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ความน า 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี 
สพฐ. 1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 
30/2561 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561 ให้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีค าส่ังให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา 2561 โดยให้ใช้ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผน
และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัด
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการ
จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทาง
ท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง  
และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังท่ีต้องการในการพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรใน
ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก
ระดับต้ังแต่ระดับชาติจนกระท่ังถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ ทุกฝ่าย  ท่ี
เกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 
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วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision) 
ภายในปี 2565 โรงเรียนโพนงามศึกษามุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ตามแนวทาง

ศาสตร์พระราชา  
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนโพนงามศึกษาพุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนโพนงามศึกษาพุทธศักราช  2561 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถกูต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีกาตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนโพนงามศึกษาพุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

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

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษาหลักสูตรโรงเรียนโพนงามศึกษา  สพม.23 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 
 

 
 
 

 

เวลาเรียน

กลุม่สาระการเรียนรู้/กิจกรรม ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6

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

คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)

วทิยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)

เทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.)

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)

ประวติัศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.)

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)

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

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 880 880 1,640

(22 นก.) (22 นก.) (22 นก.) (41 นก.)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360

รายวิชา/กิจกรรมทีส่ถานศึกษาจดัเพ่ิมเตมิ ปลีะไม่เกิน ไม่น้อยกว่า

ตามความพร้อมและจดุเน้น 240 ชั่วโมง 1,200 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทัง้หมด ไม่น้อยกว่า  1,200 ชั่วโมง/ปี รวม 3 ป ีไม่น้อยกว่า

3,600 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนโพนงามศึกษา

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 (ภาคเรียนที่  2)

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3

ว21103 เทคโนโลยีการออกแบบ 1 0.5 1 ว21104 เทคโนโลยีการค านวณ 1 0.5 1

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 3

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 1

พ21103 พลศึกษา 1 (เทเบิลเทนนสิ) 0.5 1 พ21104 พลศึกษา 2 (ยืดหยุ่น) 0.5 1

ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์ 1) 1.0 2 ศ21102 ศิลปะ 2 (ทัศนศิลป์ 2) 1.0 2

ง21101 การงานอาชีพ 1 (คอมพิวเตอร์) 0.5 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 (เกษตร) 0.5 1

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3

รวมวิชาพ้ืนฐาน 11 22 รวมวิชาพ้ืนฐาน 11 22

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ค21201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 0.5 1 ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 0.5 1

ว21201 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 0.5 1 ว21202 วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ 0.5 1

ส21201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส21202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1

ส21231 หนา้ที่พลเมือง 1 0.5 1 ส21232 หนา้ที่พลเมือง 2 0.5 1

ส21241 การป้องกันการทุจริต 1 0.5 1 ส21242 การป้องกันการทุจริต 2 0.5 1

เลือกแบบเสรี 0.5 1 เลือกแบบเสรี 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 3 6 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 3 6

รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 14 28 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 14 28

แนะแนว/รักการอ่าน - 1 แนะแนว/รักการอ่าน - 1

ลูกเสือ-เนตรนารี - 1 ลูกเสือ-เนตรนารี - 1

ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1

1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - 1 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - 1

ประชุม - 1 ประชุม - 1

โฮมรูม - - โฮมรูม - -

- 7 - 7

รวมทั้งสิ้น 14 35 รวมทั้งสิ้น 14 35

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้
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รายวิชาเพ่ิมเตมิ  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้

โรงเรียนโพนงามศึกษา

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 (ภาคเรียนที่  2)

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

ค21201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 0.5 1 ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 0.5 1

ว21201 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 0.5 1 ว21202 วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ 0.5 1

