายวิชาพิจารณ์วรรณกรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0  หน่วยกิต   

 
ศึกษาการอ่านวรรณคดี วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น แนวคิด คติ คุณค่าความไพเราะของ

การใช้ภาษาจุดประสงค์ ความรู้สึกของผู้แต่ง เหตุการณ์ สภาพแวดล้อม สภาพสังคม หลักการวิเคราะห์
วรรณคดีการใช้ถ้อยคำ สำนวน ความหมายของคำในวรรณคดี การใช้ถ้อยคำ สำนวน ความหมายของคำ
ในวรรณคดี  การแสดงออกทางการแสดงละครตามหลักนาฎศิลป์  โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการเรียนภาษา เพ่ือให้ผู้เรียน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงานอยู่อย่างพอเพียง  
ผลการเรียนรู้  
1.  วิเคราะห์เนื้อหา  ถ้อยคำ  สำนวน  ความหมายของคำ  ในวรรณคดีท่ีอ่าน   
2.  อธิบายคุณค่าการใช้ภาษา  ในการถ่ายทอดขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ความเชื่อ  ค่านิยม  วิถีชีวิต   
3.  รวบรวมคำประพันธ์ที่มีความไพเราะ มีข้อคิดลึกซ้ึง  ในรูปของโครงงาน 
4.  ท่องจำบทร้อยกรองที่มีคุณค่าประทับใจ            
รวมทัง้หมด  4   ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท30210    รายวิชาการเขียนรายงานจากการค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
 
 ศึกษาหาความรู้จากหนังสือและสื่ออ่ืน ๆ จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่างกว้างขวาง การ
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ กระบวนการเขียนรายงานทางวิชาการ 
การมีจิตสำนึกที่ดี การมีมารยาทและคุณธรรมในการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง 
 เห็นความสำคัญของการอ่าน การเขียนบันทึก การเขียนรายงานจากการค้นคว้า และการ
นำเสนอความรู้ ข้อมูลข่าวสาร มีนิสัยรักการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การนำความรู้ไป
พัฒนาตนเอง และใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
2. อธิบายขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
3. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษา 
4. อ้างอิงแหล่งที่มาของความรู้ได้อย่างมรีะบบ 
5. เสนอความรู้เรียงลำดับความคิดได้อย่างมีระบบ 
6.  เขียนรายงานเชิงวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ 
รวมทัง้หมด  6   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๙๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  40    ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  40    ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 2 
 ค20203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ค20204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
 ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
สาระการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ค20207 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ ์ 20   ชัว่โมง 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
 ค20208 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 20   ชัว่โมง 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ค20209 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 20   ชัว่โมง 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ค30201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80    ชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค30202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80    ชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ค30203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80   ชัว่โมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค30204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80   ชัว่โมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
 ค30205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80   ชัว่โมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80   ชัว่โมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
สาระการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ค30209 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 20   ชัว่โมง 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ค30210 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์ 20   ชัว่โมง 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 (คณติศาสตร์-ภาษา) 
 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
 ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ค30201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80    ชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค30202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80    ชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ค30203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80   ชัว่โมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค30204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80   ชัว่โมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 
 ค30205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค30206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาษา-ทั่วไป) 
 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
 ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค21101        รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      เวลา  60 ชั่วโมง       จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
 
           ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณห์รือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฎิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ  จำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม  ทศนิยมและเศษส่วน   จำนวนตรรกยะและ
สมบัติของจำนวนตรรกยะ  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก   การนำความรู้เกี่ยวกับ
จำนวนเต็ม  จำนวนตรรกยะ  และเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 

อัตราส่วนและร้อยละอัตราส่วน   อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน  
สัดส่วนและร้อยละ 

การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง  การสร้างรูป
เรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพ้ืนฐาน  การสำรวจสมบัติทางเรขาคณิต 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทกัษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล                      
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และสามารถนำใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอยา่งเป็นระบบ
ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
รหัสตัวช้ีวัด   
ค 1.1  ม.1/1  ค 1.1 ม.1/2 ค 1.1 ม.1/3  ค 2.2 ม.1/1    
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

      คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค21102        รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน        ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      เวลา 60 ชั่วโมง       จำนวน  1.5  หน่วยกิต   
 

           ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฎิบัติจริง สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวการ
นำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การนำ
ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นใช้ในชีวิตจริง 

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองทาง
ด้านหน้า  ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 

สถิติ  การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง  
เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล                      

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มี
ความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
รหัสตัวช้ีวัด   
ค 1.3  ม.1/1  ค 1.3 ม.1/2 ค 1.3 ม.1/3  ค 2.2 ม.1/2 ค 3.1 ม.1/1 
รวมทั้งหมด  5 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหสัวิชา  ค22101  รายวิชา  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    เวลา   60  ชั่วโมง                จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง
ไปใช้ในการแก้ปัญหา   

การสร้างทางเรขาคณิต  การนำความรู้เกี่ยวกบัการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
เส้นขนาน  สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 
พื้นที่ผิวและปริมาตร  การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิว

ของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  การนำ
ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา 

การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน  การนำความรู้เกี่ยวกับการ
แปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  การนำความรู้เกีย่วกับ
ความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปญัหา 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำใปใช้ในการเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นมีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

 
รหัสตวัชี้วัด   
ค 1.1  ม.1/1 ค 2.1 ม.2/1, ม.2/2 ค 2.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
รวมทั้งหมด  3 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ค22102  รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    เวลา   60  ชั่วโมง               จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณห์รอืสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวันของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 

จำนวนจริง  จำนวนอตรรกยะ รากท่ีสองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะ  การนำความรู้
เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ 

พหุนาม  พหุนาม  การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม  การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มี
ผลหารเป็น พหุนาม 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการ
แจกแจง  กำลังสองสมบูรณ์  ผลต่างของกำลังสอง 

สถิติ  การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของ
ข้อมูล  การแปลความหมายผลลัพธ์  การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำใปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นมีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
รหัสตัวช้ีวัด   
ค 1.1 ม.1/2 ค 1.2 ม.1/1, ม.1/2 ค 2.2 ม.2/5 ค 3.1 ม.3/1 
รวมทัง้หมด  4 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา  ค23101  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เวลา 60 ชัว่โมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน

ชีวติประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศกึษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ในสาระต่อไปนี้ 

พื้นที่ผิวและปริมาตร  การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด  กรวย และทรงกลม  การนำความรู้เกี่ยวกับ
พ้ืนทีผ่ิวของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม ไปใช้ในการแกป้ัญหา การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และ
ทรงกลม การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  การนำคา่อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 

45 องศา และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ระบบสมการ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การนำ

ความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทัง้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด   
ค 1.2 ม.3/1, ม.3/2  ค 1.3 ม.3/1 ค 1.3 ม.3/3 ค 2.2 ม.3/1 ค 2.2 ม.3/2 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ค23102   รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ ใน

ชีวิตประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

การแยกตัวประกอบพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง 
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  การแก้สมการกำลังสองตัวแปร

เดยีว 
การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ฟังก์ชันกำลังสอง  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ใน

การแก้ปัญหา 
วงกลม วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส  ทฤษฎีบทเกี่ยวกบัวงกลม 
ความน่าจะเป็น  เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม  ความน่าจะเป็น  การนำความรู้เกี่ยวกับความ

น่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง 
สถิติ  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพกล่อง  การแปลความหมายผลลัพธ์  การนำสถิติ

ไปใช้ในชีวิตจริง 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ 

มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมัน่ในตนเอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด   
ค 1.2 ม.3/1, ม.3/2 ค 1.3 ม.3/2 ค 2.2 ม.3/3 ค 3.1 ม.3/1 ค 3.2 ม.3/1 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค20201        รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      เวลา   40  ชั่วโมง      จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
 
           ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ  จำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม  ทศนิยมและเศษส่วน   จำนวนตรรกยะและ
สมบัตขิองจำนวนตรรกยะ  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก   การนำความรู้เกี่ยวกับ
จำนวนเต็ม  จำนวนตรรกยะ  และเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 

อัตราส่วนและร้อยละอัตราส่วน   อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน  
สัดส่วนและร้อยละ 

การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง  การสร้างรูป
เรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพ้ืนฐาน  การสำรวจสมบัติทางเรขาคณิต 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทกัษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล                      
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และสามารถนำใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้  
1. เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะและใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
2. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังทีมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหา 
3. เข้าใจและประยุกตใ์ช้อัตราส่วน  สัดส่วนและร้อยละ  ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 
4. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่นวงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม                           
The Geometer’s Sketchpad  หรอืโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต  ตลอดจน
นำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาชีวิตจริง 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค20202         รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม      ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       เวลา   40  ชั่วโมง      จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
 
           ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณห์รือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวการ
นำความรู้เกี่ยวกบัการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การนำ
ความรู้เกีย่วกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นใช้ในชีวิตจริง 

มิติสัมพนัธ์ของรูปเรขาคณิต   หนา้ตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพที่ได้จากการมองทาง
ด้านหน้า  ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 

สถิติ  การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลความหมายผลลัพธ์  การนำสถิติไปใช้ในชีวิต
จริง  

เพ่ือให้มีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปญัหา  การให้เหตุผล                      
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   และสามารถนำใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
ระเบยีบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้  
1. เขา้ใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้น ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
4. เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ สาระสถิติและความน่าจะเป็น 
5. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ค20203   รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    เวลา   40  ชั่วโมง              จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรอืสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวันของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม  การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง
ไปใช้ในการแก้ปัญหา   

การสร้างทางเรขาคณิต  การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
เส้นขนาน  สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 
พืน้ที่ผิวและปริมาตร  การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ี

ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  การนำ
ความรูเ้กี่ยวกบัปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา 

การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน  การนำความรู้เกี่ยวกับการ
แปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรปูสามเหลี่ยม  การนำความรู้เกี่ยวกับ
ความเท่ากนัทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นมีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจรงิ 
3. ประยุกตใ์ช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 
4. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
5. นำความรู้เกี่ยวกบัสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
6. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
7. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปญัหาใน
ชีวิตจริง 
รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้ 



๑๐๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ค20204   รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    เวลา   40  ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวันของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลบัไปใช้ในชีวิตจริง 

จำนวนจริง  จำนวนอตรรกยะ รากท่ีสองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะ  การนำความรู้
เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ 

พหุนาม  พหุนาม  การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม  การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มี
ผลหารเป็นพหุนาม 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการ
แจกแจง  กำลังสองสมบูรณ์  ผลต่างของกำลังสอง 

สถิติ  การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของ
ข้อมูล  การแปลความหมายผลลัพธ์  การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณ  การแกป้ัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  รวมทัง้เหน็มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมคีวามเชื่อม่ันในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
1.เขา้ใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
2. เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนาม และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
3. เขา้ใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดกีรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
4. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปญัหาในชีวิตจริง 
5. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ 
ฮีสโทรแกรม และค่ากลางข้อมูลและแปรความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค20205     รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  เวลา   40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 พื้นที่ผิวและปริมาตร  การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนำความรู้เกี่ยวกับ
พ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และ
ทรงกลม การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 ความคล้าย รปูสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ การนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 
และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เกีย่วกบัการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 ระบบสมการ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำ
ความรู้เกีย่วกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและใช้สมบัตขิองการไม่เท่ากนัเพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2. ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
5. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
6. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค20206    รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เวลา   40  ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง 
 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปร
เดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 ฟังก์ชันกำลังสอง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 
 วงกลม วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส ทฤษฎีเกีย่วกบัวงกลม 
 ความน่าจะเป็น เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ในชีวิตจริง 
 สถิติ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริง 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความ
รบัผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหนุามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
3. ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแกป้ัญหาคณิตศาสตร์ 
4. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
5. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปล
ความหมายผลลัพธ์รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
6. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค31101                   รายวิชา คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์     เวลา   40   ชั่วโมง                    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศกึษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลี
เมนต์ของเซต  

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ) 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีด่ีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
รหัสตัวช้ีวัด  
ค 1.1 ม.4/1  
รวมทัง้หมด  1 ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค31102                   รายวิชา คณิตศาสตร์นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์      เวลา  40   ชั่วโมง                  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีท่ีสิ่งของแตกต่าง
กันทั้งหมด การจดัหมู่กรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  

ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคณุค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
รหัสตัวช้ีวัด   
ค 3.2 ม.4/1 ค 3.2 ม.4/2 
รวมทั้งหมด  2 ตัวชี้วัด 
 
 



๑๐๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา ค32101  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคดิคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 เลขยกกำลัง รากท่ี n ของจำนวนจริง เมื่อจำนวนนับที่มากกว่า 1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนตรรกยะ 
 ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล 
 เพ่ือให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
รหัสตวัชี้วัด 
ค 1.1 ม.5/1 ค 1.2 ม.5/1 
รวมทัง้หมด 2 ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค32102  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ เวลา 40 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 ลำดับและอนุกรม ลำดับเลขคณิต  ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต 
 ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอยา่ง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.2 ม.5/2 ค 1.3 ม.5/1 
รวมทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด 
 
 



๑๑๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค33101                  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 สถิติ  ข้อมูล  ตำแหน่งที่ของข้อมูล  ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐานค่าเฉลี่ยเลขคณิต)  ค่าการ
กระจาย  (พิสัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน)  การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การแปลความหมายของค่าสถิติ 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทัง้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด   
ค 3.1  ม.6/1 
รวมทั้งหมด  1 ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา ค33102            รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เวลา  40  ชั่วโมง            จำนวน  1.0 หน่วยกติ 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจรงิ  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 สถิติ  ข้อมูล  ตำแหน่งที่ของข้อมูล  ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐานค่าเฉลี่ยเลขคณิต)  ค่าการ
กระจาย  (พิสัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน)  การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การแปลความหมายของคา่สถติิ 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

รหัสตัวช้ีวัด   
ค 3.1  ม.6/1 
รวมทั้งหมด  1 ตัวชี้วัด 
 



๑๑๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ค30201                           รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            เวลา  80   ชั่วโมง               จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณห์รือสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงานและฝึกทักษะ/ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

เซต  ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต  ยูเนียน  อินเตอร์เซกชัน  และคอมพลี
เมนต์ของเซต 
 ตรรกศาสตร์  ประพจน์และตัวเชื่อม  ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  การอ้างเหตุผล 
 จำนวนจริงและพหุนาม  จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและ
สมบัติของคา่สัมบูรณ์ของจำนวนจริง จำนวนจริงในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง  ตัว
ประกอบของพหุนาม   สมการและอสมการพหุนาม สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม  สมการ
และอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม 
 

 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ   
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมายและอ้างเหตุผล 
3. เข้าใจจำนวนจริงและใช้สมบัติของจำนวนจรงิในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
6. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวมทัง้หมด   6   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ค30202                        รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิม่เติม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             เวลา  80   ชั่วโมง            จำนวน   2.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาคน้คว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุปรายงานและฝึกทักษะ/ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 ฟังก์ชัน  การบวก  การลบ  การคูณ การหารฟังก์ชัน  ฟังก์ชันประกอบ  ฟังก์ชันผกผัน 

ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  
สมการเอกซ์โพเนนเซียลและสมการลอการิทึม 

เรขาคณิตวิเคราะห์  จุดและเส้นตรง   วงกลม  พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา  

 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปญัหา  การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทัง้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ   
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. หาผลลัพธ์ของการบวก  การลบ  การคูณ การหารฟังก์ชัน  หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน 
2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
3. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนำไปใช้ในการแกป้ัญหา 
5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 
รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค30203  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 80 ชั่วโมง     จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนและสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว รากท่ี 
n ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจำนวนนับทีม่ากกว่า 1 สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลักษณ์และสมการตรโีกณมิติ  
กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ 
 เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ การคณ
เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอยา่ง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
2. หารากท่ี n ของจำนวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1 
3. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการตรีโกณมิติ และการนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 
6. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
7. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณ
เชิงเวกเตอร์ 
8. นำความรู้เกีย่วกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค30204  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ เวลา 80 ชั่วโมง     จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณห์รอืสถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 เมทริกซ ์เมทรกิซ์สลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่าง
เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เมทรกซ์ผกผนั การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ 
 หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวก หลักการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น 
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม กรณีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 
ทฤษฎีบททวินาม 
 ความนา่จะเป็น การทดลองสุ่ม เหตุการณ ์ความน่าจะเปน็ของเหตุการณ์ 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคตทิี่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่าง 
เมทรกิซ์ และการหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอรม์ิแนนต์ของเมทริกซ์ n x n  เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่
ไม่เกินสาม 
2. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2 
3. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถว 
4. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 
5. หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกบัความน่าจะเป็นไปใช้ 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค30205            รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เวลา  60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวันของผู้เรียนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

ลำดับและอนุกรม  ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต  ลิมิตของ
ลำดับอนนัต์  อนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  ผลบวกอนุกรม
อนันต์   การนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด 

การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น  การแจกแจงเอกรูป  การแจกแจงทวินาม การแจกแจง
ปกติ 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทัง้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร ์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ                           
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
1.  ระบุไดว้่าลำดับทีก่ำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก 
2.  หาผลบวก n  พจน์แรกของอนุกรมเลขคณติและอนุกรมเรขาคณิต 
3.  หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 
4.  เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ 
5.  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทีเ่กิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป  การแจกแจง 
ทวินามและการแจกแจงปกติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเตมิ 
รหัสวิชา ค30206             รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เวลา  60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวันของผู้เรียนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต  ปริพันธ์
ของฟังก์ชันพีชคณิต 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้  
1. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้ 
2.  หาอนุพนัธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา 
3.  หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีกำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1 )  

รายวิชา หน่วยกิต 
ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

ว21101  วิทยาศาสตร์  1.5 3 
ว20201  วทิยาศาสตรเ์พิ่มเติม 
(ม.1/1, ม.1/2) 

1.0 2 

ว20207  วิทยาศาสตรเ์พิม่เติม  
(ม.1/1) 

1.0 2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรยีนที่ 2 )  

รายวิชา หน่วยกิต 
ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

ว21102  วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 
ว20202  วทิยาศาสตรเ์พิ่มเติม 
(ม.1/1, ม.1/2) 

1.0 2 

ว20208  วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม   
(ม.1/1) 

1.0 2 

       มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1 )  

รายวิชา หน่วยกิต 
ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

ว22101  วทิยาศาสตร์  1.5 3 
ว20203  วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 
(ม.2/1, ม.2/2) 

1.0 2 

ว20209  วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม  
(ม.2/1) 

1.0 2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรยีนที่ 2 )  

รายวชิา หน่วยกิต 
ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

ว22102  วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 
ว20204  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
(ม.2/1, ม.2/2) 

1.0 2 

ว20210  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม   
(ม.2/1) 

1.0 2 

       มัธยมศึกษาปทีี ่3 (ภาคเรียนท่ี 1 )  

รายวิชา หนว่ยกติ 
ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

ว23101  วิทยาศาสตร์  1.5 3 
ว20205  วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม 
(ม.3/1, ม.3/2) 

1.0 2 

ว20211  วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม  
(ม.3/1) 

1.0 2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรยีนที่ 2 )  

รายวิชา หน่วยกิต 
ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

ว23102  วิทยาศาสตร ์ 1.5 3 
ว20206  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
(ม.3/1, ม.3/2) 

1.0 2 

ว20212  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม   
(ม.3/1) 

1.0 2 



๑๑๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  - คณิตศาสตร์ 
 

มัธยมศึกษาปีที  4 (ภาคเรียนที่ 1) มัธยมศึกษาปีที  4 (ภาคเรียนที ่2) 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

รายวิชา 
หน่วยกติ ช่ัวโมง/

สัปดาห ์
ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 4 ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 4 
ว30221 เคมี 1 1.5 3 ว30221 เคมี 2 1.5 3 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว30241 ชีววิทยา 2 1.5 3 
ว30261 ดาราศาสตร์ 1 1.5 3 ว30262 ดาราศาสตร์ 2 1.5 3 
ว30226 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
(ม.4/1) 

1.0 2 ว30206 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
(ม.4/1) 

1.0 2 

 
 

มัธยมศึกษาปีที  5 (ภาคเรียนที่ 1) มัธยมศึกษาปีที  5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

รายวิชา 
หน่วยกติ ช่ัวโมง/

สัปดาห ์
ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 4 ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 4 
ว30223 เคมี 3 1.5 3 ว30224 เคมี 4 1.5 3 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3 
ว30263 ดาราศาสตร์ 3 1.5 3 ว30264 ดาราศาสตร์ 4 1.5 3 
ว30227 วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม 
(ม.5/1) 
 

1.0 2 ว30246 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
(ม.5/1) 

1.0 2 

 
 

มัธยมศึกษาปีที  6 (ภาคเรียนที่ 1) มัธยมศึกษาปีที  6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา 
หนว่ย
กิต 

ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 4 ว30206 ฟิสิกส์ 6 2.0 4 
ว30225 เคมี 5 1.5 3 ว30226 เคมี 6 1.5 3 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 3 ว30246 ชีววิทยา 6 1.5 3 
ว30265 ดาราศาสตร์ 5 1.5 3 ว30266 ดาราศาสตร์ 6 1.5 3 
ว31101 วทิยาศาสตร์กายภาพ
1 

1.5 3 ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3 

ว31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ
2 

1.5 3 ว31104 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 

1.5 3 

ว30207 วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม 
(ม.6/1) 

1.0 2 ว30247 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
(ม.6/1) 

1.0 2 

 
 



๑๒๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนอังกฤษ  - คณิตศาสตร์ 
แผนการเรียนภาษาจีน – ภาษาญ่ีปุน่ 
แผนการเรียนธุรกิจ – คอมพิวเตอร ์

 
มัธยมศึกษาปีที  4 (ภาคเรียนที่ 1) มัธยมศึกษาปีที  4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

รายวิชา 
หน่วยกิต ช่ัวโมง/

สัปดาห ์
ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3 ว31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 1.5 3 
      

 
 

มัธยมศึกษาปทีี  5 (ภาคเรียนที่ 1) มัธยมศึกษาปีที  5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

รายวิชา 
หน่วยกติ ช่ัวโมง/

สปัดาห ์
ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ
1 

1.5 3 ว31104 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 

1.5 3 

 
มัธยมศึกษาปทีี  6 (ภาคเรียนที ่1) มัธยมศึกษาปีที  6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ช่ัวโมง/
สัปดาห ์

รายวิชา 
หน่วยกิต ช่ัวโมง/

สัปดาห ์
- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
    รหัสวิชา  ว21101      รายวิชา วิทยาศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์     เวลา  60 ชั่วโมง            จำนวน   1.5   หน่วยกิต             
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจำแนกและองค์ประกอบ
ของสารบริสุทธิ์ เซลล์ การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ การสืบพันธุ์พืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การ
ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย
เพ่ือให้เกดิความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหาการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด                                                                                                                             

ว 1.2 ม. 1/1  ม. 1/2  ม. 1/3  ม. 1/4  ม. 1/5  ม. 1/6  ม. 1/7  ม. 1/8 ม. 1/9  ม. 
1/10 ม. 1/11  ม.1/12  ม. 1/13  ม. 1/14  ม. 1/15  ม. 1/16  ม. 1/17  ม. 1/18                
ว 2.1 ม. 1/1  ม. 1/2  ม. 1/3  ม. 1/4  ม. 1/5  ม. 1/6  ม. 1/7  ม. 1/8  ม. 1/9  ม. 
1/10                                                                                                  

รวมทั้งหมด    28 ตัวชี้วัด 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว21102      รายวิชา วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      เวลา  60 ชั่วโมง      จำนวน  1.5  หน่วยกติ           
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศ
รอบตัวมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหาการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด    

ว 2.2 ม.1/1  ว 2.3 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7                                     
ว 3.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7                                                                                                                            

รวมทั้งหมด    15 ตัวชี้วัด 
 
 



๑๒๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว22101                  รายวิชา วิทยาศาสตร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์       เวลา  60 ชั่วโมง          จำนวน  1.5  หน่วยกิต           

 
ศึกษา วิเคราะห์ การแยกของผสม สารประกอบและธาตุ สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุ

กึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี สารเคม ีปฏิกิริยาเคมีต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้างของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติบางประการของ
ดิน การใช้และการปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิด ลักษณะ และสมบัติของดิน ชนิด แหล่งที่
พบ และประโยชน์ของหิน วัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร่ ชนิด แหล่งที่พบ และ
ประโยชน์ของแร ่กระบวนการเกิดแหล่งสำรวจในประเทศ และการนำไปใช้ประโยชน์ของปิโตรเลียม ถ่าน
หนิ ก๊าซธรรมชาติ ลักษณะและการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
ในท้องถิ่น ธรณีพิบัติภัยจากน้ำ ลักษณะโครงสร้างโลก ความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณวีิทยาบนเปลือกโลก แรงที่กระทำต่อวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง แรงลัพธ์และ
ผลของแรง 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การข้อมูลและ

การอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหสัตัวช้ีวัด 
ว 3.1 ม .2/1, ม .2/2, ม.2 /3 
ว 3.2 ม .2/1, ม .2/2, ม.2 /3, ม2/4 
ว 4.1 ม .2/1, ม .2/2 
ว 6.1 ม .2/1, ม .2/2, ม.2 /3, ม2/4, ม.2 /5, ม.2/6, ม .2/7, ม2/8, ม2/9, ม2/10 
ว 8.1 ม .2/1, ม .2/2, ม.2 /3, ม2/4, ม.2 /5, ม.2/6, ม .2/7, ม2/8, ม2/9 
รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



๑๒๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว22102          รายวิชา วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ วิทยาศาสตร์         เวลา  60 ชั่วโมง     จำนวน   1.5   หน่วยกิต              
 
  ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างและการทำงานของระบบ     ย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด 

ระบบหายใจ    ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาทของมนุษย์และสัตว์      พฤติกรรมของมนุษย์
และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน      หลกัการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิมผลผลิตของสัตว์    สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและ
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติด  การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์
และสิ่งมชีีวิตอ่ืนๆ การดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น 
ข้อมูล และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถจัดการและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม  และคุณค่าท่ี
เหมาะสม 

 
รหสัตัวช้ีวัด 
ว 1.1 ม .2/1, ม .2/2, ม.2 /3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
ว 5.1 ม .2/1, ม.2/2, ม.2 /3 
ว 8.1 ม .2/1, ม .2/2, ม.2 /3, ม2/4, ม.2 /5, ม.2/6, ม .2/7, ม2/8, ม2/9 
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว23101            รายวิชา วิทยาศาสตร์   ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์         เวลา  60  ชั่วโมง       จำนวน   1.5   หน่วยกิต           
 

 ศึกษา ทดลองวิเคราะห์  อธิบาย  เวคเตอร์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยแรงลัพธ์ การ
เคลื่อนทีใ่น หนึ่ง มิต ิ  การเคลื่อนที่แบบแนวตรง  การเคลื่อนที่แบบแนวโค้ง   ความเร่ง แรงกิริยา  แรง
ปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงพยุง  แรงเสียดทานแรงเสียดทานสถิต  แรงเสียดทานจลน์ 
ความหมายของโมเมนต์ ชนิดของโมเมนต์  ภาวะสมดุลและโมเมนต์  หลักการโมเมนต์ โมเมนต์ใน
ชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของโมเมนต์  พลังงานศักย์ พลังงานจลน์  กฎการอนุรักษพ์ลังงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน พลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
การคิดค่าพลังงานไฟฟ้า  เครือ่งใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ   การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 
สมบัติการนำไฟฟ้าสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พ้ืนฐานในวงจรไฟฟ้า  ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้   การสำรวจตรวจสอบ   การ
สืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถ 
นำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำไปใช้ประโยชน์  ใน
ชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์   คุณธรรมจริยธรรม    และค่านิยมทีเ่หมาะสม 