ท21201 อ่าน-เขียน 1 0.5 1 ท21202 อ่าน-เขียน 2 0.5 1

อ21201 ฟัง-พูด 1 0.5 1 อ21202 อ่าน-เขียน 1 0.5 1

พ21201 วอลเลย์บอล 1 0.5 1 พ21202 วอลเลย์บอล 2 0.5 1

ศ21201 ทัศนศิลป์ 1 0.5 1 ศ21205 ทัศนศิลป์ 2 0.5 1

ศ21202 นาฏศิลป์ 1 0.5 1 ศ21206 นาฏศิลป์ 2 0.5 1

ศ21203 ดนตรีพื้นเมือง 1 0.5 1 ศ21207 ดนตรีพื้นเมือง 2 0.5 1

ศ21204 ดนตรี 1 0.5 1 ศ21208 ดนตรี 2 0.5 1

ง21206 การผสมดินปลูก 0.5 1 ง21201 คอมพิวเตอร์ 1 0.5 1

ง21212 ช่างอาหารพื้นเมือง 0.5 1 ง21207 การเพาะช ากล้าไม้ 0.5 1

ง21218 ไฟฟ้า 1 0.5 1 ง21213 การร้อยมาลัย 0.5 1

ส21201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ง21219 ไฟฟ้า 2 0.5 1

ส21231 หนา้ที่พลเมือง 1 0.5 1 ส21202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1

ส21241 การป้องกันการทุจริต 1 0.5 1 ส21232 หนา้ที่พลเมือง 2 0.5 1

ส21242 การป้องกันการทุจริต 2 0.5 1
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนโพนงามศึกษา

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  2 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  2 (ภาคเรียนที่  2)

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3

ว22103 เทคโนโลยีการออกแบบ 2 0.5 1 ว22104 เทคโนโลยีการค านวณ 2 0.5 1

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 3

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 1

พ22103 พลศึกษา 3 (กระบี่ 1) 0.5 1 พ22104 พลศึกษา 2 (กระบี่ 2) 0.5 1

ศ22101 ศิลปะ 3 (ดนตรี) 1.0 2 ศ22102 ศิลปะ 4 (ทัศนศิลป์ 3) 1.0 2

ง22101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5 1 ง22102 การงานอาชีพ 4 (คอมพิวเตอร์) 0.5 1

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3

รวมวิชาพ้ืนฐาน 11 22 รวมวิชาพ้ืนฐาน 11 22

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

I22201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 I22202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2

ศ22203 ดนตรีพื้นเมือง 3 0.5 1 ศ22207 ดนตรีพื้นเมือง 4 0.5 1

ส22233 หนา้ที่พลเมือง 3 0.5 1 ส22234 หนา้ที่พลเมือง 4 0.5 1

ส22243 การป้องกันการทุจริต 3 0.5 1 ส22244 การป้องกันการทุจริต 4 0.5 1

เลือกแบบเสรี 0.5 1 เลือกแบบเสรี 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 3 6 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 3 6

รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 14 28 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 14 28

แนะแนว/รักการอ่าน - 1 แนะแนว/รักการอ่าน - 1

ลูกเสือ-เนตรนารี - 1 ลูกเสือ-เนตรนารี - 1

ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1

1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - - 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - -

ประชุม - 1 ประชุม - 1

โฮมรูม - 1 โฮมรูม - 1

- 7 - 7

รวมทั้งสิ้น 14 35 รวมทั้งสิ้น 14 35

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้
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รายวิชาเพ่ิมเตมิ  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้

โรงเรียนโพนงามศึกษา

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  2 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  2 (ภาคเรียนที่  2)

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

ค22201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 0.5 1 ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 0.5 1