รหัสตวัชี้วัด   
 ว 4.1 ม .3/1  ม .3/2  ม .3/3     
 ว 4.2 ม .1/3  ม .3/2  ม.3/3   
 ว 5.1 ม .3/1  ม .3/2  ม .3/3  ม .3/4  ม .3/5  
 ว 7.1 ม .3/1  ม .3/2  ม.3/3 
 ว 7.2 ม .3/1    
 ว 8.1 ม.1-3 /1  ม .1 -3 /2  ม.1-3 /3   ม .1 -3/4 ม .1 -3/5 ม.1-3/6 ม.1-3/7  ม .1 -3/8  ม .
1-3/9 
รวมทั้งหมด    24   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว31102    รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์     เวลา  60 ชั่วโมง     จำนวน   1.5   หน่วยกิต        
 
            ศึกษาเกี่ยวกับ ความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ ความเร่งของวัตถุ การหาแรงลัพธ์ที่
เกิดจากแรงหลายแรง ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับแรงลัพธ์ ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบ
ต่างๆของวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ ความสัมพันธ์
ระหว่างมวลและพลังงาน การเกิดสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก หลักการทำงานของมอเตอร์ การเกิดอีเอ็ม
เอฟ เสถียรภาพภายในนิวเคลียส การหักเก การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น ความถี่ธรรมชาติ และการ
สานพ้องของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง การมองเห็นสีของวัตถุ การผสมแสงสี คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การะบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และดูและรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
รหสัตวัชี้วัด   

ว 2.2 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5 
 ม.4/6  ม.4/7  ม.4/8  ม.4/9  ม.4/10 
ว 2.3 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5 
 ม.4/6  ม.4/7  ม.4/8  ม.4/9  ม.4/10 
 ม.4/11  ม.4/12 

รวมทั้งหมด  22 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว31101   รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ เน้นวิทย์คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์     เวลา  60 ชั่วโมง    จำนวน   1.5   หน่วยกิต             
 

ศึกษาธาตุและสารประกอบ โครงสร้างอะตอม แบบจำลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ไอโซโทป ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี 
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์  กรดเบส มอนอเมอร์ พอลิเมอร์ สารประกอบ
อินทรีย์ สมบัติความเป็นกรดเบสของสารประกอบอินทรีย์ การละลายของสาร ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี 
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมบัติของสารกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิตของสาร
กัมมันตรังสี ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง กัมมันตรังสี รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิตัล เทรโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในชีวิตจรงิอย่างสร้างสรรค์  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
รหสัตัวช้ีวัด 
ว 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-

6/9, ม.4-6/10 ,ม.4-6/11, ม.4-6/12, ม.4-6/13, ม.4-6/14, ม.4-6/15, ม.4-6/16, ม.
4-6/17, ม.4-6/18, ม.4-6/19, ม.4-6/20,  
ม.4-6/21, ม.4-6/22, ม.4-6/23, ม.4-6/24, ม.4-6/25 

ว 4.2 ม.4-6/1 
ว 4.2 ม.4-6/1 
รวมทัง้หมด  27 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว31101  รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์     เวลา  60 ชั่วโมง  จำนวน   1.5   หน่วยกิต        
 

ศึกษาธาตุและสารประกอบ โครงสร้างอะตอม แบบจำลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ไอโซโทป ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี 
ส า ร ล ะ ล า ย 
อิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์  กรดเบส มอนอเมอร์ พอลิเมอร์ สารประกอบอินทรีย์ 
สมบัติความเป็นกรดเบสของสารประกอบอินทรีย์ การละลายของสาร ปฏิกิรยิาเคมี สมการเคมี ปัจจัยที่มี
ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมบัติของสารกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิตของสาร
กัมมันตรังสี ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มี การบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง กัมมันตรังสี รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิตัล เทรโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จรยิธรรม คณุธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
รหัสตวัชี้วัด 
ว 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-

6/9, ม.4-6/10 ,ม.4-6/11, ม.4-6/12 , 
ม.4-6/13, ม.4-6/14, ม.4-6/15, ม.4-6/16, ม.4-6/17, ม.4-6/18, ม.4-6/19, ม.4-
6/20, ม.4-6/21, ม.4-6/22, ม.4-6/23, ม.4-6/24, ม.4-6/25 

ว 4.2 ม.4/1 
ว 4.2 ม.4-6/1 
รวมทั้งหมด  27 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๒๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว31104  รายวิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ(เน้นวิทย์) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    เวลา  60 ชั่วโมง    จำนวน   1.5   หน่วยกิต               
 

ศึกษากำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก 
กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การ
แบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ การสำรวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ 
ดาวเทยีมยานอวกาศสถานีอวกาศ โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ การแบ่งชั้นและสมบัติของ
โครงสร้างโลก กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด  แผ่นดินไหว  สึนามิ  การเคลื่อนที่ของอากาศ  การ
หมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมทีเ่หมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-

6/9, ม.4-6/10 
ว3.2 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, ม.4-6/10 ,ม.4-6/11, ม.4-6/12 , ม.4-6/13, ม.4-6/14 
รวมทั้งหมด  24 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชาว31104  รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ(ไม่เน้นวิทย์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์     เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน   1.5   หน่วยกิต              
 

ศึกษากำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก 
กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การ
แบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ การสำรวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ 
ดาวเทียมยานอวกาศสถานีอวกาศ โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ การแบ่งชั้นและสมบัติของ
โครงสร้างโลก กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด  แผ่นดินไหว  สึนามิ  การเคลื่อนที่ของอากาศ  การ
หมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-

6/9, ม.4-6/10 
ว3.2 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, ม.4-6/10 ,ม.4-6/11, ม.4-6/12 , ม.4-6/13, ม.4-6/14 
รวมทั้งหมด  24 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

   รหสัวิชา ว30241                           รายวิชา ชีววิทยา                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        จำนวน 60 ชั่วโมง                     จำนวน 1.5 หน่วยกิต                  

 
          ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  เซลล์
ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การลำเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์  การหายใจระดับเซลล์ และการแบ่งเซลล์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำ
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นโครงงานเก่ียวกับสิ่งที่เรียนผ่านสื่อสารสนเทศตามยุคสมัย 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การอธิบาย   
การอภิปราย   การเปรียบเทียบ การสำรวจตรวจสอบ และการสืบค้นข้อมูล เ พ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
ว 4.1 
 

ม 4/1  ม 4/2   ม 4/3     ม 4/4    ม 4/5    ม 4/6     ม 4/7    ม 4/8    ม 4/9    ม 
4/10        ม 4/11   ม 4/12  ม 4/13   ม 4/14   ม 4/15  ม 4/16   ม 4/17 

 
รวมทั้งหมด  17  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ส 21101              รายวิชาสังคมศึกษาฯ      จำนวน 40  ชั่วโมง      2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
รหัสวิชา ส 2110๒              รายวิชาประวัติศาสตร์     จำนวน 20  ชั่วโมง      1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ส 2110๓              รายวิชาสังคมศึกษาฯ     จำนวน 40  ชั่วโมง      2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
รหัสวิชา ส 21104              รายวิชาประวัติศาสตร์      จำนวน 20  ชั่วโมง      1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ส 22101              รายวิชาสังคมศึกษาฯ          จำนวน 60 ชั่วโมง      3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รหัสวิชา ส 22102              รายวิชาประวัติศาสตร์       จำนวน 20 ชัว่โมง        1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ส 22103              รายวิชาสังคมศึกษาฯ           จำนวน 60 ชั่วโมง     3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รหัสวิชา ส 22104              รายวิชาประวัติศาสตร์        จำนวน 20 ชั่วโมง       1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ส 23101              รายวิชาสังคมศึกษาฯ            จำนวน 60 ชัว่โมง      3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รหัสวิชา ส 23102              รายวิชาประวัติศาสตร์         จำนวน 20 ชั่วโมง       1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ส 23103              รายวิชาสังคมศึกษาฯ             จำนวน 60 ชัว่โมง     3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รหัสวิชา ส 23104              รายวิชาประวัติศาสตร์          จำนวน 20 ชั่วโมง      1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ส 31101              รายวิชาสังคมศึกษาฯ           จำนวน 40 ชั่วโมง      2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
รหัสวิชา ส 31102              รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย      จำนวน 20  ชัว่โมง     1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 
รหสัวิชา ส 31103              รายวิชาสังคมศึกษาฯ            จำนวน 40 ชั่วโมง     2 ชั่วโมง/สัปดาห์  
รหัสวิชา ส 31104              รายวิชาประวัติศาสตรไ์ทย       จำนวน 20  ชั่วโมง    1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ส 32101              รายวิชาสังคมศึกษาฯ             จำนวน 40 ชัว่โมง     2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รหัสวิชา ส 3๒102              รายวิชาประวัติศาสตร์สากล     จำนวน 20  ชั่วโมง    1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ส 3210๓              รายวิชาสังคมศึกษาฯ            จำนวน 40  ชั่วโมง     2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
รหัสวิชา ส 3๒104              รายวิชาประวัติศาสตร์สากล     จำนวน 20  ชั่วโมง    1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา ส 33101              รายวิชาสังคมศึกษาฯ            จำนวน 40  ชั่วโมง     2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ส 3310๒              รายวิชาสังคมศึกษาฯ            จำนวน 40  ชัว่โมง     2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1  
รหัสวิชา ส21201       กฎหมายน่ารู ้    จำนวน 20 ชั่วโมง  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ส23201              รายวิชาอาเซียนศึกษา          จำนวน 20 ชั่วโมง   1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ส20202       รายวชิากฎหมายน่ารู้            จำนวน 40  ชั่วโมง    2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ส302๐8          รายวชิาอาเซียน                  จำนวน 40  ชั่วโมง    2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที1่ 
รหัสวิชา ส302๐4          รายวชิาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย     จำนวน 40  ชัว่โมง  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ส30215             รายวิชาประชากรและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  40 ชั่วโมง  2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ส30๒๑2        รายวิชาประกันภัยศึกษา             จำนวน 20 ชั่วโมง       1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รหัสวิชา ส30๒1๓        รายวิชาศาสนาสากล                  จำนวน 20 ชัว่โมง       1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ภาคเรียนที ่2 
รหัสวิชา ส302๐5        รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน            จำนวน 20  ชัว่โมง      1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รหัสวิชา ส30๒1๔        รายวิชาศาสนาสากล                  จำนวน 20 ชัว่โมง       1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 
 



๑๓๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส21101  รายวิชา พระพุทธศาสนา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้า
อโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพ
ชาดก ติตติรชาดก ประพฤติตนตามแบบอย่งการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง ความจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอ่ืนๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอ่ืนใน
สถานการณ์ตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ 5 (ธาตุ 
4) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมขุ 6 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข 2 (กายิก-
เจตสิก) คิหิสุข มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 (ไม่
คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ยํ เว เสวติ ตาทิโส (คบคนเช่นใดย่อม
เป็นเช่นนั้น) อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตือนตนด้วยตน) นิสมฺม  กรณํ เสยฺโย (ใคร่ครวญก่อนจึงทำดีกว่า) ทุ
ราวาสา ฆรา ทุกฺขา (เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและนำไปพัฒนา แก้ปัญหา
ของตนและครอบครัวในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่า
แท้-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก) สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วย
อานาปานสติ  
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ 
บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจัดโต๊ะ
หมู่บูชา การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องคำ
อาราธนาต่างๆ ประวัติ ความสำคัญ และการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพ
ของตนเองและผู้อ่ืน หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 



๑๓๕ 
 

ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา 
กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10  
ม.1/11  ส 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ส 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4 
ส 2.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส21103  รายวิชา เศรษฐศาสตร์  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนใน สังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและ
ความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบัน
การเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรใน
การผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
ศึกษา วิเคราะห์ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำรวจ สืบค้น พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้น
แบ่งเวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ  ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม  รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์    รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ  การจัดการทาง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น  วิเคราะห์  และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ การใช้สถิติพ้ืนฐาน  รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความสามารถทางภูมิศาสตร์   กระบวนการทางภูมิศาสตร์   
ทักษะทางภูมิศาสตร์  และมีทักษะในศตวรรษที่  21  ด้านการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีส่วนร่วมในการจัดการ   ภัยพิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 
รหสัตวัชี้วัด   
ส 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ส 3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
ส 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ส 5.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
 



๑๓๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา ส21102  รายวิชา ประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักร
สุโขทัย ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่า
เป็นพัฒนาการของภูมิภาคที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
พัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ส 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ส 4.2 ม.1/1 ม.1/2 ส 4.3 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส21104  รายวิชา ประวัติศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกติ 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักร
สุโขทัย ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่า
เป็นพัฒนาการของภูมิภาคที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
พัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
รหัสตัวชี้วัด   
ส 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ส 4.2 ม.1/1 ม.1/2 ส 4.3 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส20201  รายวิชา กฎหมาย   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายอาญา  กฎหมายอ่ืนที่ควรรู้
ประกอบด้วย  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายการรับราชการทหาร  กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 
         โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคมและ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
          เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย ใฝ่
เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิต อย่างปกติสุขในสังคมได้ทุกระดับ 
ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายและวิเคราะห์ความสำคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย   
2. วิเคราะห์ผลของการปฏิบัติตนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
3. วิเคราะห์ผลของการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
4. วิเคราะห์ความสำคัญของการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายการรับ
ราชการทหาร  กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 
รวมทั้งหมด 4   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส22101  รายวิชา พระพุทธศาสนา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 60 ชัว่โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
     ศึกษา วิเคราะห์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ตอนผจญ
มาร การตรัสรู้ การสั่งสอน ประวัติพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร มิตตวิ
นทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหาธรรมราชา ลิไทย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโร
รส โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
     อธิบายและปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และปฏิบัติตนตามข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ใน
เรื่อง ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ 5 (อายตนะ) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ใน
เรื่องหลักกรรม (สมบัติ 4 วิบัติ 4) อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข 
2 (สามิส นิรามิส) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่อง บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรรม 6 กุล
จิรัฏฐิติธรรม 4 กุศลกรรมบถ 10 สติปัฏฐาน 4 มงคล 38 ในเรื่อง ประพฤติธรรม เว้นจากความชั่ว เว้น
จากการดื่มน้ำเมา พุทธศาสนสุภาษิต กมฺมุนา วตฺตติ  
โลโก  กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ  สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ  
การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ มีมรรยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และหลักคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
    โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างสันติสุข  
  ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึง
และความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ
อันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสั งคมไทยสมัยปัจจุบัน 
กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้ อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 
 



๑๔๑ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10 
ม.2/11   ส 1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ส 2.1 ม.2/1   ม.2/2      ม.2/3       
ม.2/4 ส 2.2 ม.2/1   ม.2/2 
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส22103  รายวิชา เศรษฐศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและ
ราคาสินค้าปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการผลิตสินค้าและบริการเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดำรงชีวิต สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 

ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการอธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์  รวบรวม 
วิเคราะห์   และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ  ของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา วิเคราะห์
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่
มีผลกับทำเลที่ตั้ง สืบค้นอภิปรายปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์แนวทาง
การจัดการภัยพิบัติการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุ โรป และทวีปแอฟริกา   โดยใช้
กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ  และกระบวนการกลุ่ม  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ 
เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 ส 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 
ส 5.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ส 5.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4                                                                                      
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 



๑๔๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส22102  รายวิชา ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสงัคม  เวลา 60 ชัว่โมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
   ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญ
ของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริง
กับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และอาณาจักรธนบุรีใน
ด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้ เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ตระหนัก
ถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย 
รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ส 4.3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส22104  รายวิชา ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
   ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญ
ของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริง
กับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย  ความสำคัญของแหล่งอารย-ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  อธิบายพัฒนาการทางสังคม  
เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย   และระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชีย 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ตระหนัก
ถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย   และมีเจตคติท่ี
ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ 
รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ส 4.3 ม.2/3  
รวมทั้งหมด   3   ตัวชี้วัด 
 



๑๔๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส23101  รายวิชา พระพุทธศาสนา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทั่ วโลก ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆ การประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 
(พระอัญญาโกณฑัญญะ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล) ชาดก (นันทิ
วิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก) ศาสนิกชนตัวอย่าง (หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ศาสตราจารย์สัญญา 
ธรรมศักดิ์) 
 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ประกอบด้วย
ขันธ์ 5  (ไตรลักษณ์) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ประกอบด้วย หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา, 
มานะ, ทิฏฐิ) นิโรธ (ธรรมที่ควรรู้) ประกอบด้วย อัตถะ 3 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ประกอบด้วย มรรคมี
องค์ 8 ปัญญา 3  สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 3 อุบาสกธรรม 1 มงคล 38 (มีศิลปวิทยา พบสมณะ 
ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย, ธมฺมจารี สุขํ 
เสติ, ปมาโท มจฺจุโน ปทํ , สุสฺสูสํ ลภเต ปญญํ เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน 4 ในมหา
ปรินิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  ในการพัฒนาตน เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน
และการมีครอบครัว การพัฒนาจิต เพ่ือการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิด
แบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย สวดมนต์แปล  แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานา
ปานสติ) หน้าที่และบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อสาวกได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี พิธีกรรม ประวัติวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ การ
ยอมรับความแตกต่างและวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสั งคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถ
นำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลั กษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างสันติสุข 
 ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วน
ร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากลที่เหมาะสม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และการเสนอแนวคิดในการลดความ
ขัดแย้ง การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน 
เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการ
ใช้อำนาจรัฐ  ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข 



๑๔๔ 
 

 โดยใช้กระบวนการคิด การบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม                                 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
ส 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 
ส 1.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ส 2.1 ม.3/1 ม.3/2  
ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ส 2.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 
รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส22103  รายวิชา เศรษฐศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความสำคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงาน
และแนวทางการแก้ปัญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ 
อยู่อย่างพอเพียงใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ สำรวจและอภิปราย
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมี
จิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
รหัสตวัชี้วัด   
ส 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ส 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 
ส 5.1 ม.3/1 ม.3/2 ส 5.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส23102  รายวิชา ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการของไทยสมัย
รตันโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่ นคงของชาติ 
พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย โดย
วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และ
อิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป    ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือ และ
ความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายาม ในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
ท้องถิ่นของตนเอง และประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนพัฒนาการในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เกิด
ความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
รหัสตวัชี้วัด   
ส 4.1 ม.3/1 ม.3/2 ส 4.2 ม.3/1 ม.3/2 ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส23104  รายวิชา ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ 
พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย โดย
วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และ
อิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป    ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือ และ
ความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความพยายาม ในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกีย่วข้องกับตนเอง ครอบครัว 
ท้องถิ่นของตนเอง และประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนพัฒนาการในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เกิด
ความรักความภาคภูมิใจ     ในความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.1 ม.3/1 ม.3/2 ส 4.2 ม.3/1 ม.3/2 ส 4.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  
รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส20202  รายวิชา อาเซียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน  ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม  ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน ความสำคัญ  ความเป็นมาของอาเซียน
เกี่ยวกับการกอ่ตั้ง  โครงสร้าง  ความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่างๆ ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  
กฎบัตรและจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียน  การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ผลที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  บทบาทของไทยในอาเซียน  บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก   
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน  มีความ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของอาเซียน  มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียนและ
สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม
ของอาเซียน 
2.  วิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึง พัฒนาการของอาเซียน  ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ในด้านต่างๆจากอดีตถงึปัจจุบัน 
3.  อธิบายการก่อตั้งและบอกสัญลักษณ์และคำขวัญ  สาระสำคัญของกฎบัตร  บทบาทหน้าที่ของสำนัก
เลขาธิการอาเซียนได้ 
4.  ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
5.  อธิบายอัตลักษณ์  ธงชาติ  สกุลเงิน  ภาษา  การสื่อสาร  ลักษณะดอกไม้ประจำชาติของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
6.  ภาคภูมิใจในลักษณะเด่นของมรดกโลกในประเทศสมาชิกอาเซียน  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประชาคมอาเซียนและพลโลก   
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส3๑101  รายวิชา สังคมศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้
ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศไทย การเมือง การปกครอง การประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้ องธำรงรักษาไว้ซึ่ งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ 
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่อง
ความผิดเกีย่วกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่นที่สำคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
รหัสตัวชี้วัด     
ส 2.1 ม. 4-6/1    ม. 4-6/2     ม. 4-6/3    ม. 4-6/4   ม.4-6/5 ส 2.2 ม. 4-6/1     
ม. 4-6/2  ม. 4-6/3    ม. 4-6/4 
รวมทั้งหมด   9 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส3๑103  รายวิชา สังคมศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 
พระพุทธ ศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การ
ก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา 
ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตรมีเถรี 
พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระ
วันรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  
สุชีพ ปุญญานุภาพ) ชาดก (เวสสันดรชาดก) 
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5 และวิตก 3) นิโรธ (ภาวนา 
4) มรรค(พระสัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์
ภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการ
ขึ้นๆ ลงๆคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข การสังคายนาพระไตรปิฎก การ
ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธี
เกี่ยวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีทอดกฐิน 
พิธีปวารนา การทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาล
สำคัญในพระพุทธศาสนาการเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม การ
สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน) การสัมมนาและเสนอ
แนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติและโลก ประวัติของ
ศาสดาของศาสนาอ่ืนและหลักคำสอนพ้ืนฐาน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการ เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถ
นำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความ
เป็นไทย มจีิตสาธารณะ สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
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.4-6/17  ม.4-6/19 ม.4-6/20   
ส 1.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4ม.4-6/5  
รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด 
 



๑๕๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส3๑102  รายวิชา ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง

ของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่
มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทย
สมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย การกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.1 ม. 4-6/1 ม. 4-6/2 
ส. 4.3  ม. 4-6/1    ม. 4-6/2    ม. 4-6/3    ม. 4-6/4   ม. 4-6/5  
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส3๑104  รายวิชา ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่
มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทย
สมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย การกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุง่มั่นในการทำงาน 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
ส  4.1 ม. 4-6/1 ม. 4-6/2 
ส. 4.3  ม. 4-6/1    ม. 4-6/2    ม. 4-6/3    ม. 4-6/4   ม. 4-6/5  
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส30203  รายวิชา กฎหมาย   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาที่มา ลักษณะ ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของกฎหมายไทยที่ใช้ในปัจจุบัน  

คำศัพท์สำคัญในวิชากฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  ลำดับศักดิ์ของกฎหมายไทย  ความสำคัญของ
กฎหมายอาญาในชีวิตประจำวัน ลักษณะสำคัญของกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว การทำนิติ
กรรมสัญญา  รวมทั้งกฎหมายธุรกิจ  การใช้กฎหมายในสถานการณ์จริงที่เกิดข้ึนในสังคม 

โดยใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ บทบาทสมมติ กระบวนการกลุ่ม ประสบการณ์ตรงข้อมูลข่าวสารสังคม เพ่ือให้เกิดทักษะการ
ดำรงชีวิตในสังคมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบันตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่ใช้
เป็นบรรทัดฐานของสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจถึงที่มาของกฎหมายและสามารถแบ่งประเภทของกฎหมายลักษณะต่างๆได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกฎหมายไทยและบอกได้ว่ากฎหมายมีประโยชน์และมี
ความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ 
3. วิเคราะห์ได้ว่า กฎหมายอาญาในชีวิตประจำวันมีความจำเป็นต่อการจัดระเบียบทางสังคม 
4. สามารถระบุลักษณะสำคัญของกฎหมายแพ่งเกี่ ยวกับตนเอง ครอบครัว การทำนิติกรรมสัญญา 
กฎหมายธุรกิจและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษากฎหมายแพ่งไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
5. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษากฎหมายที่ควรรู้ไปวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมได้และจำลอง
สถานการณ์ สร้างบทบาทสมมติ วิพากษ์วิจารณ์  วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามแนวทางกฎหมายได้ 
รวมทั้งหมด  ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส30208  รายวิชา อาเซียนศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ กำเนิดสมาคมอาสา พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูล

ของประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ
ของอาเซียนในสังคมโลก ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแก้ปัญหาต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนอย่างปกติสุข  

 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายกำเนิดสมาคมอาสาและพัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. อธิบายเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ โครงสร้างองค์กรและกลไกการดำเนินงานของ
อาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก 
3. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. อธิบายลักษณะสำคัญของการดำเนินงานตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
5. วิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางแก้ไข 
6. วิเคราะห์บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาคม
อาเซียน 
7. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในด้านต่างๆ ปัญหาของอาเซียน และแนวทางแก้ไข 
รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส32101  รายวิชา เศรษฐศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาท
ของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพ่ือการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  
ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความสำคัญในการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบันอธิบาย
ความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนว
ทางแก้ไข   อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของ
นโยบายการเงิน การคลัง 

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพ่ือวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขัน การขัดแย้ง 
และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  

 
รหัสตัวช้ีวัด   
ส 3.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3    ม.4-6/4    ส 3.2 ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส32103  รายวิชา ภูมิศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพซึ่งทำให้เกิดปัญหาหรือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระบุมาตรการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทของ
องค์การที่เกี่ยวข้อง การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ วิเคราะห์แนวทางและมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สถิติ
พ้ืนฐานใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รวมถึงทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะ
ภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการ
ทำงาน มีส่วนร่วมในการจัดการ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
รหัสตวัชี้วัด 
ส 5.1 ม.4-6/1   4-6/2   ม.4-6/3  ส 5.2 ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส32102  รายวิชา ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชัว่โมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่
มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารย
ธรรมกรีก โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่ มีผลต่อพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุง่มั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
ส 4.1 ม. 4-6/1   ม. 4-6/2 ส 4.2 ม. 4-6/1  ม. 4-6/2   ม. 4-6/3   ม. 4-6/4  
รวมทั้งหมด 6  ตัวชี้วัด   
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส32104  รายวิชา ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกติ 
 

ศึกษา  วิเคราะห์ เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การ
ขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความ
รว่มมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

 
รหสัตัวช้ีวัด   

ส 4.1 ม. 4-6/1   ม. 4-6/2 
ส 4.2 ม. 4-6/1   ม. 4-6/2    ม. 4-6/3   ม. 4-6/4  

 รวมทัง้หมด 6  ตัวชี้วัด  
 

 
 