ว22201 อาหารและยา 0.5 1 ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 1

ท22201 หลักภาษา 1 0.5 1 ท22202 หลักภาษา 2 0.5 1

อ22201 ฟัง-พูด 2 0.5 1 อ22202 อ่าน-เขียน 2 0.5 1

พ22201 กรีฑา 1 0.5 1 พ22202 กรีฑา 2 0.5 1

ศ22201 ทัศนศิลป์ 3 0.5 1 ศ22205 ทัศนศิลป์ 4 0.5 1

ศ22202 นาฏศิลป์ 3 0.5 1 ศ22206 นาฏศิลป์ 4 0.5 1

ศ22203 ดนตรีพื้นเมือง 3 0.5 1 ศ22207 ดนตรีพื้นเมือง 4 0.5 1

ศ22204 ดนตรี 3 0.5 1 ศ22208 ดนตรี 4 0.5 1

ง22202 คอมพิวเตอร์ 2 0.5 1 ง22203 คอมพิวเตอร์ 3 0.5 1

ง22208 การขยายพันธุ์พืช 0.5 1 ง22209 การปลูกไม้ประดับ 0.5 1

ง22214 การผลิตเคร่ืองด่ืม 0.5 1 ง22215 อาหารไทย 0.5 1

ง22220 งานไม้ 1 0.5 1 ง22221 งานไม้ 2 0.5 1

ส22201 อาเซียนศึกษา 3 0.5 1 ส22202 อาเซียนศึกษา 4 0.5 1

ส22233 หนา้ที่พลเมือง 3 0.5 1 ส22234 หนา้ที่พลเมือง 4 0.5 1

I22201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 1.0 2 I22202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 2

พ22204 เปตอง 1 0.5 1 พ22205 เปตอง 2 0.5 1

ส22243 การป้องกันการทุจริต 3 0.5 1 ส22244 การป้องกันการทุจริต 4 0.5 1
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนโพนงามศึกษา

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (หลกัสตูรเก่า)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  3 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  3 (ภาคเรียนที่  2)

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท23101 ภาษาไทย 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 1.5 3

ส23101 สังคมศึกษา 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา 1.5 3

ส23103 ประวติัศาสตร์ 0.5 1 ส23104 ประวติัศาสตร์ 0.5 1

พ23101 สุขศึกษา 0.5 1 พ23102 สุขศึกษา 0.5 1

พ23103 ตะกร้อ 0.5 1 พ23104 บาสเกต็บอล 0.5 1

ศ23101 ดนตรี 1.0 2 ศ23102 นาฏศิลป์ 1.0 2

ว23101 วทิยาศาสตร์ 1.5 3 ว23102 วทิยาศาสตร์ 1.5 3

ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 3

อ23101 ภาษาองักฤษ 1.5 3 อ23102 ภาษาองักฤษ 1.5 3

ง23101 งานชา่ง 1.0 2 ง23102 โครงงานเกษตร 1.0 2

รวมวิชาพ้ืนฐาน 11 22 รวมวิชาพ้ืนฐาน 11 22

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

เลอืกแบบเสรี 1.0 2 เลอืกแบบเสรี 1.0 2

เลอืกแบบเสรี 1.0 2 เลอืกแบบเสรี 1.0 2

ส23235 หน้าท่ีพลเมือง5 0.5 1 ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 1

ศ23205 ดุริยางค์ 0.5 1 ศ23206 ดนตรีพืน้เมือง 2 0.5 1

ส23245 การปอ้งกนัการทุจริต 5 0.5 1 ส23246 การปอ้งกนัการทุจริต 5 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 3.5 7 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 3.5 7

รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 14.5 29 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 14.5 29

แนะแนว/รักการอ่าน - 1 แนะแนว/รักการอ่าน - 1

ลูกเสือ-เนตรนารี - 1 ลูกเสือ-เนตรนารี - 1

ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1

1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - - 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - -

ประชุม - 1 ประชุม - 1

โฮมรูม - - โฮมรูม - -

6 6

รวมทั้งสิ้น 14.5 35 รวมทั้งสิ้น 14.5 35

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้
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รายวิชาเพ่ิมเตมิ  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้

โรงเรียนโพนงามศึกษา

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  3 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  3 (ภาคเรียนที่  2)

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

ว23201 ไฟฟา้และเคร่ืองกล 1.0 2 ว23202 อเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1.0 2

ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค23202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 6 1.0 2