๑๕๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส30204  รายวิชา ประวัติศาสตร์   ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทางธรณีวิทยา ความเป็นมาและ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทยของจังหวัด
สระบุรี วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นในภูมิภาคต่างของประเทศไทย วางแผนกำหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
          โดยใช้ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านยิมอันพึงประสงค์และมสี่วนร่วมในการการอนุรักษภ์ูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยที่ยั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายลักษณะที่ตั้ง รูปร่าง พรมแดน และขนาดของจังหวัดสระบุรี 
2.  อธิบาย ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสระบุรี  
3.  บอกความเป็นมาและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี   
4.  เห็นคุณค่าและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดสระบุรี  
5.  เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นในภูมิภาคต่างของประเทศ 
ไทย  
6.  วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส30215  รายวิชา ทรัพยากรธรรมชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ความหมายและความสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับภาวะประชากร 
สถานการณ์เกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากร  ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม  
 สถานการณ์และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและโลก  
หลักการและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศและ การพัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
          โดยใช้ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสั งคมกระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอัน พึงประสงค์มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทีย่ั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  บอกประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
4.  วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ  
5.  วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร   
6.  อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับ
สิ่งแวดล้อม  
7.  วิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน 
8.  ระบุแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความร่วมมือในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตน  
9. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส33101  รายวิชา พระพุทธศาสนา   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอนุรุทธเถระ พระองคุลิมาลเถระ พระธัมมทินนา
เถรี จิตตคหบดี)  ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) 
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)) ชาดก (มโหสถชาดก) 
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5-โลกธรรม 8) สมุทัย (กรรมนิยาม-กรรม 12 มิจฉาวณิชชา 5) 
นิโรธ (วิมุตติ 5) มรรค (อปริหานิยธรรม 7 ปาปณิกธรรม 3 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 โภคอาทิยะ 
5 อริยวัฑฒิ 5 มงคล 38 (ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่น จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอง จิตเกษม) พุทธศาสน
สุภาษิต (คนขยันเอาการเอางาน  กระทำเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะ
ประสบความสำเร็จ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก) การสังคายนา
พระไตรปิฎก ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวและสังคม ปฏิบัติตนตามศาสนพิธี 
พิธีกรรมของพระพุทธศาสนา (พิธีบรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี) สวดมนต์แปลและแผ่
เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบวิภัชชวาท การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา และศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก หลักธรรมทาง
ศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุข  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ม.4-6/2   ม.4-6/6   ม.4-6/7 ม.4-6/8   ม.4-6/13  ม.4-6/14   ม.4-6/15  
ม.4-6/16 ม.4-6/19  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  ม.4-6/5   
รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๖๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ส33102  รายวิชา พระพุทธศาสนา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาสอนการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพแก่
บุคคล สังคม และโลก พระพุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา (พระอานนท์ พระปฏาจาราเถรี นางจูฬสุภัททา นายสุมนมาลาการ) ศาสนิกชนตัวอย่าง 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตโต) ท่าน อนาคาริก ธรรมปาละ) ชาดก (มหาชนกชาดก) 
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ (จิต – เจตสิก) สมุทัย (ปฏิจจสมุปบาท นิวรณ์ 5 อุปาทาน 4) นิโรธ 
(นิพพาน) มรรค (อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6 ทศพิธราชธรรม 10 วิปัสสนาญาณ 9 มงคล 38 (ความ
เพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ บรรลุนิพพาน)) พุทธศาสนสุภาษิต (พระราชาเป็น
ประมุขของประชาชน สติเป็นเครื่องตื่นในโลก สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง) คุณค่า
และความสำคัญของพระไตรปิฎก ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง 
ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติตนตามศาสนพิธี พิธีกรรม วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี สัมมนาและเสนอแนวทางธำรงรักษาศาสนาที่ตน
นับถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ 
และโลก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข  
 
รหัสตวัชี้วัด 
ส 1.1 ม.4-6/2   ม.4-6/9  ม.4-6/10 ม.4-6/13   ม.4-6/14 ม.4-6/15  ม.4-6/18  
ม.4-6/19   ม.4-6/20  ม.4-6/22  ส 1.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 



๑๖๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส30๒1๒  รายวิชา ประกันภัย   ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักประกันภัย ประเภทของการประกันภัย เงื่อนไขของการประกันภัย ธุรกิจ
การประกันภัย คุณสมบัติและจรรยาบรรณอาชีพประกันภัย การเข้าสู่อาชีพประกันภัย กฎหมายและ
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เข้าใจหลักการประกันภัย เงื่อนไขของการประกันภัยและธุรกิจการ
ประกันภัยคุณสมบัติ จรรยาบรรณอาชีพ การเข้าสู่อาชีพประกันภัย กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันภัย มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบความ
อุตสาหพยายาม และความสุภาพอ่อนน้อม 
ผลการเรียนรู้ 
1. แสดงความรู้เกีย่วกับหลักการประกันภัย เงื่อนไขของการประกันภัยและธุรกิจการประกันภัย 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ จรรยาบรรณอาชีพประกันภัย และการเข้าสู่อาชีพประกันภัย 
3. แสดงความรู้เกีย่วกับกฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 
4. เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นตัวแทนประกันภัยตามหลักการ 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหสัวิชา ส30๒13  รายวิชา ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาสภาพและข้อมูลเหตุของความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก  การก่อการร้ายในสาเหตุ  ขบวนการ  วัตถุประสงค์และการเคลื่อนไหวในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้ง
แนวทางแก้ปัญหาของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ ปัญหาสงครามเย็น  สงครามโลกครั้งที่ 1  สงครามโลกครั้งที่ 
2 ปัญหาตะวันออกกลาง  ปัญหาพลังงาน  ปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงาน  ปัญหาประชากรและความ
ยากจน  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ปัญหาทางวัฒนธรรมจิตใจรวมทั้งความพยายามในการสร้างสันติภาพ
ในโลกและการวิเคราะห์ข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลปฏิบัติจริง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการ  ในการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางสังคม  
และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือตระหนักถึงความสำคัญเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อประวัติศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรม
เป็นหลักในการดำเนินชีวิต  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  
มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 4.1   ม.4-6/1  ส 4.1 ม.4-6/2   ส 4.2  ม.4-6/4 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 



๑๖๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหสัวิชา ส30๒14  รายวิชา ศาสนาสากล   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมายของศาสนาและลัทธิ  องค์ประกอบ ประเภทและสาเหตุของการเกิดศาสนา  

ความสำคัญและประโยชน์ของศาสนา  มีความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนอันจะนำมาซึ่งความสงบสุข
ของสังคมโลกได้ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ในด้านความ
เป็นมา  ประวัติศาสดา  คัมภีร์และนิกายสำคัญ  หลักคำสอน  พิธีกรรมสำคัญ  อิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต
ของชาวฮินดู  ชาวพุทธ  ชาวคริสต์  ชาวมุสลิม  ที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้  หลักคำสอนและ
เปรียบเทียบความสอดคล้องกันทั้ง 4  ศาสนาหลัก  โดยวิเคราะห์ในเรื่องจริยธรรม จุดมุ่งหมายปลายทาง 
บุญกุศล นรก สวรรค์  และหลักการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ได้  รวมทั้งความสามารถแก้ไขปัญหา
ชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยดี 

โดยจัดกระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางสังคม 

เพ่ือนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง และ
นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มคีวามรอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ม4-6/1    ส 1.1  ม4-6/2   ส 1.1  ม4-6/3 ส 1.2   ม4-6/1   ส 1.3  ม4-6/2 
รวมทั้งหมด 5    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ส30๒15  รายวิชา ศาสนาสากล   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และสังคม  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายของศาสนาและลัทธิ  องค์ประกอบ ประเภทและสาเหตุของการเกิดศาสนา  
ความสำคัญและประโยชน์ของศาสนา  มีความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนอันจะนำมาซึ่งความสงบสุข
ของสังคมโลกได้ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ในด้านความ
เป็นมา  ประวัติศาสดา  คัมภีร์และนิกายสำคัญ  หลักคำสอน  พิธีกรรมสำคัญ  อิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต
ของชาวฮินดู  ชาวพุทธ  ชาวคริสต์  ชาวมุสลิม  ที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้  หลักคำสอนและ
เปรียบเทียบความสอดคล้องกันทั้ง 4  ศาสนาหลัก  โดยวิเคราะห์ในเรื่องจริยธรรม จุดมุ่งหมายปลายทาง 
บุญกุศล นรก สวรรค์  และหลักการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ได้  รวมทั้งความสามารถแก้ไขปัญหา
ชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยดี 

โดยจัดกระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางสังคม 

เพ่ือนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง และ
นำไปใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต สามารถทำงานอย่ างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ม4-6/1     ส 1.1  ม4-6/2   ส 1.1  ม4-6/3  ส 1.2  ม4-6/1 ส 1.3  ม4-6/2 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  

 

รหัสวิชา ชือ่รายวิชา 
จำนวน 
ชั่วโมง 

จำนวน 
หน่วยกิต 

พ๒๑๑๐๑ 
พ๒๑๑๐๒ 
พ๒๑๑๐๓ 
พ๒๑๑๐๔ 
พ๒๒๑๐๕ 
พ๒๒๑๐๖ 
พ๒๒๑๐๗ 
พ๒๒๑๐๘ 
พ๒๓๑๐๙ 
พ๒๓๑๑๐ 
พ๒๓๑๑๑ 
พ๒๓๑๑๒ 

สุขศึกษา๑ 
พลศึกษา๑ (ยืดหยุ่น,กีฬาพ้ืนบ้าน) 
สุขศึกษา๒ 
พลศึกษา๒ (เทเบิลเทนนิส,กีฬาพ้ืนบ้าน) 
สุขศึกษา๓ 
พลศึกษา๓ (กรีฑาประเภทลาน,กระบี่) 
สุขศึกษา๔ 
พลศึกษา๔ (กรีฑาประเภทลู่,ดาบสองมือ) 
สุขศึกษา๕ 
พลศึกษา๕ (บาสเกตบอล,ตะกร้อ) 
สุขศึกษา๖ 
พลศึกษา๖ (วอลเล่ย์บอล,ตะกร้อ) 

๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  

 

รหัสวิชา ชือ่รายวิชา 
จำนวน 
ชั่วโมง 

จำนวน 
หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน 
พ๓1๑๐๑ 
พ๓1๑๐๒ 
พ๓๒๑๐๓ 
พ๓๒๑๐๔ 
พ๓๓๑๐๕ 
พ๓๓๑๐๖ 

 
สุขศึกษาและพลศึกษา๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา๖ 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
พ๓๐๒๐๑ 
พ๓๐๒๐๒ 
พ๓๐๒๐๓ 
พ๓๐๒๐๔ 
พ๓๐๒๐๕ 
พ๓๐๒๐๖ 

 
มวยไทย 
แบดมินตัน 
เปตอง 
แฮนด์บอล 
ผู้นำนันทนาการ 
ลีลาศ 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 
๐๕ 
๐.๕ 
๐.๕ 

 
 



๑๖๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา พ๒๑๑๐๑     รายวิชา สุขศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ วิธีดูแล
รักษาระบบประสาทและต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ   การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  
แสวงหาแนวทางการพัฒนาตนเอง  การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การเลือกรับประทาน
อาหาร และแสดงทักษะการปฏิเสธ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อ
สุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและต่อมไร้ท่อให้ทำงาน
ตามปกติ ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวัย  และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทาง
เพศ  การเบี่ยงเบนทางเพศ  และวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การเลือกกินอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ ๑.๑ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒,ม.๑/๓ ,ม.๑/๔ พ ๒.๑ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒  พ ๔.๑ ม.๑/๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ๒๑๑๐2     รายวิชา พลศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาหลักการเพ่ิมพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา เล่นกีฬาไทย (กระบี่ )และกีฬาสากล(ยิมนาสติก)ร่วมกิจกรรมนันทนา และ
นำความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน(บูรณาการทีส่วน
พฤกษศาสตร์ พุแค) อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อ่ืน 
 เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถของตนนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ออกกำลังกายและเลือก
เข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ  
 
ตัวช้ีวัด 
พ ๓.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒ ,ม.๑/๓ พ ๓.๒ ม.๑/๑,ม.๑/๒ 
 
   รวม    ๕     ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๖๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ๒๑๑๐3     รายวิชา สุขศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควบคุมน้ำหนักของ
ตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยา่งปลอดภัย อธิบาย
ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด และการป้องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพ
ติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  แสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ วิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย  ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด การป้องกันการติดสารเสพติด  ความสัมพันธ์
ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  วิธีการชักชวนผู้อื่นให้ ลด ละ เลิกสารเสพติด  
 
ตัวช้ีวัด 
          พ ๔.๑ ,ม.๑/๒,ม.๑/๓, พ ๕.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓ ,ม.๑/๔ 
 
รวม     ๖   ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ๒๑๑๐4     รายวิชา พลศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น รูปแบบ วิธีการรุก และ
การป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก  วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ใน
การเล่นอย่างเป็นระบบ ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีม สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ   
 เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจ กฎ กติกาการเล่นเกมและแข่งขันกีฬาที่เลือกเล่น วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน  
 
ตัวชี้วัด 
 พ ๓.๒ ม.๑/๓, ม.๑/๔,ม.๑/๕,ม.๑/๖ พ ๔.๑ ม.๑/๔ 
 
รวม   ๕   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 



๑๖๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ๒2๑๐5     รายวิชา สุขศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ระบุ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาใน
วัยรุ่น ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การอบรม
เลี้ยงดู) ปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ (ครอบครัว  วัฒนธรรม  เพ่ือน สื่อ) เลือกใช้บริการสุขภาพ
อย่างมีเหตุผล  ผลการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทาง
เพศ การวางตัวต่อเพศตรงข้าม ปัญหาทางเพศ แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ  การบริการสุขภาพ   
การใช้เทคโนโลยีทีม่ีผลต่อสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด 
 พ ๑.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒  พ ๒.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔ พ ๔.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒ 
 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ๒2๑๐6     รายวิชา พลศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการนำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเล่นกีฬา  เล่นกีฬาไทย กีฬา
สากล เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน 
 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมอย่างน้อย ๑ ชนิด และนำความรู้และ
หลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ  อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เกิดจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต 
 เพ่ือให้มคีวามเข้าใจความแตกต่างของการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬากับการเคลื่อนไหวที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและค้นพบศักยภาพของตนเองในการเล่นกีฬา  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการออกกำลัง
กายและการสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีโดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ 
ตัวช้ีวัด 
 พ ๓.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ ,ม.๒/๔ พ ๓.๒ ม.๒/๑ 
รวม ๕  ตัวชีว้ัด 

 
 



๑๗๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ๒2๑๐7     รายวิชา สุขศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภาวะ
สมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เสนอแนะวิธี
ปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด ระบุวิธีการ ปัจจัย และแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพตดิ อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง  ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัตตินเพื่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด วิธีการ ปัจจัย และแหล่งทีช่่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด  วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
และสถานการณ์เสี่ยงการป้องกันตนเองจากสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย 
ตัวช้ีวัด 
 พ ๔.๑ ม.๒/๓,ม.๒/๔ ,ม.๒/๕ ,ม.๒/๖, ม.๒/๗ พ ๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ 
รวม   ๘  ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ๒2๑๐8     รายวิชา พลศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย  เล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  มีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกวางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและ
นำไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม 
นำผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งม่ันทีม   
 เพ่ือค้นหาความสามารถของตนเอง ในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล และวินัยในการฝึกและเล่น
กีฬาตามกฎกติกา และข้อตกลง รูปแบบ  กลวิธีการรุก การป้องกันในการเล่นกีฬาเป็นทีม ประโยชน์ของ
การเล่นและการทำงานเป็นทีม หลักการให้ความร่วมมือในการเล่นการแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีม 
การพัฒนาวิธีการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความมุ่งม่ันในการเล่น
และแข่งขันกีฬา 
ตัวช้ีวัด 
  พ ๓.๒ ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ ,ม.๒/๔ ,ม.๒/๕ 
รวม   ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๗๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ๒3๑๐9     รายวิชา สุขศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ละ
วัย  

วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณาที่มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็กการวางแผนครอบครัวและ
วิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทาง
ป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว  
 กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆโดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ 
 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  โรคติดต่อ  
เช่น โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก  ฯลฯ โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคความ
ดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน  โรคมะเร็ง  ฯลฯ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
แต่ละวัย  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  องค์ประกอบของอนามัย
เจริญพนัธ์   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  ความขัดแย้งในครอบครัว การจัดอาหารที่เหมาะสมกับ
วัย ต่างๆแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย   
   
ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓ พ ๒/๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒ ,ม.๓/๓ พ ๔.๑ ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ 
 
รวม    ๘    ตัวชีว้ัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ23๑1๐     รายวิชา สุขศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกติ 
 
 ศึกษา เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทย(ตะกร้อข้ามตาข่าย)และกีฬาสากล (วอลเล่ย์บอล)โดยใช้
เทคนิคทีเ่หมาะสมกับตนเองและทีม 
 นำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกฬีา
ไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพกายอย่างต่อเนื่อง 

ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนำหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้
ให้กับผู้อื่น มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 

เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝึกการเป็นนำและผู้ตามที่ดี 
ตัวช้ีวัด 
 พ ๓.๑ ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓ พ ๓.๒ ม.๓/๑ 
รวม    ๔   ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ23๑11     รายวิชา สุขศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน วางแผนและจัดเวลาใน
การออกกำลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบ
ต่างๆและการพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน  หลีกเลี่ยงการใช้
ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการ
เกิดอุบัติเหตุ  แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 เพ่ือให้รับรู้ข้อมูลปัญหาสุขภาพของชุมชนตนเองและแนวทางการแก้ไข การวางแผนและจัดเวลา
ในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายแบบต่างๆและการพัฒนาสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ แนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมและ
ความรุนแรง (คลิปวีดิโอการทะเลาะวิวาท อนิเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) ผลของแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการ
เกิดอุบัติเหตุ วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
ตัวช้ีวัด 
 พ ๔.๑ ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ ,ม.๓/๕ พ ๕.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ ,ม.๓/๕ 
รวม   ๘   ตวัชี้วัด 
 
 



๑๗๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา พ23๑12     รายวิชา พลศึกษา   ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกติ 

 
 ศึกษาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาประเภทบุคคล (กีฬาพ้ืนบ้าน) และประเภททีม 
(บาสเกตบอล) การนำประสบการณ์และแนวคิดจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 การประยุกต์ประสบการณ์ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก 
และนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม การประยุกต์ใช้กลวิธีการรุก การป้องกันในการ
เล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์ของการเล่น   เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลัง
กายและการเล่นกีฬาเป็นประจำ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในการพัฒนาสุขภาพของ
ตนเอง 
ตัวชีวัด 
 พ ๓.๒ ม.๓/๒ ,ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ ,ม.๓/๕ 
รวม   ๔   ตวัชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา พ31๑01    รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ 
(ระบบผิวหนัง  ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ) การทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ การสร้างเสริมและดำรง
ประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆ(อาหาร การออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพ ฯลฯ) 
 วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  แสดงการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ (ระบบผิวหนัง  ระบบกระดูก 
ระบบกล้ามเนื้อ ) 
การดูแลพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัด 
       พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒ พ ๒.๑ ๔-๖/๒ พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๔  
รวม      ๕   ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๗๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา พ31๑02    รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน  อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค  ปฏิบัติตนตามสิทธิของ
ผู้บริโภค  มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุนแรง เพ่ือ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม 
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน อิทธิพล
ของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค จัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง มีทักษะในการเลือก
บริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย  
ตัวช้ีวัด  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม..๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓, พ ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ,ม.๔-๖/๒ 
รวม   ๕   ตวัชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ32๑03    รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ  
อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  สังคม  และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต  
เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน  ลดความขัดแย้ง  และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว   สาเหตุ
และผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ปัญหา 
 ใช้ความสามารถของตน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม  คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม  อธิบาย
และปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ  กฎ  กติกา  กลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่น  การแข่งขันกีฬากบัผู้อื่น  และนำไป
สรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง 
         เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
หายใจ ระบบขับถา่ย ระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียน แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ  ในการ
ป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว  การนำประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด      พ ๑.๑ ม. ๔-๖/๑ พ ๒.๑ ม. ๔-๖/๒  , ม. ๔-๖/๓ , ม. ๔-๖/๔ ,พ ๓.๑ม. ๔-๖/๒ ,พ ๓.๒  
     ม.๔-๖/๒ 
รวม   ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๗๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา พ32๑04    รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก   เล่นกีฬาไทย  
กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู่ กีฬาประเภททีมอย่างน้อย ๑ ชนิด  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย เช่น โรคจากการประกอบ
อาชีพ  โรคทางพันธุกรรม แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง  
ครอบครัว การมสี่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
 
ตัวช้ีวัด     พ ๔.๑ ม. ๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕, ม. ๔-๖/๖ ,ม.๔-๖/๗ พ ๓.๑ ม.๔-๖/๓  
รวม    ๕    ตัวชีว้ัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา พ33๑05    รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์ กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะ
ต่างๆ ข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม  ออกกำลังกายและเล่นกฬีาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ำเสมอ  และใช้
ความสามารถของตนเองเพ่ิมศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  คำนึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม แสดงออก
ถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  และนำไปใช้ปฏิบัติทุก
โอกาส  จนเป็นบุคลิกภาพที่ดี   วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอ
แนวทางป้องกัน  วางแผน  กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  มีส่วน
ร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบ
ประสาท  ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ การนำหลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  การออกกำลังกายด้วยวิธีที่ชอบ   เช่น  ฝึกกายบริหารแบบ
ต่างๆ  ขี่จักรยาน การออกกำลังกายจากการทำงานในชีวิตประจำวัน การวางแผนกำหนดกิจกรรมการออก
กำลังกายและเล่นกีฬา 
ตัวช้ีวัด   พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑ พ ๓.๑ ม. ๔-๖/๕  พ ๓.๒ ม. ๔-๖/๑,ม.๔-๖/๓ พ ๕.๑, ม.๔-๖/๓   
รวม    ๕    ตัวชีว้ัต 
 
 



๑๗๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา พ33๑06   รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกติ 

 
 ศึกษา วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน มีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
และความรุนแรง แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมี
ความสุข ชื่นชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา 
 เพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจในการวางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชนกิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัย  ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่
เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  ความสุขท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายและเล่นกีฬา 
 
ตัวชี้วัด   พ ๕.๑ ม. ๔-๖/๔ , ม. ๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ , ม.๔-๖/๗ พ ๓.๒ ม. ๔-๖/๔ 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ30201   รายวิชา มวยไทยเพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
                ศึกษา และอธิบายถึงการออกกำลังกาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ของกีฬา
มวยไทย รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวไปใช้
ในวิชามวยไทย ได้อย่างเหมาะสมและอย่างสม่ำเสมอ 
       สามารถปฏิบัติทักษะกีฬาตามความสามารถของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความสำเรจ็และศักยภาพ
ของทีมโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดต่อสังคมและส่วนรวม และการแสดงออกถึงมารยาทในการดูและมารยาทใน
การแข่งขันตนตามกฎ กติกา ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ เป็นผู้มี
น้ำใจนักกีฬา สามารถนำความรูไ้ปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำไปปฏิบัติในทุกๆโอกาส จนเป็น
บุคลิกภาพที่ดี และมีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
ผลการเรียนรู้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทยได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายการเคลื่อนไหวในกีฬามวยไทยได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายการออกกำลังกายและเล่นกีฬามวยไทยได้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายความสำคัญของการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีได้ 
5. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายประโยชน์ที่ได้จากกีฬามวยไทยได้ 
6. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการชกหมัด ทั้ง12 หมัดและป้องกันหมัดได้ 
7. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการใช้เท้าและการป้องกันการใช้เท้าได้ 



๑๗๗ 
 

8. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการใช้เท้าในการถีบและการป้องกันการใช้เท้าในการถีบได้ 
9. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการใช้เข่าและการป้องกันการใช้เข่าได้ 
10. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการใช้ศอกและการป้องกนัการใช้ศอกได้ 
11. เพ่ือนักเรียนอธิบายการเล่นกีฬามวยไทยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
12. เพ่ือให้นักเรียนอธิบาย มารยาทในการเป็นผู้ชมที่ดี และเป็นผู้เล่นที่ดีได้ 
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา พ30202   รายวิชา แบดมินตัน   ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
              ศึกษา และอธิบายถึงการออกกำลังกาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมา ของกีฬา
แบดมินตัน รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวไป
ใช้ในวิชาแบดมินตัน ได้อย่างเหมาะสมและอย่างสมำ่เสมอ 
      สามารถปฏิบัติทักษะกีฬาตามความสามารถของตนเอง เพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จและศักยภาพ
ของทมีโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดต่อสังคมและส่วนรวม และการแสดงออกถึงมารยาทในการดูและมารยาทใน
การแข่งขันตนตามกฎ กติกา ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ เป็นผู้มี
น้ำใจนักกีฬา สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำไปปฏิบัติในทุกๆโอกาส จนเป็น
บุคลิกภาพที่ดี และมีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
ผลการเรียนรู้ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตันได้ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายการเคลื่อนไหวในกีฬาแบดมินตันได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาแบดมินตันได้ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายความสำคัญของการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีได้ 
๕. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายประโยชน์ที่ได้จากกีฬาแบดมินตันได้ 
๖. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการตีลูกหน้ามือได้ 
๗. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการตีลูกหลังมือได้ 
๘. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการตีลูกตบได้ 
๙. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการตีลูก ดาด ได้ 
๑๐. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการลูกหยอดได้ 
๑๑. เพ่ือให้นักเรียนอธิบาย มารยาทในการเป็นผู้ชมที่ดี และเป็นผู้เล่นที่ดีได้ 
รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๑๗๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา พ30203   รายวิชา เปตอง    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา และเข้าใจในการเล่นเกม และกีฬาเปตอง เรื่อง ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมา 
การเล่นเกมกีฬาเปตอง รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ การ
เคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นเปตอง ตามหลัก กฎ กติกา ความปลอดภัย และกลวิธีในการเล่นและการแข่งขัน 
 สามารถปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความ
ร่วมมือ เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา ชื่นชม สุนทรียภาพในการเล่น การดูแล และการแข่งขัน เป็นประจำ สม่ำเสมอ  
           เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้เป็น
บุคคลที่มีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรยีนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาเปตอง ลักษณะการเคลื่อนไหว 
2. นักเรียนปฏิบัติการบริหารร่างกายได้อย่างเหมาะสมกับประเภทกีฬา 
3. นักเรียนปฏิบัติการจับลูกเปตองแบบต่าง ๆ ได้ 
4. นักเรียนปฏิบัติการโยนลูกตามกติกาได้ทั้ง 3 แบบ 
5. นักเรยีนปฏิบัติการตีลูกแบบต่าง ๆ ได้ 
6. นักเรียนรู้กตกิา การแข่งขันเปตองที่ถูกต้อง โดยรู้และปฏิบัติการเล่นเปตองเบื้องต้นได้ 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา พ30204   รายวิชา แฮนด์บอล   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล ประโยชน์กีฬาแฮนด์บอล และให้มีส่วนร่วม
ปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาแฮนด์บอล ในเรื่องการส่งลูก  การ
รับลูก  การเลี้ยงลูก  การยิงประตู วิธีการเล่นในแบบต่างๆ ทั้งในขนาดเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก  การ
เล่นเป็นทีม  เข้าใจ  กฎ กติกาและอ่ืนๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพล
ศึกษาอ่ืนๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกีฬาแฮนด์บอลแทนตามความเหมาะสม  พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกัน
การแก้ไข  การสร่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ  มีสมรรถภาพ
ทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอลได ้
2.  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการบริหารการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาแฮนด์บอล ในเรื่องการส่งลูก การ 
รับลูก การ  เลี้ยงลูก การยิงประตู วิธีการเล่นในแบบต่างๆ ทั้งในขนาดเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก การ
เล่นเป็นทีม   
3.  อธิบาย กฎ กติกา การป้องกันการแก้ไข และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง 
4.  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิตใจ มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 



๑๗๙ 
 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา พ30205      รายวิชาลีลาศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกติ 
 
 ศึกษา และอธิบายถึงการออกกำลังกาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ของกีฬาลีลาศ 
รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวไปใช้ในวิชา
ลีลาศ ได้อย่างเหมาะสมและอย่างสม่ำเสมอ 