ง23204 คอมพวิเตอร์ 1.0 2 ง23205 คอมพวิเตอร์ 1.0 2

ง23210 การเพาะเหด็ฟาง 1.0 2 ง23211 การเพาะเหด็ด้วยวสัดุผสม 1.0 2

ง23216 การประดิษฐ์ดอกไม้แหง้ 1.0 2 ง23217 ขนมไทย 1.0 2

ง23222 ชา่งเชื่อม  1 1.0 2 ง23223 ชา่งเชื่อม  2 1.0 2

ท23201 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 0.5 1 ท23202 วรรณกรรมทอ้งถิ่น 2 0.5 1

พ23201 ฟตุบอล 0.5 1 พ23202 ฟตุซอล 0.5 1

อ23201 ฟงั-พดู 3 0.5 1 อ23202 อา่น - เขยีน 3 0.5 1

ศ23201 ทัศนศิลป์ 0.5 1 ศ23202 ทัศนศิลป์ 0.5 1

ศ23203 นาฏศิลป์ 0.5 1 ศ23204 นาฏศิลป์ 0.5 1

ศ23205 ดุริยางค์ 0.5 1 ศ23206 ดนตรีพืน้เมือง 0.5 1

ท23203 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 1.0 2 ท23204 วรรณกรรมทอ้งถิ่น 2 1.0 2

ศ23207 ทัศนศิลป์ 1.0 2 ส23202 อาเซียนศึกษา 6 0.5 1

ส23201 ภมูิศาสตร์ประเทศไทย1 0.5 1 พ23204 ฟตุซอล 1.0 2

พ23203 ฟตุบอล 1.0 2 ส23236 หน้าที่พลเมือง6 0.5 1

ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 1 ท23206 วรรณคดีไทย 0.5 1

ท23205 นิทานพืน้บา้น 1.0 2 ส23246 การปอ้งกนัการทุจริต 5 0.5 1

ส23245 การปอ้งกนัการทุจริต 5 0.5 1
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนโพนงามศึกษา

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  3 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  3 (ภาคเรียนที่  2)

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3

ว23103 เทคโนโลยีการออกแบบ 3 0.5 1 ว23104 เทคโนโลยีการค านวณ 3 0.5 1

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 3

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 1

พ23103 พลศึกษา 5 (ตะกร้อ 1) 0.5 1 พ23104 พลศึกษา 6 (ตะกร้อ 2) 0.5 1

ศ23101 ศิลปะ 5 (ทัศนศิลป์) 1.0 2 ศ23102 ศิลปะ 6 (ดนตรี) 1.0 2

ง23101 การงานอาชีพ 5 (งานช่าง) 0.5 1 ง23102 การงานอาชีพ 6 (โครงงาน) 0.5 1

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3

รวมวิชาพ้ืนฐาน 11 22 รวมวิชาพ้ืนฐาน 11 22

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

0.5 1 0.5 1

0.5 1 0.5 1

0.5 1 0.5 1

0.5 1 0.5 1

0.5 1 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 2.5 5 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 2.5 5

รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 13.5 27 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 13.5 27

แนะแนว/รักการอ่าน - 1 แนะแนว/รักการอ่าน - 1

ลูกเสือ-เนตรนารี - 1 ลูกเสือ-เนตรนารี - 1

ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1

การน าความรูไ้ปใช้บรกิารสงัคม (IS3) - 1 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 1

ประชุม - 1 ประชุม - 1

1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - 1 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - 1

8 8

รวมทั้งสิ้น 13.5 35 รวมทั้งสิ้น 13.5 35

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เพ่ิมเวลารู้
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รายวิชาเพ่ิมเตมิ  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้

โรงเรียนโพนงามศึกษา

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  3 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  3 (ภาคเรียนที่  2)

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 0.5 1 ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 0.5 1

ว23201 ไฟฟ้าและเคร่ืองกล 0.5 1 ว23202 อิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น 0.5 1

ท23201 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 0.5 1 ท23202 วรรณกรรมท้องถิ่น 2 0.5 1