สามารถปฏิบัติทักษะกีฬาตามความสามารถของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและศักยภาพของ
ทีมโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดต่อสังคมและส่วนรวม และการแสดงออกถึงมารยาทในการดูและมารยาทในการ
แข่งขันตนตามกฎ กติกา ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ เป็นผู้มีน้ำใจ
นักกีฬา  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำไปปฏิบัติในทุกๆโอกาศจนเป็นบุคคลิกภาพ
ทีด่ี และมีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของกีฬาลีลาศได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายการเคลื่อนไหวในกีฬาลีลาศได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาลีลาศได้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายความสำคัญของการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีได้ 
5. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายประโยชน์ที่ได้จากกีฬาลีลาศได้ 
6. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายการจับคู่ในการลีลาศได้ 
7. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีได้ 
8. เพ่ือนักเรยีนอธิบายมารยาทในการเต้นลีลาศได้ 
9. เพ่ือให้นักเรียนอธิบาย มารยาทในการเป็นผู้ชมที่ดี และเป็นผู้เล่นทีด่ีได้ 
10. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายประเภทของการลีลาศได้ 
รวมทัง้หมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา พ30206   รายวิชาผู้นำนันทนาการ(แอโรบิค) ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา และอธิบายถึงการออกกำลังกาย ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับประวัติ ความเป็นมา ของแอโรบิค 
รปูแบบการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวไปใช้ในการ
ออกกำลังกายแบบแอโรบิค ได้อย่างเหมาะสมและอย่างสม่ำเสมอ 
 สามารถปฏิบัติทักษะกีฬาตามความสามารถของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและศักยภาพของ
ทีมโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดต่อสังคมและสว่นรวม และการแสดงออกถึงมารยาทในการดูและมารยาทในการ
แข่งขันตนตามกฎ กติกา ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่วมมือ เป็นผู้มีน้ำใจ
นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำไปปฏิบัติในทุกๆโอกาส จนเป็นบุคลิกภาพที่
ดี และมีความสุขท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. เพ่ือให้นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของแอโรบิคได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายการเคลื่อนไหวแบบแอโรบิคได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายการออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิคได้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายความสำคัญของการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีได้ 
5. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายประโยชน์ที่ได้จากแอโรบิคได้ 
6. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายการเต้นแอโรบิคได้ 
7. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีได้ 
8. เพ่ือนักเรียนอธิบายมารยาทในการเต้นแอโรบิค 
9. เพ่ือให้นักเรียนอธิบาย มารยาทในการเป็นผู้ชมที่ดี และเป็นผู้เล่นที่ดีได้ 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ศ21101 ศิลปะ (ดนตรี)   จำนวน 40 ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ21102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  จำนวน 40 ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ศ22101 ศิลปะ (นาฏศลิป์)  จำนวน 40 ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต    
ศ22102 ศิลปะ (ดนตรี)   จำนวน 40 ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ศ23101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  จำนวน 40 ชัว่โมง 1.0 หน่วยกิต     
ศ23102 ศิลปะ (นาฏศลิป์)   จำนวน 40 ชัว่โมง 1.0 หนว่ยกิต     

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ศ31101 ศิลปะ (นาฏศิลป์)    จำนวน 20 ชัว่โมง 0.5 หน่วยกิต 
 ศ31102 ศิลปะ (ดนตรี)   จำนวน 20 ชัว่โมง 0.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ศ32101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    จำนวน 20 ชัว่โมง 0.5 หน่วยกิต 
 ศ32102 ศิลปะ (นาฏศิลป์)  จำนวน 20 ชัว่โมง 0.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ศ33101 ศิลปะ (ดนตรี)    จำนวน 20 ชัว่โมง 0.5 หน่วยกิต 
 ศ33102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  จำนวน 20 ชัว่โมง 0.5 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ศ21101        รายวิชาศิลปะ (ดนตรี)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ระบุ ประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างๆ บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อการโน้ม
น้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชมเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาวัฒนธรรมที่ต่างกัน   
เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบท
เพลงทีม่ีความเร็วของจังหวะ  และความดัง -  เบาแตกต่างกัน   สามารถอ่าน  เขียน  ร้องโน้ตไทยและ
สากล ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ  ใช้
และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง สร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจโดยแบ่งฝ่ายและหน้าที่
ให้จัดเจน นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ  อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม   ประเมิน
คุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง  ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้า
แสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ัน
ในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ  2.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   ม.1/4  ม.1/5   ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
ศ 2.2    ม.1/1 ม.1/2    
รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา  ศ21102        รายวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์  ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์สิ่งแวดล้อม

โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ    หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน
และความสมดุล ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
เปรียบเทียบความแตกต่างจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล และ
งานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทย   ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอ่ืนๆในการ
นำเสนอความคิดและข้อมูล วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น 3  มิติ รวบรวมงานปั้น
หรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว  3 มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราว
ของงาน  ออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณ์หรือกราฟิกอ่ืนๆ ในการนำเสนอความคิด  และข้อมูล  ประเมิน
งานทัศนศลิป์ บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้ใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้า
แสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน   

 
ตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5 ม.1/6  ศ1.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
รวมทัง้หมด 9 ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ศ22101        รายวิชาศิลปะ(นาฏศิลป์) ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ ในเรื่องนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง 
การแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ โดยใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและกระบวนการผลิตการ
แสดง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าว
ความคิดของผู้ชม ใช้เกณฑ์ง่ายๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นการใช้เสียง การแสดงท่า
และการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพ้ืนเมือง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 3.1 ม. 1/1, ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4, ม.1/5   ศ 3.2 ม.1/1 ม.1/2 
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
 



๑๘๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา  ศ22102        รายวิชาศิลปะ(ดนตรี)  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการสื่อความหมายของโน้ตและสัญลักษณ์ ลีลา จังหวะในการปฏิบัติประกอบวงและขับร้อง 
หลักการจัดการรวบรวมวงและระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และบทบาทของดนตรีในธุรกจิ
บันเทิงเลือกปฏิบัติร้อง เล่นเครื่องดนตรี 1 ชนิด ถอดประกอบ จัดตั้ง ปรับเสียง ฝึกอ่านโน้ต สัญลักษณ์ 
ฟัง และปฏิบัติตามหลักวิชาการทางดนตรีและเทคนิคตามลำดับความยากง่ายของบทฝึก ปฏิบัติ เล่นเดี่ยว
และรวมวง เก็บรักษาและทำความสะอาด 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น แสวงหาความรู้ อย่างมุ่งม่ันตั้งใจและมีวินัยในการฝึกปฏิบัติสามารถนำ
ความรู้ ความคิด และจินตนาการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า 
รหสัตัวช้ีวัด 
ศ 2.1   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6    ม2/7  ศ 2.2   ม.2/1    ม.2/2 
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา  ศ23101        รายวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา โดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบ เทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 
ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ สร้างงาน
ทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อ
ความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ รูปแบบเนื้อหา และคุณค่าในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อ่ืน หรือของศิลปิน สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดย
ใช้เทคนิคที่หลากหลาย ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ
นั้นๆเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ ศึกษาและ
เปรียบเทียบเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่
ละยุคสมยัของวัฒนธรรมไทยและสากล 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ  1.1   ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4  ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9   ม.1/10    
ม.1/11  ศ  1.2   ม.1/2    
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด 



๑๘๖ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ศ23102        รายวิชาศิลปะ(นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับ โครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร ภาษาท่าท่ีมาจาก
ธรรมชาติ ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์ รำวงมาตรฐาน รูปแบบการแสดง การแสดงเป็นหมู่ การแสดง
เดี่ยว การแสดงละคร การแสดงเป็นชุดเป็นตอน การประดิษฐ์ท่ารำและการประกอบท่าทางการแสดง 
ความหมาย ความเป็นมา ท่าทางท่ีใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำ องค์ประกอบ นาฏศิลป์วิธีการเลือกการแสดง 
ประเภทของงาน ขั้นตอน ประโยชน์และคุณคา่ของการแสดงละครกับชีวิตค้นคว้า การออกแบบ 
สร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพ่ือการแสดงนาฏศิลป์  ความสำคัญและบทบาทนาฏศิลป์ และการ
ละครในชีวิตประจำวันการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
 ใช้กระบวนการในการแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบัต ิ อย่างมุ่งม่ันตั้งใจ เห็นคุณค่าของการนำ
ความรู้ ความคิด ไปสร้างสรรค์และปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างชื่นชม ทั้งนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
นานาชาติ และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านในท้องถิ่นของตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ  3.1   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6   ศ  3.2  ม.3/7  ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3    
รวมทัง้หมด 10 ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ศ31101        รายวิชาศิลปะ(นาฏศิลป์) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ระบำ รำ ฟ้อน  การแสดงพ้ืนเมืองภาคต่างๆ  การละครไทย  มีความคิดริเริ่มในการแสดง
นาฏศิลป์ เป็นคู่ เป็นหมู่   มีความรู้ในเรื่องการวิจารณ์นาฏศิลป์ไทย  แก่นของการแสดงนาฏศิลป์ไทย   
การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง   บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน   รู้วิธีการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยโดยวิธี ค้นคว้า  ฝึกปฏิบัติ  ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจสามารถ  แสดง  บรรยาย  วิพากษ์วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทยได้ เป็นนักอนุรักษ์ศิลปะไทย
อันเป็นมรดกของชาติมีความชื่นชมสุนทรียในนาฏศิลป์ไทยทุกรูปแบบ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ.3.1 ม.4/1  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/7  ม.4/8   ศ.3.2   ม.4/3,  ม.4/4 
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด 
 

 
 



๑๘๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ศ31102        รายวิชาศิลปะ(ดนตรี)  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี บันไดเสียงโน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น และ 3 
ชั้น เกณฑ์การประเมินผลงานดนตรี บทบาทดนตรีในการสะท้อนค่านิยมและความเชื่อในสังคม แนว
ทางการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีหลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์นาฏศิลป์และการละคร หลักการชม
นาฏศลิป์และละคร ประวัติบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของไทย 

ฝึกปฏิบัติ อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์   ประเมินคุณค่า แสดง
ความคิดเห็น การแสดงนาฏศิลป์และละคร ตามหลักเกณฑ์  สร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ 
การฟ้อนรำแบบมาตรฐาน รำพ้ืนเมือง การแสดงที่เป็นศิลปะท้องถิ่น นำเสนอการอนุรักษ์นาฏศิลป์และ
การแสดงที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะมรดกของชาติ 
 โดยใช้ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิด  กระบวนการพิจารณาคุณค่า กระบวนการ
ปฏิบัติ เพื่อให้มคีวามรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของงานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ภูมิปัญญาไทยและสากล  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน   
มิวินัย    ใฝ่เรียนรู ้
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 2.1 ม.4/1 ม. 4/2 ม. 4/3 ม. 4/4 ม.4/5  ศ 2.2 ม.4/1 ม. 4/2 ม. 4/3 ม. 4/4 ม. 4/5 
รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา  ศ32101        รายวิชาศิลปะ(ศิลปะ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องทัศนธาตุ  องค์ประกอบศิลปะ  วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์  บ่อเกิดศิลปะกับธรรมชาติ  ศิลปะกับวัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะเพ่ือสังคม  ศิลปะเพ่ือ
ศิลปะ  และการแสดงออกทางศิลปะ 
 ปฏิบัติงานทางการสร้างสรรค์  งานทัศนศิลป์ขั้นพ้ืนฐาน  ด้วยการฝึกปฏิบัติ  เน้นทักษะ
กระบวนการต่างๆ  ทางศิลปะ  การสื่อความหมาย  หลักองค์ประกอบศิลป์  ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
จินตนาการ   วุฒิภาวะของแต่ละคน  ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ในงาน
ศิลปะให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน 
 เพ่ือให้มีความเข้าใจ  เห็นคุณค่า  สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยศักยภาพของแต่ละคน  
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ.1.1  ม.4/1  ม.4/2  ม.4/6  ม.4/7  ม.4/9  ม.4/11 
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 



๑๘๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ศ32102        รายวิชาศิลปะ(นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา ระบำ รำ ฟ้อน  การแสดงพ้ืนเมืองภาคต่างๆ  การละครไทย  มีความคิดริเริ่มในการแสดง
นาฏศิลป์ เป็นคู่ เป็นหมู่   มีความรู้ในเรื่องการวิจารณ์นาฏศิลป์ไทย  แก่นของการแสดงนาฏศิลป์ไทย   
การสร้างสรรค์ผลงานการแสดง   บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน   รู้วิธีการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยโดยวิธี ค้นคว้า  ฝึกปฏิบัติ  ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจสามารถ  แสดง  บรรยาย  วิพากษ์วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทยได้ เป็นนักอนุรักษ์ศิลปะไทย
อันเป็นมรดกของชาติมีความชื่นชมสุนทรียในนาฏศิลป์ไทยทุกรูปแบบ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ.3.1 ม.5/1  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/7  ม.5/8   ศ.3.2   ม.5/3  ม.5/4 
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ศ33101        รายวิชาศิลปะ(ดนตรี)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจดนตรีสากลในเรื่ององค์ประกอบของดนตรี  แสดงออกทางดนตรี
อย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  คุณค่าทางดนตรี  ถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรีอย่างอิสระ  
ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่าดนตรีดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  ร้องเพลง
และเล่นดนตรีไทยในรูปแบบต่างๆ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรี
ในเชิงสุริยะ  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในระวัติศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ.2.1    ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม6/6  ม.6/7  ม.6/8 
ศ.2.2    ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5 
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ศ33102        รายวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาทศันศิลป์ในเรื่องศิลปะตะวันออก  ศิลปะตะวันตก  ศิลปะกับชีวิต  ศิลปะกับสังคม  ศิลปะ
กับการเมือง  ศิลปะกับสื่อและเทคโนโลยี  ศิลปะร่วมสมัย  กลุ่มหรือลัทธิทางศิลปะและการวิจารณ์ศิลปะ 
 ฝึกทักษะปฏิบัติงานตามกระบวนการด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ  ในการใช้วัสดุ – อุปกรณ์  และ
การนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างงานด้านศิลปะเพ่ือสื่อความคิด  ความรู้สึกต่อการสร้างงานศิลปะ  
วัฒนธรรมไทยและสากล  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เพ่ือให้มีความเข้าใจ  เห็นคุณค่าความงามธรรมชาติของงานศิลปะ  สามารถสร้างสรรค์งานศิลป
ขั้นพ้ืนฐานได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตนเองตามวุฒิภาวะของแต่ละคน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ.1.1  ม.6/3  ม.6/,  ม.6/5  ม.6/8 ศ.1.2  ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3 
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ง21101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ง21102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ง22101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ง22102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ง23101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน  40   ชัว่โมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ง23102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน  40   ชัว่โมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ง20213 งานประดิษฐ์ดอกไม้  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ง20225 งานเขียนแบบเบื้องต้น  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ง20202 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ง31101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ง31102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ง32101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ง32102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ง33101 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ง33102 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ง30281 งานพิมพ์ดีดภาษาไทย  40    ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ง30294 งานขายประกันชีวิต  40    ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ง30284 งานเก็บเอกสาร  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 ง32202 งานเครื่องใช้สำนักงาน  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ง30289 งานโฆษณา  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ง30288  งานบัญชีกิจการบริการ  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ง30297 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง21101         รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      เวลา   40  ชัว่โมง      จำนวน  1.0  หน่วยกติ   
 

ศึกษาความหมายความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัว อธิบายวิธีการ ขั้นตอน
กระบวนการทำงาน การจัดการ งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์และแนวทางการเลือกอาชีพ
ในอนาคต 

วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์ และ
เหมาะสมกับงานโดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสังคม ลงมือผลิต
ชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการทำงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงานและแนวทางการ
ประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจทักษะ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ทำงานด้วยความเสียสละ 
และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล  

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ม.1/1 ง 1.1 ม.1/2 ง 1.1 ม.1/3 ง 4.1 ม.1/1 ง 4.1 ม.1/2    ง 4.1 ม.1/3 
รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 
 

      คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง21102         รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน        ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       เวลา   40  ชัว่โมง       จำนวน  1.0  หน่วยกิต   

 
ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ในการ

จัดและตกแต่งห้อง การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน รู้จักวางแผนการทำงานเป็น
กลุ่ม โดยใช้ทักษะ กระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกันด้วยความเสียสละในการเตรียม ประกอบ จัด 
ตกแต่ง และบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ
ท้องถิ่น สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผลในการจัดสวนในภาชนะ ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ เพ่ือนำมาประเมินผลงาน ปรับปรุง และนำมาเป็นแนวทาง
ในการสร้างและเลือกอาชีพที่สุจริต 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ทั้งมี
จิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ม.1/1 ง 1.1 ม.1/2 ง 1.1 ม.1/3 ง 4.1 ม.1/1 ง 4.1 ม.1/2 ง 4.1 ม.1/3 
รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 



๑๙๔ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหสัวิชา  ง22101  รายวิชา  การงานอาชีพพ้ืนฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    เวลา   40  ชั่วโมง          จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ วางแผนและลงมือปฏิบัติงานในเรื่องการ
จัดตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน  การเตรียม ประกอบ การจัดตกแต่งอาหารและการบริการ
เครื่องดื่ม การเลี้ยงสัตว์การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงาน
ต่างๆได้ โดยใช้ทักษะแสวงหาความรู้  กระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา พร้อมทั้งใช้ทักษะในการจัดการ
นำความรู้ไปประกอบอาชีพ  
       มีทักษะในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  นำทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มาใช้ในการทำงานจัดตกแต่งบ้าน การดูแลสวน  
การประกอบอาหาร การบริการเครื่องดื่ม   การเลี้ยงสัตว์ งานประดิษฐ์ การติดต่อและใช้บริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่า มีคุณธรรมในการ
ทำงาน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ม.1/1 ง 1.1 ม.1/2 ง 1.1 ม.1/3 ง 4.1 ม.1/1 ง 4.1 ม.1/2 ง 4.1 ม.1/3 
รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง22102  รายวิชา  การงานอาชีพพ้ืนฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    เวลา   40  ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
           ศึกษาแนวทางในการประกอบอาชีพ   การจัดประสบการณ์อาชีพ  การมีทักษะปฏิบัติงานอาชีพ
ผลิตสินค้าและบริการ  การเตรียมพร้อมสู่อาชีพผลิตสินค้าและบริการ  แนวทางการเลือกอาชีพที่
เหมาะสม 
           มีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ มีประสบการณ์ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพได้
เหมาะสมมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต มีความขยัน อดทน  ประหยัด  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ม.1/1 ง 1.1 ม.1/2 ง 1.1 ม.1/3 ง 4.1 ม.1/1 ง 4.1 ม.1/2 ง 4.1 ม.1/3 
รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑๙๕ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ง23101        รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      เวลา 40 ชั่วโมง                          จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาขั้นตอนในการทำงาน ตามกระบวนการทำงานตามลำดับขั้นตอน วิธีการดูแลรักษาเครื่อง
แต่งกาย การสร้างชิ้นงาน การเตรียมประกอบอาหารประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช 
          ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันในการปฏิบัติงาน ดูแลรักษาเครื่องแต่งกาย การประกอบอาหาร
ประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช มีทักษะในการทำงานร่วมกัน
อย่างมคีุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรอย่างประหยัด  รู้คุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ม.1/1 ง 1.1 ม.1/2 ง 1.1 ม.1/3 ง 4.1 ม.1/1 ง 4.1 ม.1/2 ง 4.1 ม.1/3 
รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง23102   รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิธีการหางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางการเข้าสู่อาชีพการประเมิน
ทางเลือกเข้าสู่อาชีพทักษะในการวิเคราะห์แนวทางการเข้าสู่อาชีพ  ทักษะการประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ บันทึกการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีในการเลือกอาชีพ ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีความเข้าใจในการประกอบอาชีพ  มีความชำนาญในทักษะและวิธีการเลือกอาชีพ       
มีคุณธรรมและเจตคติทดีีต่อการเลือกอาชีพ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ม.1/1 ง 1.1 ม.1/2 ง 1.1 ม.1/3 ง 4.1 ม.1/1 ง 4.1 ม.1/2 ง 4.1 ม.1/3 
รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง20213       รายวิชาช่างประดิษฐ์ดอกไม้       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      เวลา 40  ชั่วโมง               จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
 

ศึกษา เทคนิควิธีการทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้าและกระดาษ การออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์ การ
ตกแต่งเป็นช่อ และการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ปฏิบัติงาน เลือกแบบและวัสดุทำดอกไม้ตามความต้องการของตลาด ทำเกสรดอก ใบและเข้าช่อ 
ติดวัสดุตกแตง่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่างๆคำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคา หรือค่าบริการ จัดจำหน่าย 
จดบันทึกการปฏิบัติงาน บัญชีรายรับ -รายจ่ายและการประเมินผล 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบเลือกวัสดุและสามารถทำดอกไม้
ประดิษฐ์จำหน่ายได้  

 
ผลการเรียนรู้  

เพ่ือให้มีภาพรูปฉาย  รูปออบลิค  รูปไอโซเมตริกของรูปทรงกล่อง  
ปฏิบัติงานจัดหน้ากระดาษและกรอบบอกชื่อ  เขียนตัวอักษรและสัญญาลักษณ์  การเขียนภาพ

รูปฉายรูปออบลิค  รูปไอโซเมตริกของรูปทรงเรขาคณิตเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้
และบำรุงเครื่องมือสามารถเขียนแบบและอ่านแบบรูปทรงเรขาคณิตลักษณะต่าง  ๆ  และนำไป
ประยุกต์ใช้ในงานช่างได้ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในหลักของวิชาชีพ พอที่จะนำไปปรับปรุงใช้เพื่อการดำรงชีวิต 
2. เพ่ือให้มีความสามารถ และทักษะในอาชีพเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพตามวัย 
3. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมคีูณธรรมในการประกอบอาชีพ 
4. เพ่ือให้มีความสามารถในด้านการจัดการ การตลาด และการร่วมมือในการประกอบกิจการหรือธุรกิจ 
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง20225         รายวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       เวลา 40  ชั่วโมง       จำนวน  1.0  หน่วยกิต   
 

ศึกษาการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ  หลักการใช้เส้น  การจัดหน้ากระดาษ  การ
เขียนตัวอักษร  การใช้มาตราส่วนในงานเขียนแบบประเภทต่าง ๆ  สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ  การเขียน 
 
ผลการเรียนรู้  
1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติงานเขียนแบบ 
2.  นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบได้ 
3.  นักเรียนสามารถอธิบายการจัดหน้ากระดาษในงานเขียนแบบได้ 
4. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีใช้มาตราส่วนในงานเขียนแบบได้ 
5. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการใช้เส้นในงานเขียนแบบและอ่านแบบได้ 
6. นักเรียนสามารถปฏิบัติเขียนตัวอักษรแบบต่าง  ๆ  ได้ 
7. นักเรียนสามารถปฏิบัติอ่านและเขียนสัญญาลักษณ์วัสดุในงานเขียนแบบได้ 
8. นักเรยีนสามารถปฏิบัติเขียนรูปออบลิค  รูปไอโซเมตริก  ภาพฉาย ได้ 
9. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของงานเขียนแบบที่เป็นพ้ืนฐานงานช่างทุกประเภท 
10. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานเขียนแบบตามท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความมุงมั่น อดทน 
รวมทั้งหมด 10  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ง20202   รายวิชา  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    เวลา   40  ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ความสำคัญ ความหมาย และประโยชน์ของไม้ดอกประดับที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  
ประเภทของไม้ดอกประดับ สภาพดินฟ้าอากาศ พันธุ์และการขยายพันธุ์ การเตรียมดินอุปกรณ์ที่ใช้ปลูก 
การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชำ ในแปลงปลูกและในภาชนะปลูก การป้องกันโรคและกำจัดศัตรู การ
เตรียมไม้ดอกประดับให้มีคณุภาพ  

วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการของท้องตลาด เลือกปลูกไม้ดอกประดับอย่างน้อย 2 ชนิด
ปฏิบัติงานเตรียมดินปลุก เลือก และใช้วัสดุปลูก เลือกใช้วิธีการปลูกที่เหมาะสม กับชนิดของพืช ดูแล
รักษา จัดเตรียมผลิตผลส่งจำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชี รายรับ –รายจ่าย และประเมินผล  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้เหมาะสมตามเวลาที่ตลาด
ต้องการ 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายเรื่องความสําคัญของไมด้อกไม้ประดับได้ 
2. เตรียมการก่อนการผลิตไมด้อกไมป้ระดับได้ 
3. มีความรู้ ความสามารถเรื่องการแปรรูปผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
4. บอกขั้นตอนการผลิตไมดอกไมประดับได้ 
5. ปลูกไมด้อกไมป้ระดับบางชนิดได้ 
6.  เก็บเก่ียวผลผลิตไมด้อกไมประดับได ้
7. มีความรู้ ความสามารถเรื่องการจําหน่ายไม้ดอกไมป้ระดับ  
8. เห็นคุณค่าในอาชีพท่ีสุจริต  
9. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์และนอ้มนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
รวมทั้งหมด 9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง31101                   รายวิชา   การงานอาชีพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ    เวลา  20 ชั่วโมง            จำนวน 0.5 หน่วยกติ 
 
 ศึกษาขั้นตอนการทำงาน เพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน และการดำรงชีวิต  ความคิดสร้างสรรค์    
ทักษะการทำงานร่วมกัน การจัดกระบวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานช่าง ( งานประปา งานไฟฟ้าในบ้าน) 
และงานประดิษฐว์ัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิน่ 
 ปฏิบัติฝึกทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการกระบวนการ  
การวางแผน การคำนวณงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ การติดตั้งและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานช่าง (งานประปา 
และงานไฟฟ้าในบ้าน) และงานประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิน่อย่างเป็นระบบ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ การปฏิบัติงานช่างประปา ช่างไฟฟ้าในบ้าน และงานประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ที่มีใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ 
วินัย สะอาด ประหยัด และถูกต้องตามกระบวนการทำงาน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง  1.1  ม  4  - 6 / 1 - 7 
รวมทัง้หมด 7 ตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา ง31102                    รายวิชา   การงานอาชีพพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ      เวลา  20 ชั่วโมง                จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต การจัดการ
ระบบงานระบบคนในการปลูกพืช ขยายพันธุ์พืช การแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการทำงานได้
อย่างเหมาะสม  การใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ 
        มีทักษะการจัดการในการทำงาน ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ในการทำงาน มีทักษะในการจัดการ
ทรัพยากรและพลังงานได้อย่างประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน 
 
รหสัตัวช้ีวัด 
ง. 1.1  ม. 4 – 6 / 1 – 7 
รวมทั้งหมด 7  ตัวชี้วัด 
 
 



๒๐๐ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง32101  รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกติ 
 

ศึกษาหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการทำงานตามทักษะกระบวนการทำงานช่าง  ทักษะการ
จัดการ  ทักษะกระบวนการกลุ่มทักษะการแก้ปัญหา และทักษะปฏิบัติงา การอ่านแบบ การร่างภาพฉาย   
มาตรฐานผลิตภัณฑ์  ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี  
 เพ่ือนำความรู้และมีทักษะการอ่านแบบ การร่างภาพฉาย  และเทคโนโลยีไปสร้างชิ้นงาน โดยใช้
ทักษะกระบวนการทำงานช่าง  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการกลุ่ม  ทักษะการแก้ปัญหา  และ
ทักษะปฏิบัติงาน  โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ศึกษาสร้างชิ้นงานตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง. 1.1  ม. 4 – 6 / 1 – 7 ง. 2.1  ม. 4 – 6 / 1 , 2 ,3 
รวมทั้งหมด  10 ตัวชี้วัด 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง32102  รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิธีการสร้าง  วิธีการใช้และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลไกล โดยควบคุมด้วยไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงศึกษาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  ประเภทพลังงานเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานที่เป็นเทคโนโลยีสะอาด ตลอดจนนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่นิยมและรู้จัก
โดยทัว่ไป 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะวิธีการสร้าง  วิธีการใช้  พัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลไกล 
โดยควบคุมด้วยไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงาน  โดยใช้ทักษะการจัดการ  ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะปฏิบัติงาน ทักษะการแสวงหาความรู้    เพ่ือให้ตระหนัก
เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างถูกวิธี  นำไปสู่การประหยัดเพ่ือ
ช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน  รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด   และมีค่านิยมที่ถูกต้องในการยอมรับและ
เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ม. 4 – 6 / 1 - 7     
ง 2.1  ม. 4 – 6 / 1, 2, 5     

รวมทัง้หมด  10 ตัวชี้วัด 
 
 



๒๐๑ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ง33101                  รายวิชา      การงานอาชีพพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       เวลา  20  ชั่วโมง                     จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ที่มีอยู่ในประเทศ  และอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก 
เพ่ื อ เป็ น ข้ อมู ล ใน ก ารตั ด สิ น ใจ ใน การ เลื อ ก งาน   วิ เค ราะห์   อภิ ป ราย   จ ำแน ก  จั ด ก ลุ่ ม 
เปรียบเทียบ  สังเคราะห์  ประเมินค่า  สรุป และนำข้อมูล มาเป็นส่วนประกอบเป็นแนวทางสู่อาชีพ 
ประเมินทางเลือกอาชีพ เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้  ความสามารถ  ทัศนคติ  ศักยภาพ  วิสัยทัศน์ 
แนวโน้มที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ   โดยศึกษาข้อมูลในเรื่อง 
แนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวหางานและสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
เข้าสู่งาน    ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพต่างๆ   วิธีการสมัครงาน   การเตรียมตัวใน
การสัมภาษณ์    ลักษณะการทำงาน เช่น เวลาที่เข้าทำงาน สถานที่ทำงาน    การเตรียมตัวในการเปลี่ยน
อาชีพ   