อ23201 ฟัง-พูด 3 0.5 1 อ23202 อ่าน-เขียน 3 0.5 1

พ23201 ฟุตซอล 1 0.5 1 พ23202 ฟุตซอล 2 0.5 1

ศ23201 ทัศนศิลป์ 5 0.5 1 ศ23205 ทัศนศิลป์ 6 0.5 1

ศ23202 นาฏศิลป์ 5 0.5 1 ศ23206 นาฏศิลป์ 6 0.5 1

ศ23203 ดนตรีพื้นเมือง 5 0.5 1 ศ23207 ดนตรีพื้นเมือง 6 0.5 1

ศ23204 ดนตรี 5 0.5 1 ศ23208 ดนตรี 6 0.5 1

ง23204 คอมพิวเตอร์ 4 0.5 1 ง23205 คอมพิวเตอร์ 5 0.5 1

ง23210 การเพาะเห็ดฟาง 0.5 1 ง23211 การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม 0.5 1

ง23216 การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง 0.5 1 ง23217 ขนมไทย 0.5 1

ง23222 ช่างเชื่อม 1 0.5 1 ง23223 ช่างเชื่อม 2 0.5 1

ส23201 อาเซียนศึกษา 5 0.5 1 ส23202 อาเซียนศึกษา 6 0.5 1

ส23235 หนา้ที่พลเมือง 5 0.5 1 ส23236 หนา้ที่พลเมือง 6 0.5 1
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโพนงามศึกษา (เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 (ภาคเรียนที่  2)

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 2

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1

ศ31101 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 0.5 1

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2

ว31111 เทคโนโลยีการออกแบบ 1 0.5 1 ว31112 เทคโนโลยีการค านวณ 1 0.5 1

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3

รวมวิชาพ้ืนฐาน 7.5 15 รวมวิชาพ้ืนฐาน 6 12

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ค31201 คณิตศาสตร์ 1.5 3 ค31202 คณิตศาสตร์ 1.5 3

ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 3 ว31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 3

ว31221 เคมี  1 1.5 3 ว31222 เคมี  2 1.5 3

ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 3

ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1

ส31231 หนา้ที่พลเมือง 1 0.5 1 ส31232 หนา้ที่พลเมือง 2 0.5 1

ส31241 การป้องกันการทุจริต 0.5 1 ง31241 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 2

ศ31202 ดนตรีพื้นเมือง 0.5 1

ส31242 การป้องกันการทุจริต 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 7.5 15 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 9.0 18

รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15.0 30 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15.0 30

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว/รักการอ่าน - 1 แนะแนว/รักการอ่าน - 1

ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1

ประชุม - 1 ประชุม - 1

1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - - 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - -

โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - - โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - -
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5

รวมทั้งสิ้น 15.0 35 รวมทั้งสิ้น 15.0 35
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโพนงามศึกษา (ไม่เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4 (ภาคเรียนที่  2)

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 2

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 1

ศ31101 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 0.5 1

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2

ว31111 เทคโนโลยีการออกแบบ 1 0.5 1 ว31112 เทคโนโลยีการค านวณ 1 0.5 1

ว31105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 2 ง31101 คอมพิวเตอร์ 1.0 2

รวมวิชาพ้ืนฐาน 7.0 14 รวมวิชาพ้ืนฐาน 7.0 14

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ท31201 การเขียน 1 1.0 2 ท31202 การเขียน 2 1.0 2

พ31201 บาสเกตบอล 1.0 2 พ31203 แอโรบิค 1.0 2

ส31201 อาเซียนศึกษา 1 0.5 1 ส31202 อาเซียนศึกษา 2 0.5 1

ส31231 หนา้ที่พลเมือง 1 0.5 1 ส31232 หนา้ที่พลเมือง 2 0.5 1

ง31241 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 2 ง31242 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 2

ง31221 เขียนแบบ 1.0 2 ศ31202 ทัศนศิลป์ 2 0.5 1

ง31201 การจดัสวนถาด 1.0 2 ง31202 การเล้ียงสัตว์ในท้องถิ่น 1.0 2

พ31202 ฟุตซอล 1 1.0 2 ง31208 การถนอมอาหาร 1.0 2

ศ31201 ทัศนศิลป์ 1 1.0 2 ว31282 วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ 1.0 2