เลือก  และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน โดยมี
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี  ใช้โดยมีหลักการ และมีความสมเหตุสมผลในการใช้ โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบและเจตคติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
         ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ โดยสามารถจำลองอาชีพ เช่น การจัด
นทิรรศการ และ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ  
         ผู้ เรี ยน  มี คุณ ธรรม   จริ ย ธรรม   เจตคติ  ค่ านิ ย ม  แล ะลั กษ ณ ะนิ สั ย ในก ารทำงาน 
ประกอบด้วย  ความซื่อสัตย์  เสียสละ  ยุติธรรม  ประหยัด  ขยัน  อดทน    รับผิดชอบ   ตรง
เวลา  รอบคอบ  ปลอดภัย  คุ้มค่า  ยั่งยืน  สะอาด  ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท ช่วยเหลือตนเอง 
ทำงานบรรลุเป้าหมาย  ทำงานถูกวิธี  ทำงานเป็นขั้นตอน   ทำงานเป็นระบบ   มีความคิดสร้างสรรค์  มี
ประสิทธิภาพ  รักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตฯลฯ 
 
รหัสตวัชี้วัด 
ง.4.1  ม.4-6/3,4,5 ง.4.1  ม.4-6/1-4  
รวมทั้งหมด  7   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง33102            รายวิชา  การงานอาชีพพ้ืนฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เวลา 20  ชั่วโมง            จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน  
วางแผนการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต การเลือกใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การตัดเย็บดัดแปลง
เสื้อผ้าการประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย หน้าที่และบทบาทต่อครอบครัว การจัดการเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาจัดตกแต่งบ้านการประกอบอาหารสำหรับเด็กอ่อน 
      โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติงานประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ทักษะการ 
จัดการในการดูแลรักษาจัดตกแต่งบ้าน หน้าที่บทบาทในครอบครัว ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ทำงานดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า การประกอบอาหารสำหรับเด็ก
อ่อน 
       เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน ใช้ทักษะกระบวนการในการทำงานเพ่ือ
การดำรงชีพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล 
ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด คุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
รหสัตัวช้ีวัด 
ง.1.1 ม. 4- 6 / 1,3,4,6,7 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง30281  รายวิชา งานพิมพ์ดีดภาษาไทย          ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเทคนิคการพัฒนาความเร็ว และความแม่นยำ การลบ และการแทรกตัวอักษรหลักการ
คำนวณสำหรับพิมพ์งานบัญชร รูปแบบการพิมพ์   ไปรษณียบัตร  หนังสือราชการภายนอกและภายใน 
หนังสือประทับการตราแทนการลงชื่อ จดหมายธุรกิจกึ่งราชการ จดหมายธุรกิจแบบต่างประเทศ การจ่า
หนา้ซองจดหมาย 
 ฝึกความเร็วและความแม่นยำในการพิมพ์ ลบงานและแทรกตัวอักษรอย่างถูกวิธี คำนวณการจัด
จำนวนบัญชรได้อย่างเหมาะสมกับหน้ากระดาษ พิมพ์ไปรษณียบัตร จดหมายราชการ ภายนอกและ
ภายใน หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อจดหมายธุรกิจก่ึงราชการจดหมายธุรกจิต่างประเทศ อย่างน้อย 
2 แบบ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะความเร็วและแม่นยำมีกิจนิสัยที่ดี ในการพิมพ์ดีดและ
พิมพ์งานรูปแบบต่างๆได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  บอกความหมายของแป้นเหย้าได้ 
2.  บอกวิธีการวางนิ้วบนแป้นเหย้าได้ 
3.  วางนิ้วบนแป้นเหย้าได้ถูกต้อง 
4.  พิมพ์ตัวอักษรแป้นเหย้าได้ถูกต้อง 
5.  พิมพ์ผสมคำ และเคาะวรรค ได้ถูกต้อง 
รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง30294  รายวิชา งานขายประกันชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เวลา 40 ชั่วโมง      จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายความสำคัญของการขายประกัน ประเภทของการขายประกัน เช่น การขาย
ประกันวินาศภัย การขายประกันชีวิต รูแบบและประโยชน์ของการประกันภัยแต่ละประเภท คุณสมบัติ
ของพนักงานขายประกัน การเตรียมตัวและเทคนิคการเสนอขายประกัน การติดตามผลการขายประกัน 
 ศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษาและหรือฝึกปฏิบัติงานการขายประกัน 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับงานขายประกันชีวิตและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
ผลการเรียนรู้ 
 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย การขายประกันชีวิต 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการขายประกันภัย สามารถเลือกการประกันภัยได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน 
มีเจตคติท่ีดีต่อการประกันภัย 
3. สามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการเอาประกันภัย และเชื่อมโยงแนวความคดิหลักการขาย 
ประกันภัยได้ 
รวมทัง้หมด  3   ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง30284           รายวิชางานเก็บเอกสาร             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เวลา  40  ชั่วโมง จำนวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมายความสำคญัของเอกสาร ประเภทของเอกสาร เช่น เอกสารลับ เอกสารสำคัญ 

เอกสารราชการ รูแบบและประโยชน์ของการเก็บเอกสารแต่ละประเภท คุณสมบัติของพนักงานเก็บ
เอกสาร การเตรียมตัวและเทคนิคการเก็บเอกสาร การติดตามผลเก็บเอกสาร 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับงานเก็บเอกสารและนำไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายเกี่ยวกบงานเก็บเอกสาร พร้อมทั้งสามารถนําไปปฏิบัติงานได้ 
2. อธิบายรูปแบบการจัดดัชนีได้  
3. อธิบายการจําแนกเอกสารตามวิธีการจัดเก็บเอกสารและสามารถนําไปปฏิบัติงานเอกสารได้ 
4. ชี้แจงและสามารถปฏิบัติตามวิธีการยืมเอกสาร, การค้นเอกสาร, การโอนเอกสารและการทําลาย 
เอกสาร 
รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 
 



๒๐๕ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง30285                     รายวิชา งานเครื่องใช้สำนักงาน    ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เวลา  40  ชัว่โมง     จำนวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานชนิดต่างๆ เช่น 

เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องประกระดาษไข  
ปฏิบัติงานการใช้เครื่องใช้สำนักงานชนิดต่างๆ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และ

การรักษาเครื่องใช้สำนักงานและใช้เครื่องใช้สำนักงาน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในงานสำนักงาน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสำนักงาน 
3. นำความรู้เกี่ยวกับงานสำนักงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.  มีเจตคติท่ีดีในงานสำนักงาน 
รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง30289                      รายวิชา งานโฆษณา              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เวลา 40  ชั่วโมง     จำนวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณา ความหมายและวัตถุประสงค์ ของงานโฆษณา การ

สร้างสรรค์งานโฆษณา การทดสอบและการประเมินผลงานโฆษณา 
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์โฆษณา เช่น ออกแบบโฆษณา เครื่องหมายการค้า บรรจุภัณฑ์ ติดตามและ

ประเมินผลโฆษณาที่ได้ผลิตขึ้นมา 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับงานโฆษณา สามารถปฏิบัติงานและออกแบบ

และสร้างสรรค์งานโฆษณาได้  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ความหมาย และวัตถปุระสงค์ของการโฆษณา 
2. เชื่อมโยงแนวความคิดของการโฆษณาและการขายที่ใช้อยู่ในกิจการธุรกิจต่างๆ 
3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสื่อโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
4. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการโฆษณา 
รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๒๐๖ 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง30297               รายวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน้าที่ผู้เสียภาษี ถิ่นที่อยู่และแหล่งเงินได้ 

เงินได้พึงประเมิน การหักค่าใช้จ่าย การหักค่าลดหย่อน การคำนวณภาษี การใช้แบบฟอร์มต่างๆ วิธีการ
ชำระภาษี การขอคืนภาษี สถานที่และระยะเวลาในการยื่นแบบ 

ปฏิบัติงานคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน การหักค่าใช้จ่าย การหักค่า
ลดหย่อน และใช้แบบฟอร์มต่างๆ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทราบความหมายของเงินได้สุทธิ 
2. ทราบถึงวิธีการคำนวณหาเงินได้สุทธิ 
3. ทราบอัตราภาษีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
4. สามารถคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี 
5. สามารถคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 
6. อธิบายและปฏิบัติตามข้ันตอนการคำนวณภาษีที่กำหนดได้ถูกต้อง 
7. อธิบายและสรุปจำนวนภาษีท่ีต้องชำระได้ 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 อ22103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 อ22104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 อ23105 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 อ23106 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐๙ 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 อ32103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 อ32104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
 อ33105 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 อ33106 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 40   ชัว่โมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 อ30201 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 อ30202 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 อ30207 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 อ30208 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 2 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 3 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 อ30204 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 4 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 อ30209 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 อ30210 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 4 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 อ30205 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 5 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 อ30206 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขยีน 6 60   ชัว่โมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 อ30211 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 5 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 อ30212 ภาษาอังกฤษสื่อสาร 6 20   ชัว่โมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ21101              รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชัว่โมง      จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
  
 ศึกษาวิเคราะห์ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ น้ำเสียง ความรู้สึก ของผู้พูด ความแตกต่าง ด้าน
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียนจากสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เวลาว่าง
และนันทนาการ  การเดินทางท่องเที่ยว 
 โดยใช้กระบวนการ  ทักษะทางภาษา ตีความ วิเคราะห์อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยน ความรู้ 
นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรม 
 เพ่ือให้เกิด ความเพลิดเพลิน มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้วัฒนธรรมและบุคคล สามารถ
ติดต่อสื่อสารกะบุคคลอืน่ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต. 1.1 ม.1/1  ต. 1.1 ม.1/2 ต. 1.1 ม.1/3 ต. 1.1 ม.1/4 ต. 1.2 ม.1/1  
ต. 1.2 ม.1/2  ต. 1.2 ม.1/3 ต. 1.2 ม.1/4 ต. 1.2 ม.1/5 ต. 1.3 ม.1/1  
ต. 1.3 ม.1/2  ต. 1.3 ม.1/3 ต. 2.1 ม.1/1 ต. 2.1 ม.1/2 ต. 2.1 ม.1/3  
ต. 2.2 ม.1/1  ต. 2.2 ม.1/2 ต. 3.1 ม.1/1 ต. 4.1 ม.1/1 ต. 4.2 ม.1/1 
รวมทั้งหมด  20 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา อ21102              รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชัว่โมง      จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ภาษา และท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ขอและให้ข้อมูลความช่วยเหลือ และบริการผู้อ่ืน สื่อความหมาย ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟัง และอ่าน 
อ่านออกเสียง คำ วลี สำนวนง่ายๆ ประโยค คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน 
เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่างๆ 
สรุป แสดง ความคิดเห็น ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษาการทำงาน เทคโนโลยี งานประเพณี วัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
และเชื่อมโยงกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 โดยใช้กระบวนการ  ทักษะทางภาษา ตีความ วิเคราะห์อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยน ความรู้ 
นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรม 
 เพ่ือให้เกิด ความเพลิดเพลิน มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้วัฒนธรรมและบุคคล สามารถ
ติดต่อสื่อสารกะบุคคลอื่น และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. 1.1 ม.1/1  ต. 1.1 ม.1/2 ต. 1.1 ม.1/3 ต. 1.1 ม.1/4 ต. 1.2 ม.1/1  
ต. 1.2 ม.1/2  ต. 1.2 ม.1/3 ต. 1.2 ม.1/4 ต. 1.2 ม.1/5 ต. 1.3 ม.1/1  
ต. 1.3 ม.1/2  ต. 1.3 ม.1/3 ต. 2.1 ม.1/1 ต. 2.1 ม.1/2 ต. 2.1 ม.1/3  
ต. 2.2 ม.1/1  ต. 2.2 ม.1/2 ต. 3.1 ม.1/1 ต. 4.1 ม.1/1 ต. 4.2 ม.1/1 
รวมทั้งหมด  20 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ20201       รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  20  ชั่วโมง      จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ ใช้ภาษาท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคมในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้
ข้อมูล สื่อ ความหมาย ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงคำ วลี สำนวนง่ายๆ ประโยค 
ข้อความ ข้อมูล 
บทอ่าน ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป
แสดงความเห็น ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง เหตุการณ์สำคัญในชีวิตประจำวัน การทำงาน 
การศึกษา เทคโนโลยี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าภาษา 
 โดยใช้กระบวนการ  การทำงานกลุ่ม การรวบรวมข้อมูล การใช้ภาษาได้อย่างมีความหมายตาม
โอกาสต่างๆของการสื่อสาร การแสวงหา ความเข้าใจ การนำไปใช้ 
 เพ่ือให้เกิด ความเขา้ใจในการสื่อสารเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษา ใช้ภาษาเพ่ือ
แสวงหาความรู้และเพลิดเพลิน มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. 1.1 ม.1/4  ต. 1.2 ม.1/1   ต. 1.3 ม.1/1 ต. 2.1 ม.1/1 ต. 2.2 ม.1/1  
ต. 4.1 ม.1/1 
รวมทั้งหมด  6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ20202       รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  20  ชัว่โมง      จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูดคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ความแตกต่างด้าน
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี บทอ่าน ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี  สื่อที่เป็นความเรียง และ
ไม่ใช่ความเรียงแบบต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง สวัสดิการ การศึกษา อาชีพ การซื้อขาย การเดินทางและการ
ท่องเทีย่ว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษามารยาท ทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการ ทักษะภาษา ตีความ วิเคราะห์เพ่ือการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็นความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ 
และให้เหตุเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ  ใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา แสวงหาวิธีการ
เรียนที่เหมาะสมกับตนเอง นำเสนอข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรม และความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ไปใช้อย่างเหมาะสม 
 เพ่ือให้เกิด การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง 
นอกจากกระทำให้ผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเพลิดเพลินแล้ว ยังจะส่งผลทำให้ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม ในสภาพความเป็นจริง นอกจากนั้นทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ด้วย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. 1.1 ม.1/1  ต. 1.1 ม.1/2 ต. 1.1 ม.1/3 ต. 1.1 ม.1/4 ต. 1.2 ม.1/1  
ต. 1.2 ม.1/2  ต. 1.3 ม.1/1 ต. 1.3 ม.1/2 ต. 2.2 ม.1/1 ต. 3.1 ม.1/1 
ต. 4.1 ม.1/1  ต. 4.2 ม.1/1 
รวมทั้งหมด  12 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา อ22103              รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ น้ำเสียง ท่าทาง ภาษาในการสื่อสาร ข้อมูล คำขอร้อง คำสั่ง บทอ่าน ข้อความ 
คำอธิบาย คำแนะนำ เรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง สื่อ สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็น
ความเรียงและไม่เป็นความเรียง รวมทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนภาษา การตั้งคำถาม ถ่ายโอนข้อมูล กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสร้างเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 เพ่ือให้ เกิด ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา ทำให้ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเป็น
พ้ืนฐานการเรียนภาษาระดับสูงขึ้น 
 
รหัสตวัชี้วัด 
ต. 1.1 ม.2/1  ต. 1.1 ม.2/2 ต. 1.1 ม.2/3 ต. 1.1 ม.2/4 ต. 1.2 ม.2/1  
ต. 1.1 ม.2/2  ต. 1.1 ม.2/3 ต. 1.1 ม.2/4 ต. 1.1 ม.2/5 ต. 1.3 ม.2/1  
ต. 1.1 ม.2/2  ต. 1.1 ม.2/3 ต. 2.1 ม.2/1 ต. 1.1 ม.2/2 ต. 1.1 ม.2/3  
ต. 2.2 ม.2/1  ต. 1.1 ม.2/2 ต. 3.1 ม.2/1 ต. 4.1 ม.2/1 ต. 4.2 ม.2/1  
ต. 1.1 ม.2/2 
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ22104              รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชัว่โมง      จำนวน  1.5 หน่วยกติ 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ภาษา น้ำเสียง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสาร 
โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอ
และให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียง และไม่ใช่
ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป 
แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญ
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ท้องถิ่น และสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การทำงาน เทคโนโลยี งาน
ประเพณี วันสำคัญของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเห็นคุณค่าของ
ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนภาษา การตั้งคำถาม ถ่ายโอนข้อมูล กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสร้างเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 เพ่ือให้ เกิด ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา ทำให้ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเป็น
พ้ืนฐานการเรียนภาษาระดับสูงขึ้น 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. 1.1 ม.2/1  ต. 1.1 ม.2/2 ต. 1.1 ม.2/3 ต. 1.1 ม.2/4 ต. 1.2 ม.2/1  
ต. 1.1 ม.2/2  ต. 1.1 ม.2/3 ต. 1.1 ม.2/4 ต. 1.1 ม.2/5 ต. 1.3 ม.2/1  
ต. 1.1 ม.2/2  ต. 1.1 ม.2/3 ต. 2.1 ม.2/1 ต. 1.1 ม.2/2 ต. 1.1 ม.2/3  
ต. 2.2 ม.2/1  ต. 1.1 ม.2/2 ต. 3.1 ม.2/1 ต. 4.1 ม.2/1 ต. 4.2 ม.2/1  
ต. 1.1 ม.2/2 
รวมทัง้หมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ20203       รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  20  ชั่วโมง      จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล คำวลี สำนวนต่างๆ ประโยค คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบาย
ข้อความ บทอ่าน ข่าวสาร เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน  
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการจัดการ และกระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
 เพ่ือให้เกดิ ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของเจ้าขอภาษา เห็นประโยชน์การเรียนรู้ภาษาในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับ
กลุ่มสาระอ่ืน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. 1.1 ม.2/1  ต. 1.1 ม.2/2 ต. 1.1 ม.2/3 ต. 1.1 ม.2/4 ต. 1.2 ม.2/1 
ต. 1.1 ม.2/2  ต. 1.1 ม.2/3 ต. 1.1 ม.2/4 ต. 1.1 ม.2/5 ต. 1.3 ม.2/1 
ต. 1.1 ม.2/2  ต. 1.1 ม.2/3 ต. 2.1 ม.2/1 ต. 1.1 ม.2/2 ต. 1.1 ม.2/3  
ต. 2.2 ม.2/1  ต. 1.1 ม.2/2 ต. 3.1 ม.2/1 ต. 4.1 ม.2/1 ต. 4.2 ม.2/1  
ต. 1.1 ม.2/2 
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ20204       รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด   ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  20  ชั่วโมง      จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อความ สื่อที่เป็นความเรียง เรื่องสั้น เรื่องเล่า บทเพลงจากสื่อสิ่งพิมพ์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ต่างๆในท้องถิ่น ความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา ในการคิดเพ่ืออธิบาย บรรยาย กระบวนการจัดการ
ในการนำเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็น กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนอ่ืน 
 เพ่ือให้เกิด ประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระอ่ืนเห็นคุณค่า
ของภาษาและวัฒนธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. 1.1 ม.2/1  ต. 1.1 ม.2/2 ต. 1.1 ม.2/3 ต. 1.1 ม.2/4 ต. 1.2 ม.2/1  
ต. 1.1 ม.2/2  ต. 1.1 ม.2/3 ต. 1.1 ม.2/4 ต. 1.1 ม.2/5 ต. 1.3 ม.2/1  
ต. 1.1 ม.2/2  ต. 1.1 ม.2/3 ต. 2.1 ม.2/1 ต. 1.1 ม.2/2 ต. 1.1 ม.2/3  
ต. 2.2 ม.2/1  ต. 1.1 ม.2/2 ต. 3.1 ม.2/1 ต. 4.1 ม.2/1 ต. 4.2 ม.2/1  
ต. 1.1 ม.2/2 
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา อ23105              รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์  ภาษา น้ำเสียง ท่าทาง คำวลี สำนวนง่ายๆ ประโยค คำสั่ ง คำขอร้อง 
คำแนะนำ คำอธิบาย ข้อความที่ซับซ่อน ข้อมูลบทอ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความ
เรียง  เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียน การปฏิบัติงาน  การสมัครงาน ข้อมูลในการให้
ความช่วยเหลือ บริการผู้อ่ืน สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข่าวสารและเหตุการณ์ สำคัญต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การทำงาน กิจกรรมทางภาษา 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 โดยการใช้กระบวนการ คิด วิเคราะห์   กระบวนการจัดการ กระบวนการทางภาษา 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน 
กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิด ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน  และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือการศึกษาต่อ 
และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. 1.1 ม.3/1  ต. 1.1 ม.3/2 ต. 1.1 ม.3/3 ต. 1.1 ม.3/4 ต. 1.2 ม.3/1  
ต. 1.2 ม.3/2  ต. 1.2 ม.3/3 ต. 1.2 ม.3/4 ต. 1.2 ม.3/5 ต. 1.3 ม.3/1  
ต. 1.3 ม.3/2  ต. 1.3 ม.3/3 ต. 2.1 ม.3/1 ต. 2.1 ม.3/2 ต. 2.1 ม.3/3  
ต. 2.2 ม.3/1  ต. 2.2 ม.3/2 ต. 3.1 ม.3/1 ต. 4.1 ม.3/1 ต. 4.2 ม.3/1  
ต. 4.2 ม.3/2 
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ23106              รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ภาษา น้ำเสียง และทา่ทาง สื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสาร 
โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอ
และให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียง และไม่ใช่
ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป 
แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญ
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ท้องถิ่น และสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การทำงาน เทคโนโลยี งาน
ประเพณี วันสำคัญของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเห็นคุณค่าของ
ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนภาษา การตั้งคำถาม ถ่ายโอนข้อมูล กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสร้างเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 เพ่ือให้ เกิด ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา ทำให้ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเป็น
พ้ืนฐานการเรียนภาษาระดับสูงขึ้น 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต. 1.1 ม.3/1  ต. 1.1 ม.3/2 ต. 1.1 ม.3/3 ต. 1.1 ม.3/4 ต. 1.2 ม.3/1  
ต. 1.2 ม.3/2  ต. 1.2 ม.3/3 ต. 1.2 ม.3/4 ต. 1.2 ม.3/5 ต. 1.3 ม.3/1  
ต. 1.3 ม.3/2  ต. 1.3 ม.3/3 ต. 2.1 ม.3/1 ต. 2.1 ม.3/2 ต. 2.1 ม.3/3  
ต. 2.2 ม.3/1  ต. 2.2 ม.3/2 ต. 3.1 ม.3/1 ต. 4.1 ม.3/1 ต. 4.2 ม.3/1  
ต. 4.2 ม.3/2 
รวมทัง้หมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ31101              รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ภาษาต่างประเทศ ผ่านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยปฏิบัติตาม
คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม พูด และ
เขียน แสดงความต้องการเสนอตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จำลอง หรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกีย่วกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ 
เรื่อง และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย ตลอดจนค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูด และการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น 
และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา การพัฒนา 
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตนอย่างเหมาะสม  

โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมลักษณะอันพึง
ประสงค์  
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้
เพ่ือขยายโลกทัศน์ เพ่ือการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ  
 
รหัสตวัชี้วัด 
ต 1.1  ม4-6 /1     ต 1.2  ม4-6 /1   ม4-6 /3    ต 1.3  ม4-6 /1 ต 2.1  ม4-6 /1     
ต 2.2  ม4-6 /1 ต 3.1  ม4-6 /1        ต 4.1  ม4-6 /1    ต 4.2  ม4-6 /1 
รวมทั้งหมด  9 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ31102              รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ภาษาต่างประเทศ ผ่านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนโดยสามารถจับ

ใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ และเสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี
และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และแสดง
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ผ่านกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูด
และเขียนสรุปใจความแกนสาระ ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ หรือเข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความสำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ข้อมูลจากการค้นคว้า บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งอ่ืน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล เชื่อมโยงความรู้ และนำไปใช้อย่างเหมาะสม เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

โดยการใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมลักษณะอันพึง
ประสงค์  
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้
เพ่ือขยายโลกทัศน์ เพ่ือการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1  ม4-6 /4     ต 1.2  ม4-6 /5    ต 1.3  ม4-6 /2   ต 2.1  ม4-6 /3     
ต 2.2  ม4-6 /1 ต 3.1  ม4-6 /1    ต 4.1  ม4-6 /1    ต 4.2 ม4-6 /2 
รวมทั้งหมด  8 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ31101              รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเข้มข้น  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล จากพจนานุกรม ประกาศ สัญลักษณ์ ทิศทาง โฆษณา 
การ์ตูน และโคลง ข้อมูลของชุมชน ท้องถิ่นจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประสบการณ์ทั่วไป 
เรื่องราวตามสถานการณ์ต่างๆ และของประเทศชาติด้านการท่องเที่ยว 
 โดยใช้กระบวนการ สร้างความตระหนัก กระบวนการฝึกทักษะปฏิบัติ กระบวนการคิด วิเคราะห์
วิจารณ์ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด การ
จัดการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบบูรณาการ และการเสริมสร้างจิตพิสัย  ในการนำเสนอ
ข้อมูล กาลเทศะ และวัฒนธรรมของไทย และเจ้าของภาษาที่เรียน 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน และมีนิสัยรักการอ่าน เห็นประโยชน์ของการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระอ่ืน เพ่ือขยายโลกทัศน์ใช้ภาษาในรูปแบบ
ต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษา และชุมชน เกิดประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษ และเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย เกิดเจตคติที่ดีต่อชุมชน และท้องถิ่นของตนเอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ  สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตาม
สถานการณ์ของสังคม และท้องถิ่น 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1 ม.4-6/1 ต.1.1 ม.4-6/2 ต.1.1 ม.4-6/3 ต.1.1 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/1  
ต.1.2 ม.4-6/2 ต.1.2 ม.4-6/3 ต.1.2 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/5 ต.1.3 ม. 4-6/1  
ต.1.3 ม. 4-6/2 ต.1.3 ม. 4-6/3 ต.2.1 ม.4-6/1 ต.2.1 ม.4-6/2 ต.2.1 ม.4-6/3  
ต.2.2 ม.4-6/1 ต.2.2 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  
ต.4.2  ม.4-6/2  
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ31102              รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลจากบทอ่าน บทความ บทคัด เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ ข่าว วิทยาการต่างๆ 
และเรื่องสั้นตามความสนใจ เกี่ยวกับข้อมูลของชุมชน ท้องถิ่นจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณท์ั่วไป เรื่องราวตามสถานการณ์ต่างๆ และของประเทศชาติด้านการท่องเที่ยว 
 โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด การ
จดัการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบบูรณาการ และการเสริมสร้างจิตพิสัย ในการนำเสนอข้อมูล 
กาลเทศะ และวัฒนธรรมของไทย และเจา้ของภาษาที่เรียน 
 เพ่ือให้เกิด ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน และการ
แสวงหาความรู้โดยการอ่านเพ่ือขยายโลกทัศน์ของตนเอง  เพ่ือการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
ประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษ และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เกิดเจตคติที่ดีต่อชุมชน และท้องถิ่น
ของตนเอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ  สามารถ
ใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ของสังคม และท้องถิ่น 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1 ม.4-6/1 ต.1.1 ม.4-6/2 ต.1.1 ม.4-6/3 ต.1.1 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/1  
ต.1.2 ม.4-6/2 ต.1.2 ม.4-6/3 ต.1.2 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/5 ต.1.3 ม. 4-6/1  
ต.1.3 ม. 4-6/2 ต.1.3 ม. 4-6/3 ต.2.1 ม.4-6/1 ต.2.1 ม.4-6/2 ต.2.1 ม.4-6/3  
ต.2.2 ม.4-6/1 ต.2.2 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  
ต.4.2  ม.4-6/2  
รวมทัง้หมด  21 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา อ32103              รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน  1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับน้ำเสียง คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านเหมาะสมเนื้อหา จากสื่อ
ความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในหัวข้อ ครอบครัว สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง 
และนันทนาการ การบริการ สถานที่  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 โดยใช้กระบวนการ ตีความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ 
ให้เหตุผล การนำเสนอข้อมูล และการเสริมสร้างลักษณะที่พึงประสงค ์
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ ในการแสดงหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง 
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่ม
สาระอ่ืน เพ่ือขยายโลกทัศน์ ใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษา และชุมชน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1 ม.4-6/1 ต.1.1 ม.4-6/2 ต.1.1 ม.4-6/3 ต.1.1 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/1  
ต.1.2 ม.4-6/2 ต.1.2 ม.4-6/3 ต.1.2 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/5 ต.1.3 ม. 4-6/1  
ต.1.3 ม. 4-6/2 ต.1.3 ม. 4-6/3 ต.2.1 ม.4-6/1 ต.2.1 ม.4-6/2 ต.2.1 ม.4-6/3  
ต.2.2 ม.4-6/1 ต.2.2 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  
ต.4.2  ม.4-6/2  
รวมทัง้หมด  21 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒๕ 
 

อธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหสัวิชา อ32104              รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับน้ำเสียง คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านเหมาะสมเนื้อหา จากสื่อ
ความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในหัวข้อ เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การศึกษาและอาชีพ 
ลมฟ้าอากาศ การบริการ สถานที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
 โดยใช้กระบวนการ ตีความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ 
ให้เหตุผล การนำเสนอข้อมูล และการเสริมสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ ในการแสดงหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง 
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรู้ที่เกี่ยวกบักลุ่ม
สาระอ่ืน เพ่ือขยายโลกทัศน์ ใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษา และชุมชน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1 ม.4-6/1 ต.1.1 ม.4-6/2 ต.1.1 ม.4-6/3 ต.1.1 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/1  
ต.1.2 ม.4-6/2 ต.1.2 ม.4-6/3 ต.1.2 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/5 ต.1.3 ม. 4-6/1  
ต.1.3 ม. 4-6/2 ต.1.3 ม. 4-6/3 ต.2.1 ม.4-6/1 ต.2.1 ม.4-6/2 ต.2.1 ม.4-6/3  
ต.2.2 ม.4-6/1 ต.2.2 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  
ต.4.2  ม.4-6/2  
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา อ32203             รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน –  เขียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดีบันเทิง บทกวี หรือบทละครสั้น วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นความเรียง และไม่เป็นความเรียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งใน และ
นอกสถานศึกษา 
 โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอ 
และให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้ การปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้อ่ืน และการ
เสริมสร้างลักษณะทีพึ่งประสงค ์
 เพ่ือให้ เกิด ความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ ภาษา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
และมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1 ม.4-6/1 ต.1.1 ม.4-6/2 ต.1.1 ม.4-6/3 ต.1.1 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/1 ต.1.2 ม.4-6/2
ต.1.2 ม.4-6/3 ต.1.2 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/5 ต.1.3 ม. 4-6/1 ต.1.3 ม. 4-6/2 
ต.1.3 ม. 4-6/3 ต.2.1 ม.4-6/1 ต.2.1 ม.4-6/2 ต.2.1 ม.4-6/3 ต.2.2 ม.4-6/1 ต.2.2 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 ต.4.2  ม.4-6/2  
รวมทัง้หมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ32204             รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน –  เขียน   ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน  1.5 หน่วยกติ 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดีบันเทิง บทกวี หรือบทละครสั้น วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นความเรียง และไม่เป็นความเรียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งใน และ
นอกสถานศึกษา 
 โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพ่ือการขอ 
และให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้ การปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้อ่ืน และการ
เสริมสร้างลักษณะที่พึงประสงค ์
 เพ่ือให้ เกิด ความรู้  ความเข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
และมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1 ม.4-6/1 ต.1.1 ม.4-6/2 ต.1.1 ม.4-6/3 ต.1.1 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/1 ต.1.2 ม.4-6/2
ต.1.2 ม.4-6/3 ต.1.2 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/5 ต.1.3 ม. 4-6/1 ต.1.3 ม. 4-6/2 ต.1.3 ม.4-6/3
ต.2.1 ม.4-6/1 ต.2.1 ม.4-6/2 ต.2.1 ม.4-6/3 ต.2.2 ม.4-6/1 ต.2.2 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 ต.4.2  ม.4-6/2  
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ33105                   รายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  40  ชัว่โมง      จำนวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ความแตกต่างด้านภาษา  

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  สามารถตีความ วิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี 
บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
นำเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษา ในหัวข้อเกี่ยวกับวิถีชีวิต  
และการดำเนินชีวิตของคน นันทนาการข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน  จินตนาการ การบริโภค และการ
แสดงความปรารถนา 

โดยใช้กระบวนการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  ด้วยการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ 
และนำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะทางภาษา มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ                       
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เพ่ือการเข้าสู่สังคม อาชีพและการศึกษาต่อ  สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตาม
สถานการณ์ในสถานศึกษา และชุมชน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1 ม.4-6/1 ต.1.1 ม.4-6/2 ต.1.1 ม.4-6/3 ต.1.1 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/1 ต.1.2 ม.4-6/2
ต.1.2 ม.4-6/3 ต.1.2 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/5 ต.1.3 ม. 4-6/1 ต.1.3 ม. 4-6/2 ต.1.3 ม.4-6/3
ต.2.1 ม.4-6/1 ต.2.1 ม.4-6/2 ต.2.1 ม.4-6/3 ต.2.2 ม.4-6/1 ต.2.2 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 ต.4.2  ม.4-6/2  
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ33106                   รายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ความแตกตา่งด้านภาษา  

วัฒนธรรม ประเพณี  อ่านบทอ่านแล้วสามารถตีความ วิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สาร
คดี บันเทิงคดี  สื่อที่ เป็นความเรียง และไม่ ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ จากสื่อสิ่ งพิมพ์  หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  นำเสนอบทกวี หรือบทละครสั้น โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษา ในหัวข้อ
เกี่ยวกับชาวอังกฤษ และอเมริกัน การศึกษาอาชีพ จินตนาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาหารและ
เครื่องดื่ม 

โดยใช้กระบวนการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  ด้วยการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ 
และนำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ และให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ 

เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะทางภาษา มีความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และ
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายในการเข้าสู่สังคม การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษา และชุมชน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1 ม.4-6/1 ต.1.1 ม.4-6/2 ต.1.1 ม.4-6/3 ต.1.1 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/1 ต.1.2 ม.4-6/2
ต.1.2 ม.4-6/3 ต.1.2 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/5 ต.1.3 ม. 4-6/1 ต.1.3 ม. 4-6/2 ต.1.3 ม.4-6/3
ต.2.1 ม.4-6/1 ต.2.1 ม.4-6/2 ต.2.1 ม.4-6/3 ต.2.2 ม.4-6/1 ต.2.2 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 ต.4.2  ม.4-6/2  
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ33205                   รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงแบบ
ต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์  หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ธุรกิจ
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และอาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 โดยใช้กระบวนการ ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ การนำเสนอ ความคิดรวบยอด 
แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ การให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ 
และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือการเข้าสู่สังคม 
และอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ต่างๆในสถานศึกษา และชุมชน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1 ม.4-6/1 ต.1.1 ม.4-6/2 ต.1.1 ม.4-6/3 ต.1.1 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/1 ต.1.2 ม.4-6/2
ต.1.2 ม.4-6/3 ต.1.2 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/5 ต.1.3 ม. 4-6/1 ต.1.3 ม. 4-6/2 ต.1.3 ม.4-6/3
ต.2.1 ม.4-6/1 ต.2.1 ม.4-6/2 ต.2.1 ม.4-6/3 ต.2.2 ม.4-6/1 ต.2.2 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 ต.4.2  ม.4-6/2  
รวมทัง้หมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา อ33206                   รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ บทกวี สื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความ
เรียงแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์  หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และอาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 โดยใช้กระบวนการ ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ การนำเสนอ ความคิดรวบยอด 
แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ การให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ 
และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือการเข้าสู่สังคม 
และอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ต่างๆในสถานศึกษา และชุมชน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.1.1 ม.4-6/1 ต.1.1 ม.4-6/2 ต.1.1 ม.4-6/3 ต.1.1 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/1 ต.1.2 ม.4-6/2
ต.1.2 ม.4-6/3 ต.1.2 ม.4-6/4 ต.1.2 ม.4-6/5 ต.1.3 ม. 4-6/1 ต.1.3 ม. 4-6/2 ต.1.3 ม.4-6/3
ต.2.1 ม.4-6/1 ต.2.1 ม.4-6/2 ต.2.1 ม.4-6/3 ต.2.2 ม.4-6/1 ต.2.2 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 ต.4.2  ม.4-6/2  
รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนา

อย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็น
ผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถ
จดัการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน แยกเป็น ๓ กิจกรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดแ้ก่  

๑ .กิจกรรมแนะแนว   
๒. กิจกรรมนักเรียนและ  
๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  

 โรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแคได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมแนะแนว   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม

ศักยภาพ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองแลผู้อ่ืน  พ่ึงตนเอง  มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การ
งานและอาชีพชีวิตและสังคม  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและ
ประเทศชาติ  โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว 
 การจัดกิจกรรมแนะแนวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ 

๑.๑  เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง  รักและเห็น 
คุณค่า  ในตนเองและผู้อ่ืน 
 ๑.๒  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล  ข่าวสาร  แหล่งเรียนรู้  ทั้งด้านการศึกษา 
อาชีพ  ส่วนตัว  สังคม  เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 
 ๑.๓  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและปรับปรุงตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๑.๔  เพ่ือให้ผู้เรียน  มีความรู้  มีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
 ๑.๕  เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต  เสรอมสร้างวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม
แก่ผู้เรียน 
 ๑.๖  เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 
 
หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 การจัดกิจกรรมแนะแนวมีหลักการดังนี้ 
 ๒.๑  จัดกจิกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  ความสนใจและธรรมชาติของ
ผู้เรียน 
 ๒.๒  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ที่ต้องสนองตอบจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลาง  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๒.๓  จัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนทุกคน  โดยครอบคลุมด้านการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิต 
 ๒.๔  จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจ 



๒๓๔ 
 

 ๒.๕  จัดกจิกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด  ด้วยการปฏิบัติจนเกิดทักษะ
หรือการเรียนรู้ 
 ๒.๖  ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจดักจิกรรม  โดยครูแนะแนวทำหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลี้ยงและ
ประสานงาน 
ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 ในการจดักิจกรรมแนะแนวให้เป็นไปตามจุดประสงค์ครอบคลุมขอบข่ายดังนี้ 

๓.๑  การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่าง
เต็มตามศักยภาพ  รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนเรียน  การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม
กับตนเอง 
 ๓.๒ การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการงานและอาชีพ  มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้านรู้โลก
ของงานอาชีพอย่างหลากหลาย  มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิตและ
สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
กรอบความคิดกิจกรรมแนะแนว 
 การจัดกิจกรรมแนะแนวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่   
สถานศึกษากำหนดและตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ดังนั้น
สถานศึกษาควรจัดกจิกรรมให้ครอบคลุมขอบข่ายการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้งด้านการศึกษา  ด้านการงาน
และอาชีพ  ด้านชีวิตและสังคม โดยมีกรอบความคิดกิจกรรมแนะแนวดังนี้ 

จากกรอบความคิดกิจกรรมแนะแนวซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมด้านการศึกษา  ด้านการงานและ
อาชีพ  ด้านชีวิตและสังคม  ในการจัดกิจกรรมจำเป็นต้องจัดกิจกรรมทั้ง  ๓  ด้าน  ไปพร้อม ๆ กัน  
ดังนั้น จึงได้ผสมผสานและบูรณาการเป็นกลุ่มกิจกรรมใหญ่ ๆ ๔  กลุ่ม ดังนี้   
 กลุม่ที่  ๑  กิจกรรมรู้จัก  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 กลุ่มท่ี  ๒  กิจกรรมการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
 กลุ่มท่ี  ๓  กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปญัหา 
 กลุม่ที่  ๔  กิจกรรมการปรับตัวและดำรงชีวิต 
 กิจกรรมกลุ่มที่  ๑  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ  และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถรู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง ทั้งในด้านความถนัด  ความสนใจ  
ความสามารถ  จุดเด่น  จุดด้อย  นิสัย  อารมณ์  ความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 กิจกรรมกลุ่มที่  ๒  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เป็น  กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ และวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวบรวม  และจัด
ระเบียบข้อมูล  สามารถจัดระบบ  กลั่นกรอง เลือกใช้ข้อมูลฉลาดเหมาะสม  และเห็นคุณค่าในการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ 
 กิจกรรมกลุ่มที่  ๓  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียน  สามารถกำหนดเป้าหมาย  วางแผน วิเคราะห์  สังเคราะห์
และประเมินผล  ตลอดจนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน  โดยใช้ข้อมูล  คุณธรรมและจริยธรรม เป็น
พ้ืนฐานในการตัดสินใจ 



๒๓๕ 
 

 กิจกรรมกลุ่มที่  ๔  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจยอมรับตนเองและผู้อ่ืน  มีวุฒิทางอารมณ์  แสดงออก
อย่างอย่างเหมาะสมมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถร่วมกับผู้อ่ืนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  

โครงสร้างเวลาเรียนกิจกรรมแนะแนว 
 

ช่วงชั้น เวลาเรียน หมายเหตุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖  

๔๐ ชั่วโมง/ปี 
๔๐ ชั่วโมง/ปี 

๑ ชั่วโมง/สัปดาห ์
๑ ชั่วโมง/สัปดาห ์

 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑.  กิจกรรมรู้จัก  เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
  ๑.๑. สำรวจความถนัด ความสนใจของตนเอง 

๑.๒. ภูมิใจในความเป็นไทย 
๒. กิจกรรมแสวงหาความรู้และใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

๒.๑   มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
๓. กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
๓.๑. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

๓.๒ คิดสร้างสรรค์ 
๓.๓  คิดแก้ปัญหา 

๔. กิจกรรมการปรับตัว การดำรงชีวิต และรักสิ่งแวดล้อม 
๔.๑  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน 
๔.๒  มีทกัษะการดำเนินชีวิต 
๔.๓  รับผิดชอบต่อสังคม 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. กิจกรรมรู้จัก  เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

๑.๑ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 
๒.  กิจกรรมแสวงหาความรู้และใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
           ๒.๑ มีทักษะการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี 
๓.  กิจกรรมการตดัสินใจและแก้ปัญหา 
           ๓.๑ มีทกัษะกระบวนการคิดข้ันสูง 

๓.๒ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
๔. กิจกรรมการปรับตัว การดำรงชีวิต และรักสิ่งแวดล้อม 
           ๔.๑  สามารถพัฒนาตนและประเทศชาติตามบทบาทของตน 
           ๔.๒  สามารถเปน็ผูน้ำและเป็นผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ 
 



๒๓๖ 
 

๒. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า 
ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

๑.  มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

๒.  มีทักษะการสังเกต จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการทำงานร่วมกับ 
ผู้อืน่ 

๓.  มีความซือ่สัตย์สุจริต  มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง  มีระเบียบวินัย มีความ
สามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
           ๔.  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ  สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 

กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด   ๔๐  ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 
 
แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

 
โดยกำหนดคำอธิบายรายวิชาในกิจกรรมคือ  เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการ

ลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน  เน้นระบบหมู่ 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ตามหลักสูตรลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  กำหนดเรื่อง  
เนื้อหาการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      ภาคเรียนที ่๑  (กิจกรรมบังคับ) 

1. กิจการคณะลูกเสือแห่งชาติ  ลูกเสือโลก  และบทบาทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
2. คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
3. ระเบียบแถวลูกเสือ 
4. กางและเก็บรักษาเต็นท์ 
5. การบรรจุเครื่องหลัง 
6. ก่อจุดไฟกลางแจ้งและประกอบอาหารแบบชาวค่าย 
7. แผนที่และการใช้เข็มทิศ 
8. เงื่อนและวิธีการใช้เงื่อน 
9. การปฐมพยาบาล 
10. ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ 

      ภาคเรียนที่ ๒  กิจกรรมพิเศษ 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะได้เลือก
กิจกรรมพิเศษดังนี้ 

1. การเดนิทางสำรวจ 
2. การบริการ 



๒๓๗ 
 

3. ผจญภัย 
4. นักบุกเบิก 
5. ธรรมชาติวิทยา 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 
โดยกำหนดคำอธิบายรายวิชาในกิจกรรม  คือ  เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการ

ลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน  เน้นระบบหมู่ 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ตามหลักสูตร  ลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  กำหนดเรื่อง  
เนื้อหาการจัดกิจกรรมดังนี้ 
        ภาคเรียนที่ ๑  (กิจกรรมบังคับ) 

1. การเดินทางไกล 
2. การอยู่ค่ายพักแรม 
3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
4. แผนที่และการใช้เข็มทิศ 
5. การปฏิบัติงานในเวลากลางคืน 
6. การแปรรหัส 

      ภาคเรียนที่ ๒   กิจกรรมพิเศษ 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะได้เลือก
กิจกรรมพิเศษดังนี้ 

๑.  การเดินทางสำรวจ   
๒. การบริการ 
๓. นักสะกดรอย 
๔. นักสัญญาณ 
๕. ผู้จัดการค่ายพักแรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
โดยกำหนดคำอธิบายรายวิชาในกิจกรรมคือ  เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการ

ลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน  เน้นระบบหมู่ 
สรุปผล  การปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  ตามหลักสูตรลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  กำหนดเรื่อง 
เนื้อหาการจัดกิจกรรมดังนี้ 
       
ภาคเรียนที่ ๑  (กิจกรรมบังคับ) 

๑.วิชาพื้นฐาน   ในระดับลูกเสือชั้นพิเศษ ๓ วิชา ซึ่งไม่อยู่ในวิชาพ้ืนฐาน ๕ วิชา ที่สอบได้เมื่อ
ขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

๑.๑. วิชาการเดินทางสำรวจ 
๑.๒.วชิาการบริการ 
๑.๓.วชิานักสะกดรอย 
๑.๔ วชิานักสัญญาณ 
๑.๕.วชิาผู้จัดการค่ายพักแรม 
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๒. สอบได้วิชาบริการและวิชาพ้ืนฐานอีก ๓ วิชาในระดับลูกเสือหลวง 
  ๒.๑  วชิานักธรรมชาติวิทยา 
  ๒.๒  วชิาหน้าที่พลเมือง 
  ๒.๓  วชิาพัฒนาชุมชน 

๓.   อบรมวิชาการเป็นผู้นำตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ 
      ภาคเรียนที่ ๒   กิจกรรมพิเศษ 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะได้เลือก
กิจกรรมพิเศษดังนี้ 

1. วิชานักกีฬา 
2. การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
3. การพูดในที่สาธารณะ 

      หมายเหตุ   
๑. เมื่อลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมและผ่านการทดสอบการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษแล้วจะได้รับการ

ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
๒. สมาชิกลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยภาคเรียนละ ๔  ครั้ง 
๓. ลูกเสือต้องได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
 

 
แนวการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 

หลักการของกิจกรรมยุวกาชาด 

  เพ่ือให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ื นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จึงกำหนดหลักการของกิจกรรมยุวกาชาดไว้ดังนี้ 
  ๑.  เป็นกิจกรรมที่สร้างพ้ืนฐานในการคิด  ปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด  
กฎหมายมนุษยธรรม  และสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งทักษะในการจัดการ  ทักษะในการดำเนินชีวิต   
สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาได้ 
  ๒.  มีความเป็นเอกภาพและมีความหลากหลายในกิจกรรม  กล่าวคือ  เป็นกิจกรรมที่มี
โครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น  ทั้งนี้เพ่ือความจำเป็นและความสอดคล้องสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปน็ไทย  และความเป็นพลเมืองดีของชาติ 
  ๓.  สามารถสนองตอบต่อสภาพความต้องการที่แทจ้ริงของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมยุวกาชาด 
  ๑.  มีอุดมคติในศานติสุข  มีความจงรกภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
  ๒.  มีความรู้  ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น  ตลอดจน 
การพัฒนาตนเองทางร่างกาย  จิตใจ  คุณธรรม  และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 
  ๓.  มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และมีจิตใจเมตตา  กรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ 
  ๔.  บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
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  ๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.  มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 

หลักสูตรของกิจกรรมยุวกาชาด 
 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมยุวกาชาดเป็นไปตามหลักการ  จุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้  จึงได้กำหนด
โครงสร้างของหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ดังนี้ 

ระดบัยุวกาชาด 
     กำหนดหลักสูตรเป็น  ๔  ระดับ ๆ ละ  ๑  ช่วงชั้น  ดังนี้ 
  ๑.  ระดับ ๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓  
  ๒.  ระดับ ๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ 
  ๓.  ระดับ ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
  ๔.  ระดับ ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
 หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด  แบง่เป็นกิจกรรมบังคับและกิจกรรมพิเศษ  โดยกิจกรรมบังคับ  
ประกอบด้วย  ๔  กลุ่มกิจกรม  คือ 
  ๑.  กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 
  ๒.  กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ 
  ๓.  กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี 
  ๔.  กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

๑. กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  กาชาดสากล 
  ๑.๒ สภากาชาดไทย 
  ๑.๓ ยุวกาชาด 
       กลุ่มกิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้  ความเข้าใจ ใน
หลักการและอุดมการณ์ของกาชาด  มีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ  เป็นคนดี มี
คุณธรรม  ช่วยสร้างสรรค์สังคมเป็นผู้นำในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด  ส่งเสริม สันติภาพ
และคุณค่าของความเป็นมนุษย์  รวมทั้งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  

๒.  กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ  ประกอบด้วย 
  ๒.๑  สุขภาพ 
  ๒.๒ การป้องกันชีวิตและสุขภาพ 
        กลุ่มกิจกรรมนี้เป็นการจัดกจิกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศกึษาและฝึกทักษะในการป้องกัน
ชีวิตและสุขภาพ  การเสริมสร้างสมรรถภาพ  มีความรู้และทักษะในการรักษาอนามัยของตนเองและ
ส่งเสริมอนามัยของผู้อ่ืน  การปฐมพยาบาลและเคหะพยาบาล  การเตรียมตัวป้องกันอุบัติเหตุและ
ภยันตรายต่าง ๆ  เช่น  เอดส์  สารเสพติด  ฯลฯ 

๓.  กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี  ประกอบด้วย 
  ๓.๑  ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง 
  ๓.๒ ความมีระเบียบวินัย 
  ๓.๓  สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี 
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        กลุ่มกิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้รู้จักตนเอง  มีระเบียบวินั ย                              
มีบุคลิกภาพที่ดี  รู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ดี  มีความสามัคคี  มีสัมพันธภาพและความ
เข้าใจอันดีกับบุคคลทั่วไป  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีพ้ืนฐานการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน  สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข  มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณข์อง ยุวกาชาดที่ปฏิบัติงาน  สร้างเสริมสันติภาพ  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการทำงานในด้านอ่ืน 

๔.  กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ประกอบด้วย 
  ๔.๑  การบำเพ็ญประโยชน์   
  ๔.๒  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        กลุ่มกิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตน
สนองต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด  มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  และมรดกของชาติ  พร้อมที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ  ปลูกฝังและฝึกฝนให้เป็น
ผู้มีความเสียสละ  บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

๒.๒ กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ๒๐   ชั่วโมงต่อภาคเรียน  
แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม  มีดังนี้ 

1. เป็นกิจกรรมที่เก้ือกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึน  
2. เป็นกจิกรรมที่จัดตามความสนใจของผู้เรียน 
3. เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และทั้งในและนอกเวลาเรียน 
กิจกรรมชุมนุมที่เปิดสอนในโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 

 ๑. ชุมนุมรักษ์เทพศิรินทร์ 
 ๒. ชุมนุมภาษาไทย 
 ๓. ชุมนุมคณิตศาสตร์ 
 ๔. ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
 ๕. ชุมนุมภาษาอังกฤษ 
 ๖. ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น 
 ๗. ชุมนุมเคม ี
 ๘. ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
 ๙. ชุมนุมบาสเกตบอล 
 ๑๐.ชุมนุมฟุตบอล 
 ๑๑. ชุมนุมวอลเล่ย์บอล 
 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เน้นความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนคิด สร้างสรรค ์ออกแบบกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย  
 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    ๑๕  ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และ  ๒๐  ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
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 รูปแบบลักษณะจิตอาสา  
๑. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๒. จัดกจิกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม  
๓. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน 

 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรม
นักเรียน  การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม  โดยมีแนวดำเนินการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
๑.๑  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ประเมินการปฏิบัติกจิกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของ 

แต่ละกิจกรรม  โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 

๑.๒  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่าเป็นไปตาม 
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้หรือไม่ 

๑.๓ ในกรณีท่ีมีกิจกรรมใดต้องใช้เวลาปฏิบัติตลอดปีเมื่อสิ้นภาคเรียนแรก  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมควรจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน  เพ่ือสรุปความก้าวหน้าและ
สภาพของการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนระยะหนึ่งก่อน  เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขหรือส่งเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  และรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครอง
ทราบโดยการประเมินตามจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรม  และนำผลการประเมินนั้นไปรวมกับผลการ
ประเมินการรวมกิจกรรมในภาคเรียนที่สอง  เพ่ือตัดสินผลการประเมินการผ่านจุดประสงค์สำคัญของ
กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา (สิ้นสุดกิจกรรม) 
  ๑.๔ ตัดสินให้ผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรม และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
ครบตามเกณฑ์ให้เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม  ผู้เรียนที่มีผลการประเมินบกพร่องในเกณฑ์
ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ์  จะเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม จะต้องซ่อมเสริม
ข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ก่อน  จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านกิจกรรม 

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านช่วงชั้นเป็นการประเมินสรุปผลการผ่าน 
กิจกรรมตลอดช่วงชั้นของผู้เรียนแต่ละคน  เพ่ือนำผลไปพิจารณาตัดสินการผ่านช่วงชั้น โดยมีข้ันตอน
ปฏิบัติดังนี้ 

๒.๑ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรว่มกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดช่วงชั้น 

๒.๒ ผู้รับผิดชอบสรุปและประเมินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคล 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

๒.๓ นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเพ่ือให้ 
ความเห็นชอบ 

๒.๔ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการประเมินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนผ่านช่วงชั้นต่อไป 
 



๒๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เกณฑ์การจบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 
 

วิธีการประเมินผลการเรียน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศ  ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน   ให้เป็นการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียน  ประกอบด้วย 
  1.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน เป็นการวัดความก้าวหน้าทั้ งด้าน
ความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์
          2.  การประเมินผลระดับสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ เป็นรายภาค 
สำหรับสถานศึกษานำข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียน การสอนและ
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้   รวมทั้งพิจารณาตัดสินการเลื่อนระดับการศึกษา 
      3.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  เป็นการประเมินด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของชาติ  สำหรับนำผลการประเมินไปวางแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการ
สอน  และพัฒนาการผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

4.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน  เป็นการประเมินเพ่ือสรุปความสำเร็จในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในการจบหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจะ
ทำให้ผู้เรียนได้รับการรับรองความรู้และวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา 

 

แนวดำเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
 
เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มีการดำเนินการตามหลักการกระจายอำนาจ  มีการประเมิน
ผู้เรียนตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีการตรวจสอบและกำกับติดตามประเมินคุณภาพการ
ประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  จึงกำหนดแนวดำเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาไว้  ดังนี้ 
        1. สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา   โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดรูปแบบระบบและระเบียบประเมินผลของ
สถานศึกษา  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
        2. สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  กำหนดผลการ
เรียนรู้รายภาค และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากตัวชี้วัด สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐานการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน   เพ่ือใช้เป็น
เป้าหมายในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้รายภาค 
      3. ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ ก ลุ่ ม ส า ร ะ  ห รื อ ก ลุ่ ม วิ ช า ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ข อ ง
รูปแบบ  วิธีการ  เครื่องมือสำหรับการประเมิน  และการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของ
ผู้สอน 



๒๔๔ 
 

    4. ผู้สอน จัดการเรียนการสอน  ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน  และประเมินสรุปผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง  โดยนำผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  70  ไปใช้เป็นข้อมูลรวมกับการประเมินปลายภาค 

5. หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียนปลายภาค และการผ่านระดับการศกึษา 
6. สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินการประเมินผลการเรียนประจำปีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

การประเมินผลการเรียน 

1. การประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชา  ตามผลการเรียนรู้รายภาคของรายวิชาซึ่ง
กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค โดยให้
ความสำคัญของคะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สัดส่วนคะแนน 70:30  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สัดส่วนคะแนน 80:20 การประเมินสาระการเรียนรู้รายวิชา  ให้ตัดสินผลการประเมินเป็น
ระดับผลการเรียน  8  ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 

4 ดีเยี่ยม 80-100 
3.5 ดีมาก 75-79 
3 ดี 70-74 

2.5 ค่อนข้างดี 65-69 
2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช้ 55-59 
1      ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ         50-54 
0 ต่ำกว่าเกณฑ์ 0-49 
ร รอการตัดสิน และยังตัดสินผล

การเรียนไม่ได้ 
 

มส ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผล 
ปลายภาคเรียน 

 

 
 
 
 
 



๒๔๕ 
 

        2. การประเมินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน เป็นการประเมิน 
ทักษะการคิดและการถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ตามเงื่อนไข และวิธีการที่
สถานศึกษากำหนดและตัดสินผลการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ  3(ดเียี่ยม)  หมายถึง   ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน   
    ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ระดับ  2 (ดี)    หมายถึง    ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  
     ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ระดับ  1 (ผ่าน)  หมายถึง    ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
     ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบาง 
     ประการ 

ระดับ 0 (ไม่ผ่าน) หมายถึง    ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
     ที่ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่อง ที่ต้องได้รับการปรับปรุง        
     แก้ไขหลายประการ  

เมื่อจบระดับการศึกษาพิจารณาจากผลการประเมิน   “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” โดยการ
ประเมิน  “ผ่าน”  นั้นต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 
 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 

ขอบเขตการประเมิน 
 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้อ่านนำไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิด คุณค่าที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ด้วย
วิจารณญาณและถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่าน
หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ คำแนะนำ คำเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนที่ 
ตัวชี้วัด 
 1.  สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้าง
ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
 2.  สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
 3.  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลำดับความและความเป็นไป
ได้ของเรื่องที่อ่าน 
 4.  สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
 5.  สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการ
เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
 

ขอบเขตการประเมิน 
 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ และประสบการณ์ 
แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งความงดงามของภาษา ที่เอ้ือให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น 
โต้แย้ง หรือสนับสนุน ทำนาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และถ่ายทอดเป็น
ข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายงานบทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น อ่านบทความวิชาการ 
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 
ตัวชี้วัด 
 1.  สามารถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 2.  สามารถจับประเด็นสำคัญ ลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อท่ีมีความซ้ำซ้อน 
 3.  สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ
เลยแง่มุมต่าง ๆ 
 4.  สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิด ที่ได้จากการอ่านอย่างหลากหลาย 
 5.  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สรุปโดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและ
สมเหตุสมผล 
 

 



๒๔๗ 
 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ งป ร ะ ส งค์  เป็ น ก า ร ป ร ะ เมิ น พั ฒ น า ท า งด้ า น
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษา
กำหนด  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะประเมินเป็นรวมทุกคุณลักษณะเพ่ือเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษา  และกำหนดการตัดสินผลการประเมินเป็น  4  ระดับ  ดังนี้ 
                      ระดับ  3 (ดีเยี่ยม) หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ผ่านเกณฑ์  

     ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะ 
     นั้น ๆ  แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ  จนสามารถ 
     เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 

   ระดับ  2 (ด)ี       หมายถึง   ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ผ่านเกณฑ์   
     ร้อยละ   65 -79  ขึ้นไป ของจำนวนตัวบ่งชี้   
     คุณลักษณะนั้น ๆ  แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ  
     นั้น ๆ  ดว้ยการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

   ระดับ  1 (ผ่าน)   หมายถึง    ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ผ่านเกณฑ์  
                                       ร้อยละ 50–64  ขึ้นไป ของจำนวนตัวบ่งชี้        
                                       คุณลักษณะนั้น ๆ แสดงว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะนั้น 
                                       โดยได้พยายามปฏิบัติตน ตามคำแนะนำ 
  ระดับ 0 (ไม่ผ่าน)  หมายถึง    ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  ผ่านเกณฑ ์ ร้อยละ  
                                       ต่ำกว่า 50 ของจำนวนตัวบ่งชี้ในคุณลักษณะนั้น ๆ   
                                       แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะนั้น ๆ โดยต้องมีผู้อ่ืน    
                                       คอยกระตุ้นเตือน 

เมื่อจบระดับการศึกษาจะพิจารณาจากผลการประเมิน  “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” กรณีท่ีผ่านให้ระดับผล
การประเมนิเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
 

 
 
 
นยิาม 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้
ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความ
สามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
ตัวช้ีวัด  1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
  1.2 ธำรงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย 
  1.3 ศรัทธา ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
  1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
  

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1.1 เป็นพลเมืองดี
ของชาติ 

1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง 
1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
1.1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง 

1.2 ธำรงไว้ซึ่งความ
เป็น        ชาติไทย  

1.2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง ที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
1.2.2 หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

1.3 ศรัทธา ยึดม่ัน
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา 

1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.2 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.3 เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

1.4 เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1.4.1 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2 แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
1.4.3 แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 



๒๔๙ 
 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.1.1 ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ ร้องเพลงชาติ 
และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง 
1.1.2 ปฏิบัติตนตาม
สิทธิหน้าที่ของ
พลเมืองดีของชาติ 
1.1.3 มีความสามัคคี
ปรองดอง 

ไม่ยืนตรงเคารพธง
ชาติ 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของนักเรียน 
และให้ความร่วมมือ 
ร่วมใจในการทำ
กิจกรรมกับสมาชิก
ในชั้นเรียน 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน และให้
ความร่วมมือ ร่วม
ใจในการทำ
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
นักเรียน และให้
ความร่วมมือ 
ร่วมใจในการทำ
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน และ
ชุมชน 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.2.1 เข้าร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมที่สร้างความ
สามัคคีปรองดอง ที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 
1.2.2 หวงแหน 
ปกป้อง ยกย่องความ
เป็นชาติไทย 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างสร้างความ
สามัคคี 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี 
ปรองดอง และเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
และชุมชน 

เข้าร่วมกจิกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี 
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และ
ชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคี 
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม ชื่นชม
ในความเป็นชาติ
ไทย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



๒๕๐ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.3.1 เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือ 
1.3.2 ปฏิบัติตนตาม
หลักหลักของศาสนาที่
ตนนับถือ 
1.3.3 เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ 

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ 
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนาตาม
โอกาส 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ และปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ำเสมอ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ และ
ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อย่างสม่ำเสมอ 
และเปน็
แบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.4.1 เข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2 แสดงความ
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ 
1.4.3 แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกีย่วกบัสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
ทีเ่กีย่วกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 
ชื่นชมในพระราช
กรณียกิจ พระ
ปรีชาสามารถ
ของ
พระมหากษัตริย์ 
และพระราวงศ์ 

 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.1.1 ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ ร้องเพลงชาติ 
และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง 
1.1.2 ปฏิบัติตนตาม
สิทธิหน้าที่ของ
พลเมืองดีของชาติ 
1.1.3 มีความสามัคคี
ปรองดอง 

ไม่ยืนตรงเคารพธง
ชาติ 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของนักเรียน 
และให้ความร่วมมือ 
ร่วมใจในการทำ
กิจกรรมกับสมาชิก
ในโรงเรียน 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติตน
ตามสิทธิและ
หน้าที่ของ
พลเมืองด ีและให้
ความร่วมมือ ร่วม
ใจในการทำ
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน และ
ชุมชน 

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติ ร้อง
เพลงชาติ และ
อธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติได้
ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนและชักชวน
ผู้อื่นปฏิบัติตาม
สิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองดี 
และให้ความ
ร่วมมือ ร่วมใจ
ในการทำ
กิจกรรมกับ
สมาชิกใน
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.2.1 เข้าร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมที่สร้างความ
สามัคคีปรองดอง ที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 
1.2.2 หวงแหน 
ปกปอ้ง ยกย่องความ
เป็นชาติไทย 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างสร้างความ
สามัคคี 

เข้าร่วมกิจกรรม และ
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่สร้างความ
สามัคคี ปรองดอง 
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี 
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม ชื่นชม
ในความเป็นชาติ
ไทย 

เป็นผู้นำหรือเป็น
แบบอย่าง ใน
การจัดกิจกรรม
ที่สร้างความ
สามัคคี 
ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม ชื่นชม 
ปกป้อง ในความ
เป็นชาติไทย 

เกณฑ์การให้คะแนน       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



๒๕๒ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.3.1 เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือ 
1.3.2 ปฏิบัติตนตาม
หลักหลักของศาสนาที่
ตนนับถือ 
1.3.3 เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีของศาสนิกชน 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ 

เข้าร่วมกจิกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ 
และปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนาตาม
โอกาส 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ และปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
ศาสนาอย่าง
สม่ำเสมอ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ และ
ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
อย่างสม่ำเสมอ 
และเป็น
แบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.4.1 เข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2 แสดงความ
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ 
1.4.3 แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกจิกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 

เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
ที่เก่ียวกับ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ตามท่ีโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น 
ชื่นชมในพระราช
กรณียกิจ พระ
ปรีชาสามารถ
ของ
พระมหากษัตริย์ 
และพระราวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕๓ 
 

 
 
นิยาม 
  ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติ 
ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งกาย วาจา ใจ 
  ผู้มีความซื่อสัตยส์ุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งกาย วาจา ใจ และยึด
หลักความจริง ความถูกต้องในการดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำที่ผิด 
ตัวช้ีวัด  2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา ใจ 
  2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งกาย วาจา ใจ 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
2.1 ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองท้ัง
กาย วาจา ใจ 
 

2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการ
กระทำผิด 
2.1.3 ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 

2.2 ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้ง
กาย วาจา ใจ 
 

2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2.2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกายวาจาใจ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
2.1.1 ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นจริง 
2.1.2 ปฏิบัติตนโดย
คำนึงถึงความถูกต้อง 
ละอาย และเกรงกลัว
ต่อการกระทำผิด 
2.1.3 ปฏิบัติตาม
คำม่ันสัญญา 
 

ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง ทำ
ตามสัญญาที่ตนให้ไว้
กับ เพ่ือน พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง และ
คร ู

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับเพ่ือน พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง 
และครู ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ทำความผิด 

ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง ปฏิบัติในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับเพ่ือน พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง 
และครู ละอาย
และเกรงกลัวที่
จะทำความผิด 
เป็นแบบอย่างที่
ดีด้านความ
ซื่อสัตย์ 

ข้อที่ 2 ซ่ือสัตย์สุจริต 

 

เกณฑ์การให้คะแนน       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



๒๕๔ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ประพฤติตรงตามท่ีเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งกาย วาจา ใจ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
2.2.1 ไม่ถือเอา
สิ่งของหรือผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
2.2.2 ปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
2.2.3 ไม่หาประโยชน์
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

นำสิ่งของคนอ่ืนมา
เป็นของตนเอง 

ไม่นำสิ่งของ และ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 

ไม่นำสิ่งของ และ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 
ไม่หาผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

ไม่นำสิ่งของ 
และผลงานของ
ผู้อืน่มาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนด้วย
ความซื่อตรง ไม่
หาผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่
ถูกต้อง 
และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
เพ่ือนด้านความ
ซ่ือสัตย์ 

 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกายวาจาใจ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
2.1.1 ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นจริง 
2.1.2 ปฏิบัติตนโดย
คำนึงถึงความถูกต้อง 
ละอาย และเกรงกลัว
ต่อการกระทำผิด 
2.1.3 ปฏิบัติตาม
คำม่ันสัญญา 
 

ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง ปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง ทำ
ตามสัญญาที่ตนให้ไว้
กับ เพ่ือน พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง และ
คร ู

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 
ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับเพ่ือน พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง 
และครู ละอาย
และเกรงกลัวที่จะ
ทำความผิด 

ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็น
จริง ปฏิบัติในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้
กับเพื่อน พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครอง 
และครู ละอาย
และเกรงกลัวที่
จะทำความผิด 
เป็นแบบอย่างที่
ดีด้านความ
ซ่ือสัตย์ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



๒๕๕ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ประพฤติตรงตามที่เป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งกาย วาจา ใจ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
2.2.1 ไม่ถือเอา
สิ่งของหรือผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
2.2.2 ปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
2.2.3 ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

นำสิ่งของคนอ่ืนมา
เป็นของตนเอง 

ไม่นำสิ่งของ และ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 

ไม่นำสิ่งของ และ
ผลงานของผู้อ่ืน
มาเป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง 
ไม่หาผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

ไม่นำสิ่งของ 
และผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง ปฏิบัติ
ตนต่อผู้อ่ืนด้วย
ความซื่อตรง ไม่
หาผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่
ถูกต้อง 
และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
เพ่ือนด้านความ
ซื่อสัตย์ 

 
 
 

นิยาม 
  มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
  ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
ตัวชี้วัด  3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและ
สังคม 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียนและสังคม 
 

3.1.1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และ
รับผิดชอบในการทำงาน 

 
 
 
 

ข้อที่ 2 ซ่ือสัตย์สุจริต 



๒๕๖ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
3.1.1 ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคบัของ
ครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น 
3.1.2 ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน และ
รับผิดชอบในการ
ทำงาน 
 

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรียน ตรง
ต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
และรับผิดชอบใน
การทำงาน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว 
โรงเรียนและ
สังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น 
ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน 
และรับผิดชอบ
ในการทำงาน 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1)  ดี (2) ดีเยีย่ม (3) 
3.1.1 ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น 
3.1.2 ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน และ
รับผิดชอบในการ
ทำงาน 
 

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน และ
รับผิดชอบในการ
ทำงาน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียน และ
สังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น ตรง
ต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
และรับผิดชอบใน
การทำงาน 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว 
โรงเรียนและสังคม 
ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อืน่ ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ  ใน
ชีวิตประจำวนั และ
รับผิดชอบในการ
ทำงาน ปฏิบัติเป็น
ปกติวิสัย และเป็น
แบบอย่างที่ด ี

 

เกณฑ์การให้คะแนน       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



๒๕๗ 
 

ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้                                                                                                
 
นิยาม 

 ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยามยามใจในการเรียน
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ด้วย
การเลือกใช้สื่ออย่างเมาะสม บันทึกความรู้  วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด 
เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

ตัวช้ีวัด 4.1  ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
4.1  ตั้งใจเพียรพยายามใน
ก า ร เรี ย น แ ล ะ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1.1  ตั้งใจเรียน 

4.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  

4.2  แสวงหาความรู้จากทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
ด้วยการเลื อกใช้สื่ ออย่ าง
เห ม าะสม  สรุป เป็ น องค์
ความรู้ และสามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

4.2.2  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรู้ สรุป
เป็นองค์ความรู้ 
4.2.3  แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๘ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
4.1.1  ตั้งใจเรยีน 
4.1.2  เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรยีนรู ้
4.1.3  เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรูต้่าง 
ๆ  

ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มสี่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูม้ีส่วนร่วมใน
การเรยีนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูต้่าง ๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
การเรยีนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูต้่าง ๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจำ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
4.2.1  ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
สิ่งพิมพ์สื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม 
4.2.2  บันทึก
ความรู้วิเคราะห์
ข้อมูลจากสิ่งท่ี
เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู ้
4.2.3  แลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้วยวิธีการ
ต่าง ๆ และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 

ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้

ศึกษาค้นคว้า
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม 
และมีบันทึกความรู ้

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนและ
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสมมีการ
บันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
และแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับผู้อื่นได ้

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสมมี
การบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูลสรุป
เป็นองค์ความรู้และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

 
 
 



๒๕๙ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
4.1.1  ตั้งใจเรียน 
4.1 .2  เอาใจใส่
และมีความเพียร
พ ย าย าม ใน ก า ร
เรียนรู้ 
4 .1 .3   เข้ าร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ  

ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่และมีความเพียร
พ ย าย าม ใน ก าร
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เ รี ย น รู้ ต่ า ง  ๆ 
บางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่และมีความเพียร
พ ย าย าม ใน ก าร
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่ าง ๆ ทั้ ง
ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกโรงเรียน
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน 
เอาใจใส่  และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
เป็นประจำ และเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
4 .2 .1   ศึ ก ษ า
ค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
เทคโน โลยี ต่ าง ๆ 
แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ทั้ ง
ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม 
4 .2 .2   บั น ทึ ก
ความ รู้ วิ เค ราะห์
ข้ อ มู ล จ า ก สิ่ ง ที่
เรียนรู้สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
4.2.3  แลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เพือ่นำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 

ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ 

ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสารสิ่ งพิ มพ์  
สื่ อ เท ค โน โล ยี
แหล่งเรียนรู้  ทั้ ง
ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม และมี
การบันทึกความรู้ 

ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ าห า
ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์สื่อ 
เท ค โน โ ล ยี แ ล ะ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสมมีการ
บั น ทึ ก ค ว า ม รู้
วิเคราะห์ข้อมูลสรุป
เป็ น อ งค์ ค ว า ม รู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กั บ ผู้ อื่ น ได้  แ ล ะ
น ำ ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจำวันได้ 

ศึกษาค้ นคว้ าห าความรู้ จ าก
หนั งสื อ  เอกสารสิ่ งพิ มพ์  สื่ อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรี ยน เลื อก ใช้สื่ อ ได้ อย่ าง
เหมาะสม มีกาบันทึกความรู้
วิ เคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์
ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลายและเผยแพร่
แ ก่ บุ ค ค ล ทั่ ว ไป น ำ ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ 



๒๖๐ 
 

ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง                                                                          
 

นิยาม 

 อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบระมัดระวัง อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  มีการวางแผน
ป้องกนัความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด 5.1  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

 5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้  
     

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

5.1  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1  ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ 
เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม 

5.1.2  ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
5.1.3  ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุผล 

5.1.4  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและไม่ทำให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อ่ืน กระทำ
ผิดพลาด 

5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพ่ืออยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

5.2.1  วางแผนการเรียน การทำงานและการ
ใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร 

5.2.2  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 

ตัวช้ีวัดที ่5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผา่น (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
5.2.1  วางแผนการเรียน
การทำงานและการใช้
ชีวิตประจำวันบนพื้นฐาน
ของความรู้ข้อมูลข่าวสาร 
5.2.2  รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสภาพแวดล้อม
ยอมรับ และปรับตัวเพื่อ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

ไม่วางแผนการ
เรียนและการ
ใช้
ชีวติประจำวัน 

ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและการใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและการใช้
ชีวิตประจำวัน รับรู้
การเปลีย่นแปลง
ของครอบครัว 
ชุมชนและ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เรียนและการใช้
ชีวิตประจำวัน รับรู้
การเปลีย่นแปลง
ของครอบครัว
ชุมชนและ
สภาพแวดล้อมและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
5.1.1  ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ 
เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยดั คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี รวมทั้ง
การใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม 
5.1.2  ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยดั
คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแล 
อย่างดี 
5.1.3  ปฏิบตัิตนและ
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบมีเหตุผล 
5.1.4  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อนพร้อมให้อภัย 
เมื่อผู้อื่นกระทำผดิพลาด 

ใช้เงินและของ
ใช้ส่วนตัวอย่าง
ไม่ประหยดั 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยดั คุ้มค่า
เก็บรักษาดูแล
อย่างดีรอบคอบมี
เหตุผล 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยดั คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแลอย่าง
ดีรอบคอบ มีเหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
สว่นรวม อย่าง
ประหยดั คุ้มค่าเก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี 
รอบคอบมีเหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่
ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
และให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทำผดิพลาด 

 
 
 



๒๖๒ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
พฤตกิรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

5.2.1  วาง
แผนการเรียนการ
ทำงานและการใช้
ชีวิตประจำวันบน
พื้นฐานของความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร 
5.2.2  รู้เท่าทัน
การเปลีย่นแปลง
ของสังคมและ
สภาพแวดล้อม
ยอมรับและปรับตัว
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

ไม่วางแผนการเรยีน
และการใช้
ชีวิตประจำวัน 

ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียนการ
ทำงานและใช้ใน
ชีวติประจำวันรบัรู้
การเปลีย่นแปลง
ของครอบครัว 
ชุมชนและ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียนการ
ทำงานและใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
สังคมและ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียนการ
ทำงานและใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
สังคม 
สภาพแวดล้อมและ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข 

 
เกณฑ์การให้คะแนน             ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

5.1.1  ใช้ทรัพย์สิน
ของตนเอง เช่นเงิน
สิ่งของ เครื่องใช้ 
ฯลฯ อย่างประหยดั 
คุ้มค่าและเก็บรักษา
ดูแลอย่างดรีวมทั้ง
การใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม 
5.1.2  ใช้
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยดั คุ้มค่าและ
เก็บรักษาดูแลอย่าง
ด ี
 

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่างไม่
ประหยดั 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยดั คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแลอย่าง
ดีรอบคอบ มีเหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
และไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยดั คุ้มค่าเก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี
รอบคอบ มีเหตผุล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่
ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
และให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทำผดิพลาด 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยดั คุ้มค่าเก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี 
ตดัสินใจด้วยความ
รอบคอบมีเหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่
ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
ให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทำผดิพลาด 
และเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี
 

 
 
 
 



๒๖๓ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
5.1.3  ปฏิบตัิตน
และตดัสินใจด้วย
ความรอบคอบมี
เหตุผล 
5.1.4  ไม่เอา
เปรียบผู้อื่นและไม่
ทำให้ผู้อืน่เดือดร้อน 
พร้อมให้อภัย เมื่อ
ผู้อื่นกระทำ
ผิดพลาด 

    

 
ตวัชีวั้ดที่ 5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
5.2.1  วาง
แผนการเรียนการ
ทำงานและการใช้
ชีวิตประจำวันบน
พื้นฐานของความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร 
5.2.2  รู้เท่าทัน
การเปลีย่นแปลง
ของสังคม และ
สภาพแวดล้อม
ยอมรับและปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

ไม่วางแผนการเรยีน
และการใช้
ชีวิตประจำวัน 

ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน การ
ทำงานและการใช้
ในชีวิตประจำวัน 
และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัวชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน การ
ทำงานและการใช้
ในชีวิตประจำวัน
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 
และปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 

ใช้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียน การ
ทำงานและการใช้
ในชีวิตประจำวัน
รู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ
สภาพแวดล้อมและ
ปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 

 
ข้อที่ 6 มุ่งม่ันในการทำงาน                                                                                                        
นิยาม 
 มุ่งม่ันในการทำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำ
หน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 
 ผู้ที่ มุ่งม่ันในการทำงาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง 
ตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
 

ตัวช้ีวัด 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
  6.2  ทำงานด้วย ความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 
 
 



๒๖๔ 
 

ตวัชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน 

6.1.1  เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1.2  ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้
สำเร็จ 
6.1.3  ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วย
ตนเอง 

6.2  ทำงานด้วย ความเพียรพยายาม และอด
มนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

6.2.1  ทุ่มเททำงาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
และอุปสรรคในการทำงาน 
6.2.2  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ทำงานให้สำเร็จ 
6.2.3  ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี(2) ดีเยี่ยม (3) 

6.1.1  เอาใจใส่
ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1.2  ตั้งใจ
และรับผิดชอบใน
การทำงานให้
สำเร็จ 
6.1.3  ปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทำงานด้วย
ตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จ มีการ
ปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น
ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 



๒๖๕ 
 

ตัวช้ีวัด 6.2  ทำงานด้วย ความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 
 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ด(ี2) ดีเยี่ยม (3) 

6.2.1  ทุ่มเท
ทำงานอดทน ไม่
ย่อท้อต่อปัญหา
และอุปสรรคใน
การทำงาน 
6.2.2  พยายาม
แก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ทำงานให้สำเร็จ 
6.2.3  ชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทนใน
การทำงาน 

ทำงานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายและชื่น
ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหาใน
การทำงาน และ
ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาที่กำหนดไม่
ย่อท้อต่อปัญหา
แก้ปัญหา
อุปสรรคในการ
ทำงานและชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน             ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

6.1.1  เอาใจใส่
ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
6.1.2  ตั้งใจ
และรับผิดชอบใน
การทำงานให้
สำเร็จ 
6.1.3  ปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทำงานด้วย
ตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ไดร้บัมอบหมาย
ให้สำเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น
ด้วยตนเอง 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น
ด้วยตนเองและ
เป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 
 



๒๖๖ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6.2  ทำงานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 
 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

6.2.1  ทุ่มเท
ทำงานอดทน ไม่
ย่อท้อต่อปัญหา
และอุปสรรคใน
การทำงาน 
6.2.2  พยายาม
แก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ทำงานให้สำเร็จ 
6.2.3  ชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภูมิใจ 

ไมข่ยัน อดทนใน
การทำงาน 

ทำงานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหาใน
การทำงานและ
ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาที่กำหนด ไม่
ย่อท้อต่อปัญหา 
แก้ปัญหา
อุปสรรคในการ
ทำงาน และชื่นน
ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายก่อน
เวลาที่กำหนดไม่
ย่อท้อต่อปัญหา 
แก้ปัญหา
อุปสรรคในการ
ทำงานและชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 
ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย 
นิยาม 
  รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยใน 
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความ
กตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด           7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนะธรรมไทย และมีความ 
                    กตัญญูกตเวท ี

           7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
           7.3  อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งช้ี 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
      ประเพณี ศิลปะ วัฒนะธรรม 
      ไท ย  แ ล ะ มี ค ว า ม ก ตั ญ ญู  
      กตเวที 

7.1.1    แตง่กายและมีมารยามงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ  
            กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
7.1.2   ร่วมกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับประเพณี  ศิลปะและ 
            วัฒนธรรมไทย 
7.1.3   ชักชวน แนะนำให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนี ยม 
            ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย 
       ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง 
       ถูกต้องเหมาะสม 

7.2.1  ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
            เหมาะสม 
7.2.2   ชักชวน แนะนำ ให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทย 
            ที่ถูกต้อง 

7.3  อนุ รั ก ษ์  แ ล ะสื บ ท อ ดภู มิ  
       ปัญญาไทย 
 

7.3.1    นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
7.3.2    ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
7.3.3    แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี(2) ดีเย่ียม (3) 
7.1.1  แต่งกายและมี
มารยามงดงามแบบไทย 
มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
7.1.2  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี  
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 
7.1.3  ชักชวน แนะนำให้
ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรม 
เนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

ไม่มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่ 

ปฏิ บั ติ ตนเป็ นผู้ มี
มารยาทแบบไทยมี
สัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และแต่งกายแบบไทย 
เข้ าร่วมหรือมีส่ วน
ร่ วมในกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 

ปฏิ บั ติ ตนเป็ นผู้ มี
มารยาทแบบไทยมี
สัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
และแต่งกายแบบไทย
ด้วยความภาคภูมิใจ 
เข้ าร่วมหรือมีส่ วน
ร่ วมในกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 

ปฏิ บั ติ ตนเป็ นผู้ มี
มารยาทแบบไทย มี
สัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
แต่งกายแบบไทยด้วย
ความภาคภูมิใจ เข้า
ร่วมหรือมีส่วนร่วมใน
การจั ดกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย ชักชวน แนะนำ
เพื่อนและคนอื่นปฏบิตัิ
ตามขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
 

 



๒๖๘ 
 

 

ตัวชี้วัด 7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี(2) ดีเย่ียม (3) 

7.2.1  ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.2.2  ชักชวน แนะนำ 
ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ
การใช้ ภาษาไทยที่
ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย เลขไทย ใน
การสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม และแนะนำ
ให้ผู้อื่นใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย เลขไทย ใน
การสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม และแนะนำ 
ชักชวนให้ผู้อืน่ใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
 

ใช้ภาษาไทย เลขไทยใน
การสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม และแนะนำ 
ชั กชวนให้ ผู้ อื่ นใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้องเป็น
ประจำ เป็นแบบอย่างที่
ดีด้านการใช้ภาษาไทย 

 
ตัวชี้วัดที่ 7.3 อนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญาไทย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี(2) ดีเย่ียม (3) 
7.3.1  นำภูมิปัญญา
ไทยมาใช้ให้เหมาะสมใน
วิถีชีวิต 
7.3.2  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย 
7.3.3  แนะนำ มีส่วน
ร่วมในการสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย 

ไม่สนใจภูมิปัญญาไทย สืบค้นภูมิปัญญาไทยที่
มีอยู่ในท้องถิ่น เข้าร่วม
และชั กชวนคนใน
ครอบครัว หรือเพื่อน
เข้ าร่ วมกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย และใช้ภูมิปัญญา
ไทยในชีวิตประจำวัน 

สืบค้นภูมิปัญญาไทยที่
มีอยู่ในท้องถิ่น เข้าร่วม
และชั กชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อนและ
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย ใช้และแนะนำให้
เพื่อนใช้ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจำวัน 

สืบค้นภูมิปัญญาไทย 
เข้าร่วมและชักชวนคน
ในครอบครัว เพื่อนและ
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย ใช้และแนะนำให้
เพื่อนใช้ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจำวันและมี
ส่วนร่วมในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี(2) ดีเยี่ยม (3) 
7.1.1  แต่งกายและมีมาร
ยามงดงามแบบไทย มีสัมมา
คารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
7.1.2  ร่ วมกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
7.1.3  ชักชวน แนะนำให้
ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรม 
เนียมประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

ไม่มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่ 

ปฏิ บั ติ ตนเป็ นผู้ มี
มารยาทแบบไทยมี
สัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และแต่งกายแบบไทย 
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

ปฏิ บั ติ ตนเป็ นผู้ มี
มารยาทแบบไทยมี
สัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
และแต่งกายแบบไทย
ด้วยความภาคภูมิ ใจ 
เข้าร่วมและมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 

ปฏิ บั ติ ตนเป็ นผู้ มี
มารยาทแบบไทย มี
สัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
แต่งกายแบบไทยด้วย
ความภาคภูมิใจ เข้าร่วม
และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณี  ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมไทย ชักชวน 
แนะนำผู้ อื่ นและเป็ น
ผู้นำในการปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 



๒๖๙ 
 

ตัวชี้วัด 7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี(2) ดีเย่ียม (3) 

7.2.1  ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.2.2  ชักชวน แนะนำ 
ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ
การใช้ ภาษาไทยที่
ถูกต้อง 

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย เลขไทย ใน
การสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม และแนะนำ
ให้ผู้อื่นใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทย เลขไทย ใน
การสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม และแนะนำ 
ชักชวนให้ ผู้ อื่ นเห็ น
คุ ณ ค่ าใน การใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
 

ใช้ภาษาไทย เลขไทยใน
การสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม แนะนำ 
ชักชวนให้ ผู้ อื่ นเห็ น
คุ ณ ค่ าใน การใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้องเป็น
ประจำ เป็นแบบอย่างที่
ดีด้านการใช้ภาษาไทย 

ตัวชี้วดัที่ 7.3 อนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญาไทย 
พฤติกรรมบ่งชี ้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี(2) ดีเยี่ยม (3) 

7.3.1  นำภูมิปัญญา
ไทยมาใช้ให้เหมาะสมใน
วิถีชีวติ 
7.3.2  ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย 
7.3.3  แนะนำ มีส่วน
ร่วมในการสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย 

ไม่สนใจภูมิปัญญาไทย สืบค้นภูมิปัญญาไทยที่
มีอยู่ในท้องถิ่น เข้าร่วม
และชั กชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อนและ
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย ใช้และแนะนำให้
เพื่อนใช้ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจำวัน 

สืบค้นภูมิปัญญาไทยที่
มีอยู่ในท้องถิ่น เข้าร่วม
และชั กชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อนและ
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย ใช้และแนะนำให้
เพื่อนใช้ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจำวันและมี
ส่วนร่วมในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย 

สบืค้นภูมิปัญญาไทยที่
มีอยู่ในท้องถิ่น เข้าร่วม
และชั กชวนคนใน
ครอบครัว เพื่อนและ
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย ใช้และแนะนำให้
ผู้อื่นใช้ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจำวันและมี
ส่วนร่วมในการสืบทอด
และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ไทย 

 
ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ 
นิยาม 
 มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 ผู้มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปันความสุขส่วนตนเพ่ือทำ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วย
แรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน 
 
ตัวช้ีวัด   8.1  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 
 
 

 



๒๗๐ 
 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
       โดยไม่หวังผลตอบแทน 

8.1.1    ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ 
8 .1 .2     อ าส าท ำงาน ให้ ผู้ อื่ น ด้ วยก ำลั งก าย  ก ำลั ง ใจ  แล ะ
ก ำ ลั ง ส ติ ปั ญ ญ า 
            โดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.1.3   แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง 
            ความสุขให้กับผู้อื่น 

8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
       ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

8.2.1    ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยคามเต็มใจ 
8.2.2    เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
8.2.3   เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ 
            ส่วนรวม ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

เกณฑ์การให้คะแนน          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี(2) ดีเย่ียม (3) 
8.1.1  ช่ วย พ่ อ แ ม่  
ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วย
ความเต็มใจ 
8.1.2  อาสาทำงานให้ผู้อื่น
ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และ
กำลังสติปัญญาโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
8.1.3  แบ่ งปั นสิ่ งของ 
ทรัพย์สินอื่น  ๆและช่วย
แก้ ปั ญหาหรื อสร้ าง
ความสุขให้กับผู้อื่น 

ไม่ ช่วยเหลือพ่อแม่  
ผู้ปกครอง และครู 

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูทำงาน และ
แบ่ งปั นสิ่ งของให้
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูทำงาน อาสา
ทำงาน ช่วยคิดช่วย
ท ำ  แ ล ะ แ บ่ งปั น
สิ่ งของให้ผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูทำงาน อาสา
ทำงาน ช่วยคิด ช่วย
ทำ แบ่ งปันสิ่ งของ 
และช่วยแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

 
ตัวชี้วัดที่ 8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี(2) ดีเย่ียม (3) 
8.2.1  ดูแล รักษาสาธารณ
สมบัติและสิ่ งแวดล้อม
ด้วยคามเต็มใจ 
8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสงัคม 
8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่ อแก้ปัญหาหรือร่วม
สร้ างสิ่ งที่ ดี งามของ
ส่ วนรวม ตามสถาน 
การณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

ไม่สนใจดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่ งแวดล้ อมของ
โรงเรียน 

ดู แล รักษาทรัพย์
สมบัติ  สิ่ งแวดล้อม
ข อ ง ห้ อ ง เ รี ย น 
โรงเรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่ อสั งคม
และสาธารณ ประ 
โยชน์ ของโรงเรี ยน
ด้วยความเต็มใจ 

ดู แลรั กษาทรั พย์
สมบัติ  สิ่ งแวดล้อม
ของห้ องเรี ยน โรง 
เรียน ชุมชน และเข้า
ร่ วมกิ จกรรมเพื่ อ
สังคม และสาธารณ 
ประโยชน์ ของโรง 
เรียนด้วยความเต็มใจ 

ดู แลรั กษ าทรั พ ย์
สมบัติ สิ่งแวดล้อมของ
ห้ องเรี ยน โรงเรี ยน 
ชุมชน และเข้ าร่วม
กิจกรรมเพื่ อสั งคม 
และสาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนและชุมชน
ด้วยความเต็มใจ 



๒๗๑ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี(2) ดีเย่ียม (3) 
8.1.1  ช่ วย พ่ อ แม่  
ผู้ปกครอง ครูทำงาน
ด้วยความเต็มใจ 
8.1.2  อาสาทำงานให้
ผู้ อื่ นด้ วยกำลั งกาย 
ก ำ ลั ง ใ จ  แ ล ะ
กำลังสติปัญญาโดยไม่
หวังผลตอบแทน 
8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ 
ทรัพย์สินอื่นๆ และช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้ าง
ความสุขให้กับผู้อื่น 
 

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครู 

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูทำงาน อาสา
ทำงาน ช่วยคิดช่วย
ท ำ  แ ล ะ แ บ่ งปั น
สิ่ งของให้ผู้ อื่นด้วย
ความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูทำงาน อาสา
ทำงาน ช่วยคิดช่วย
ท ำ  แ ล ะ แ บ่ งปั น
สิ่ งของ ทรั พย์ สิ น 
และอื่นๆ และช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ 

ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูทำงาน อาสา
ทำงาน ช่วยคิด ช่วย
ทำ แบ่ งปั นสิ่ งของ 
ทรัพย์สิน และอื่นๆ 
แ ล ะ เต็ ม ใจ ช่ ว ย
แก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้ แก่ผู้ อื่ น
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

 
ตัวชี้วัดที่ 8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี(2) ดีเย่ียม (3) 
8.2.1  ดูแล รักษาสา
ธ ารณ ส ม บั ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อมด้ วยคาม
เต็มใจ 
8 .2 .2   เข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
8 .2 .3   เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือร่วมสร้างสิง่ที่ดีงาม
ของส่วนรวม ตามสถาน 
การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นด้ วย
ความกระตือรือร้น 
 

ไม่สนใจดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่ งแวดล้ อมของ
โรงเรียน 

ดู แล รักษาสมบั ติ  
สิ่ งแ วด ล้ อ ม ขอ ง
ห้องเรียน โรงเรียน 
ชุมชนและเข้ าร่วม
กิจกรรมเพื่ อสั งคม
แ ล ะ ส า ธ า ร ณ 
ป ร ะ โย ช น์ ข อ ง
โรงเรียนด้ วยความ
เต็มใจ 

ดู แลรั กษาทรั พย์
สมบัติ  สิ่ งแวดล้อม
ของห้ องเรี ยน โรง 
เรียน ชุมชน และเข้า
ร่ วมกิ จกรรมเพื่ อ
สังคม และสาธารณ 
ป ร ะ โย ช น์ ข อ ง
โรงเรียนและชุมชน
หรือร่วมกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ดู แล รักษาทรัพย์
สมบัติ  สิ่ งแวดล้อม
ของห้ องเรี ยน โรง 
เรียน ชุมชน และเป็น
ผู้ นำ หรื อเข้ าร่ วม
กิจกรรมเพื่ อสั งคม 
แ ล ะ ส า ธ า ร ณ 
ป ร ะ โย ช น์ ข อ ง
โรงเรียน ชุมชนและ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
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การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินความสามารถและพัฒนาการของ 

ผู้เรียน  ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม  และตัดสิน
ผลการประเมิน โดยใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน  ดังนี้ 

     “ผ”  หมายถึง   ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ผู้เรียนมีเวลาร่วมกิจกรรมไม่น้อย       
                         กว่าร้อยละ  80  ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรม ของแต่ละ 
                         ภาคเรียนและผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมตามที่ 
                         กำหนด 

                         “มผ” หมายถึง   ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ผู้เรียนมีเวลาร่วมกิจกรรมไม่ถึง 
     ร้อยละ80  ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน    
     และ/หรือ ไม่ผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรม               

เมื่อจบระดับการศึกษาพิจารณาจากผลการประเมิน   “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” โดยการ
ประเมิน  “ผ่าน”  นั้นต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  
 
เกณฑ์การจบการศึกษา 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       ๑.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชา
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
           ๒.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
66 หน่วยกติ และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
          ๓.  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
          ๔.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศกึษากำหนด 
          ๕.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         ๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
            ๒. ผู้ เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน  41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
           ๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
          ๔.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
        ๕. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
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การตัดสินผลการเรียน 

1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด ในรายวิชานั้น ๆ  

2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และผ่านตาม 
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

3. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและได้ระดับ
ผลการเรียน 1 ถึง  4 

4. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
          5. ผู้เรียนได้รับการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นรายภาคเรียน  และนำไป
ตัดสินการผ่านระดับการศึกษา  โดยผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ระดับผลการประเมิน  “ผ่าน”  ถ้าไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ให้ได้ผลการประเมิน  “ไม่ผ่าน” 

6. ผู้เรียนได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายภาคเรียน  และนำไปตัดสินการ
ผ่านระดับการศึกษา  โดยถ้าผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดให้ได้ผลการประเมินเป็น    ดีเยี่ยม  ดี  และ
ผ่าน  ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็น  “ไม่ผ่าน” 

7. ผู้เรียนได้รับการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายภาคเรียนและรายระดับ
การศึกษา  โดยถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลประเมินเป็น  “ผ”  และถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้
ได้ผลการประเมินเป็น  “มผ”  

8. ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  ของเวลาเรียนในรายวิชาใด และไม่มีเหตุสุดวิสัยให้
ได้รับการผ่อนผันจากหัวหน้าสถานศึกษา เพ่ือเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ให้ได้ผลการเรียน  “มส” 

9. ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ให้ได้ระดับผลการเรียน “0” 
10.ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบกลางภาคหรือทุจริตในงานที่มอบหมายให้ทำหรือไม่ส่งงานที่ได้รับ

มอบหมายในรายวิชาใด  ครั้งใดก็ตาม ให้ได้คะแนน  “0”  ในครั้งนั้น 
11. ผู้เรียนที่ทุจริตในการสอบปลายภาคในรายวิชาใด  ให้ได้ผลการเรียน “0” ในรายวิชานั้น   
12. ผู้เรียนที่ไม่ได้เข้ารับการวัดผลปลายภาค หรือ มีเหตุสุดวิสัยที่มีหลักฐานชัดเจน   ทำให้ยัง

ประเมินผลการเรียนไม่ได้   ให้รายงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา  และให้ได้ผลการเรียน  “ร” 
  
การเปลี่ยนระดับผลการเรียน 
           1. การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก  “0”  ให้ครูผู้สอนดำเนินการพัฒนาผู้เรียน  โดยซ่อม
เสริม  ปรับปรุง  แก้ไข  ผู้เรียนในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่าน
ก่อน  แล้วประเมินด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ จนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและให้ระดับผล
การเรียนใหม่  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน  “1”  โดยดำเนินการสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  2  ครั้ง ให้เสร็จ
สิ้นในภาคเรียนถัดไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน 
ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีการศึกษานั้น 
            ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
                    1)  ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
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                    2)  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาในกรณีเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าแทนรายวิชาใด 

2. การเปลี่ยนผลการเรียนตามข้อ 11.11 ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ  (ตั้งแต่ 0 - 4)  
3. ก า ร เป ลี่ ย น ผ ล ก า ร เ รี ย น จ า ก   “ม ผ ” ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า ด ำ เนิ น ก า ร ซ่ อ ม

เสริม  ปรับปรุง แก้ไข  ผู้เรียนในส่วนที่ไม่ผ่านการประเมิน  ตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด 
4. การเปลี่ยนผลการเรียนจาก   “มส”  ตามข้อ 11.8 ให้สถานศึกษาดำเนินการซ่อม

เสริม  ปรับปรุง  แก้ไข  ผู้ เรียนตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด ให้ ได้ระดับผลการเรียนไม่
เกิน  “1”   และหากผู้เรียนมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60  ในรายวิชาใด ให้เรียนซ้ำในรายวิชานั้น 
         5. การเปลี่ยนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ  “ไม่ผ่าน”  
ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมปรับปรุงแก้ไข  หรือ
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด  เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
        6. ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านระดับการศึกษาให้ดำเนินการซ่อมเสริม แล้วทำการประเมินจนผู้เรียน
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด 
        7. ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ในปีการศึกษาใด ต่ำกว่า 1.00  ในวัน
ประกาศผลภาคเรียนที่ 2  ของปีการศึกษานั้น หรือมีผลการเรียน 0 ,ร, มส  ,มผ มากกว่าครึ่งหนึ่งของ
วิชาที่เรียนทั้งหมดของภาคเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ทุกรายวิชาในระดับชั้นนั้น ในปีการศึกษา
ถัดไป ตามเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด  
 
การเทียบโอนผลการเรียน 

       1. การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การนำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ทักษะ   และ
ประสบการณ์ของผู้ เรียนที่ เกิดจากการศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบ   การศึกษาตาม
อัธยาศัย  และผลการศึกษา จากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  ตามหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งที่กำลังศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และวิชาการของสถานศึกษาควร
ดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้เทียบโอนเป็นผู้เรียน 
ทั้งนี้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดย
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกำหนดรายวิชา จำนวนหน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอน                 

2. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้ปฏิบัติ
หน้าที่กำหนดสาระ จัดสร้างเครื่องมือ  สำหรับการเทียบโอนผลการเรียน  และดำเนินการเทียบโอนผล
การเรียน โดยคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ทำการเทียบโอนผลการเรียนให้ผู้เรียน
ดังนี้ 

1)    ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 
2)    กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่นให้นำรายวิชา หรือหน่วยกิตท่ี

มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มา
เทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบ 

3)  กรณีเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน 
(ถ้ามี)  โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย  และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่รับเทียบโอน  



๒๗๕ 
 

4)   กรณีเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดำเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน 
                     5)  คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  รายงานผลการเทียบโอนให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ   และเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน 
  
เอกสารหลักฐานการศึกษา   

1.  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ.1)  เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียน
ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ได้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ   สมัครทำงานหรือ
ดำเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา   (ใบประกาศนียบัตร ) (ปพ .2)    เป็นเอกสารที่
สถานศึกษาออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนนำไปใช้เป็น
หลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน 

3.  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ปพ .3)  เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูล
ของ ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานสำหรับ
ตรวจสอบยืนยันและรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคน  ต่อเขตพ้ืนที่
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 

4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปพ.4) เป็นเอกสารรายงาน
พัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสถานศึกษากำหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ  เพ่ือการแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์  ให้
ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  เป็นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับ
คุณ ธรรม   จริยธรรม   ค่ านิ ยม   ห รือคุณ ลั กษณ ะอัน พึ งประสงค์ของผู้ เรียน ในแต่ละระดับ
การศึกษา  สถานศึกษาต้องจัดทำเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุก ๆ  คน  ควบคู่กับระเบียบแสดงผลการเรียนของ
ผู้เรียน  เพ่ือนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียน เพ่ือประกอบในการสมัครศึกษาต่อ หรือ
สมัครทำงาน 

5.  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  (ปพ.5)  เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้
บันทึกเวลาเรียน  ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับ
ตรวจสอบ  ยืนยัน  สภาพการเรียน  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน 

6.  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  (ปพ.6)  เป็นเอกสารสำหรับ
บันทึกข้อมูลเกีย่วกับผลการเรียน  พัฒนาการในด้านต่างๆ  และข้อมูลอื่นๆ  ของผู้เรียน 

7.  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7)  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการ
เฉพาะกิจ  เพ่ือรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว  ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จ
การศึกษา  และสำเร็จการศึกษาแล้ว 



๒๗๖ 
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๒๗๗ 
 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 
ที่  ๓๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o) 

………………………………………………………. 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่องการใช้มาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับ
สากล สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษท่ี ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพ
ในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กำหนดให้ทุกโรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในระดับชั้น ม.๑ และม.๔ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้ครบทุก
ระดับชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น เพ่ือให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สามารถใช้หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางดังกล่าว  

เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o)  ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องแม่
รำเพย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอำนาจความตามมาตรา ๓๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o)  ดังนี้  

ก. คณะกรรมการอำนวยการ 
   ๑. นายธนาพล  จีรเดชภัทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียน    
   ๒. นายนันทิวัฒน์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
   ๓. นายธีรเดช   ผิวผ่อง  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   ๔. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงาน 

และงบประมาณ 
   ๕. นางจิราภรณ์   จันทรสทิธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   ๖. นายณัฐพนธ์   ใยเกษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

 มีหน้าที่  อำนวยการและให้ข้อเสนอแนะงานการดำเนินงาน  
 
 



๒๗๘ 
 

 ข. คณะกรรมการประสานงาน 
        ๑. นายนันทิวัฒน์   ศรีสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางนพวัลย์  เมืองแสน  รองประธาน 
  ๓. นางสรินทร์ทิพย์   ประชากุล  กรรมการ 
  ๔. นางสาวบุษบา   ประจงแต่ง  กรรมการ 
  ๕. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน   กรรมการ 
  ๖. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม   กรรมการ 
  ๗. นายสมภพ  ไตรทอง   กรรมการ 
  ๘. นางสาวดารัตน์ กำจร   กรรมการ 
  ๙. นายรังสรรค์  อินทรา   กรรมการ 
  ๑๐. นางนภาพร  สอนจรูญ  กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวโชติกา เนตรหาญ  กรรมการ 
  ๑๑. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ประสานงาน ติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖o)  

ค. คณะกรรมการดำเนินงาน 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑. นางสรินทร์ทิพย์   ประชากุล  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอัมภา  ไทยจำนงศิลป์  รองประธาน 
  ๓. นางสุชีรา    โกมโลทก  กรรมการ 
  ๔. นายทวีศักดิ์  เมิงขันหมาก  กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุวาร ี อุดหนุน   กรรมการ 
  ๖. นางสาวโชติกา เนตรหาญ  กรรมการ 
  ๗. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรีย์   กรรมการ 
  ๘. นางสาวยุวด ี  ญาณสิทธิ์  กรรมการ 
  ๙. นางสาววรยา  วรคณิตาจารย์  กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวมณฑาทิพย์ ทองนพ   กรรมการและเลขานุการ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑. นางสาวบุษบา ประจงแต่ง  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกฤษฎา  สกุลพงษ์  รองประธาน 
  ๓. นางนพวัลย์    เมืองแสน  กรรมการ 
  ๔. นางอนงค์  อารีรักษ์   กรรมการ 
  ๕. นางศศินา  ทองพันธ์  กรรมการ 
  ๖. นางโสภ ี  วงค์ราษฎร์  กรรมการ 
  ๗. นางรุ่งนภา     สงวนรักษ ์  กรรมการ 

๘. นางสุพัตรา  เรืองพิศาล  กรรมการ 



๒๗๙ 
 

  ๙. นางสาวณัฐณิชา ศิริธร   กรรมการ 
  ๑๐.นางสาวฉัตรวารินทร์ ตาสว่าง   กรรมการ 
  ๑๑.นางสาวอมรรัตน์ ป้องกัน   กรรมการ 
  ๑๒.นางสาวกานต์พิชชา จีนแส   กรรมการและเลขานุการ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๑. นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน   ประธานกรรมการ  

๒. นายวิสุทธิ์   อยู่ญาติมาก  ประธานกรรมการ 
  ๓. นายนันทิวัฒน ์ ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
  ๔. นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด   กรรมการ 
  ๕. นางสาวจิดาภา   วชิรศักดิ์   กรรมการ 
  ๖. นางครองศิล  แดงโสภา  กรรมการ 
  ๗. นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร  กรรมการ 
  ๘. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน   กรรมการ 
  ๙. นายเจนบดินทร์ ยศปินตา  กรรมการ 
  ๑๐. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวสาวิตร ี อินทะใจ   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวกฤตติกา ไตรยงค์   กรรมการและเลขานุการ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๑. นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรัชพล  บุตรดี   รองประธาน 
  ๓. นายจักรพงษ์   วงษ์สง่า   กรรมการ 
  ๔. นางมนัสนิตย์  อินทรา   กรรมการ 
  ๕. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ  กรรมการ 
  ๖. นางสาววิจิตรา รัตนไชย   กรรมการ 
  ๗. นางสาวรุ่งศรี  แสนเกษม  กรรมการ 
  ๘. นางสาวกรณิศา เหล่าภักด ี  กรรมการ 
  ๙. นางสาวฐิติชญา เย็นเจริญ  กรรมการ 
  ๑๐.นางสาวเตนรินทร์ หินอ่อน   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวสุชาวดี กาญจนา  กรรมการและเลขานุการ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑. นายสมภพ  ไตรทอง   ประธานกรรมการ 
          ๒. นางวรินทร  ยอดนารี   รองประธาน 
 ๓. นายปิยณัฐ  แก้วมา   กรรมการ 
 ๔. นายขวัญชัย  มันทากาศ  กรรมการ 
 ๖.นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๒๘๐ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
        ๑. นางสาวดารัตน์ กำจร   ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวอภินุช  แก้วทอง   รองประธาน 
  ๓. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน  กรรมการ 
  ๔. นายวุฒิชัย  จงสุขกลาง  กรรมการ 
       ๕. นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน   กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     การงานอาชีพ 
        ๑. นายรังสรรค ์  อินทรา   ประธานกรรมการ 
        ๒. นางศศิธร  วงษ์นุช   รองประธาน 
        ๓. นางสมฤดี  เฮงทรัพย์กูล  กรรมการ 
        ๔. นายจำเริญ  โล่ห์เงิน   กรรมการ 
        ๕. นายพร้อมพล  สหนาวิน  กรรมการ 
        ๖. นายณัฐพนธ ์  ใยเกษ   กรรมการ 
        ๗. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร ศรีจันทร์สุข  กรรมการ 
        ๘. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา  กรรมการและเลขานุการ 
   คอมพิวเตอร์ 
  ๑. นางสาวชุติมา  เพชรี   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวิรัตน ์  เชาว์สุนทร  รองประธาน 
  ๓. นางสาวอรปรีญา เวงวิถา   กรรมการ 
  ๔. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม   กรรมการ 
       ๕. นางสาววันวิสา อินทร์พันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑. นางนภาพร  สอนจรูญ  ประธานกรรมการ  
  ๒. นางกรชนก  สุวรัตน์   รองประธาน 
  ๓. นางสาวสุดารัตน ์ กองบุปผา  กรรมการ 
  ๔. นายธีระเดช  ผิวผ่อง   กรรมการ 
  ๕. นางสาวกุลธิดา สร้อยสนธิ์  กรรมการ 
  ๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา อยู่ประยงค์  กรรมการ  
   ๗. นายธีระ  วงษ์สง่า   กรรมการ 
  ๘. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย   กรรมการ 
  ๙. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต พิมทุม   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวขวัญชนก คำไชย   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาววิรัญญา จึงรักษา   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวจันทร์จิรา อินธนู   กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวอจิมา พิมพ์แก้ว  กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวชญานุตย ์ สนพลอย  กรรมการ 



๒๘๑ 
 

  ๑๕. นางสาวบัวหลง ปราบพราน  กรรมการและเลขานุการ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นางสาวโชติกา  เนตรหาร  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายนภดล  ภาวะโคตร  กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฐพัชร หอมมาลา  กรรมการ 
  ๔. นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  พัฒนา และจัดทำรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช  
๒๕๖o) ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด เสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตร และต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 

ง. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
 ๑. นางอนงค์  อารีรักษ์   ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวอมรรัตน์ ป้องกัน   กรรมการ 
  ๓. นางสาวกานต์พิชชา จีนแส   กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที่  รับลงทะเบียนคณะครูที่เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

จ. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องแสง  
   ๑. นางนพวัลย์  เมืองแสน  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายกฤษฎา  สกุลพงษ์  กรรมการ 
   ๓. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน  กรรมการ 
   ๔. นายวุฒชิัย  จงสุขกลาง  กรรมการ 
        ๕. นายพร้อมพล  สหนาวิน  กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้าที่  จัดสถานที่ เครื่องแสง จัดที่นั่งสำหรับคณะครูที่เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาแบ่งเป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ฉ. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
         ๑. นางศศิธร  วงษน์ุช   ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวกรณิศา เหล่าภักด ี  กรรมการ 
         ๓. นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา  กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที่  จัดอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับสำหรับคณะครูที่เข้าร่วมการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
 
         ช. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๑. นางสาวณฐิดา   เหล็กชัย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน   กรรมการ 
 ๓. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่  จัดลำดับพิธีการให้เป็นไปตามกำหนดการ 



๒๘๒ 
 

         ช. คณะกรรมการฝ่ายบันทกึภาพกิจกรรม 
 ๑. นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกฤตติกา           ไตรยงค ์   กรรมการ 
 ๓. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง  กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที่  บันทึกภาพกิจกรรมคณะครูที่เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
         ซ. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑. นางรุ่งนภา      สงวนรักษ ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวฉัตรวารินทร์   ตาสว่าง   กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา  กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที่  ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ราชการสืบไป 
 
    สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายธนาพล   จีรเดชภัทร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค 

 
 
 
 