ส31241 การป้องกันการทุจริต 1 0.5 1 ส31242 การป้องกันการทุจริต 2 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 8.0 16 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 8.0 16

รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15.0 30 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15.0 30

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว/รักการอ่าน - 1 แนะแนว/รักการอ่าน - 1

ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1

ประชุม - 1 ประชุม - 1

1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - - 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - -

โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - - โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - -
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5

รวมทั้งสิ้น 15.0 35 รวมทั้งสิ้น 15.0 35
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโพนงามศึกษา (เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  5 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  5 (ภาคเรียนที่  2)

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2

ส32101 สังคมศึกษา 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา 1.0 2

ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 1

พ32101 สุขศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษา 0.5 1

ศ32101 ศิลปศึกษา 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 0.5 1

ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 2

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 2

ง32102 งานบ้าน 0.5 1 ง32101 งานช่าง 0.5 1

ว32113 เทคโนโลยีการออกแบบ 2 0.5 1 ว32114 เทคโนโลยีการค านวณ 2 0.5 1

ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคม)ี 1.5 3 ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5 3

รวมวิชาพ้ืนฐาน 8.0 16 รวมวิชาพ้ืนฐาน 8.0 16

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ค32201 คณิตศาสตร์ 1.5 3 ค32202 คณิตศาสตร์ 1.5 3

ว32203 ฟิสิกส์ 3 1.5 3 ว32204 ฟิสิกส์ 4 1.5 3

ว32223 เคมี  3 1.5 3 ว32224 เคมี  4 1.5 3

ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 3

ส32233 หนา้ที่พลเมือง 3 0.5 1 ส32234 หนา้ที่พลเมือง 4 0.5 1

I32201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู(้IS1) 1.0 2 I32202 การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 2

ส32243 การป้องกันการทุจริต 3 0.5 1 อ32202 อ่าน-เขียน 2 1.0 2

ส32244 การป้องกันการทุจริต 4 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 8.0 16 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 9 18

รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 16.0 32 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 17 34

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว/รักการอ่าน - 1 แนะแนว/รักการอ่าน/เพื่อสังคมฯ - 1

ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1

ประชุม - 1 ประชุม - 1

1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - - 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - -

โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - - โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - -
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5

รวมทั้งสิ้น 16 37 รวมทั้งสิ้น 17 39
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโพนงามศึกษา (ไม่เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  5 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  5 (ภาคเรียนที่  2)
รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 2
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 1
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 1
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2
ง32101 งานบ้าน 0.5 1 ง32102 งานช่าง 0.5 1
ว32113 เทคโนโลยีการออกแบบ 2 0.5 1 ว32114 เทคโนโลยีการค านวณ 2 0.5 1
ว32106 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคม)ี 1.0 2 ว32107 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.0 2

รวมวิชาพ้ืนฐาน 7.5 15 รวมวิชาพ้ืนฐาน 7.5 15
รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ท32201 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 2 ท32202 ประวัติวรรณคดี 2 1.0 2
ส32233 หนา้ที่พลเมือง 3 0.5 1 ส32234 หนา้ที่พลเมือง 4 0.5 1
พ32204 เปตอง 1.0 2 พ32203 ฟุตซอล 2 1.0 2
ง32244 คอมพิวเตอร์ 4 1.0 2 ง32245 คอมพิวเตอร์ 5 1.0 2
ง32203 ปุ๋ยชีวภาพ 1.0 2 ง32210 การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง 1.0 2
ง32209 อาหารเด็กอ่อน 1.0 2 ง32204 การปลูกพืชสมุนไพร 1.0 2
ว32282 วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ 1.0 2 ง32222 งานปูน 1.0 2
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู(้IS1) 1.0 2 I32202 การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0 2
ศ32202 ทัศนศิลป์ 0.5 1 ศ32203 ทัศนศิลป์ 0.5 1
ส32243 การป้องกันการทุจริต 3 0.5 1 ส32244 การป้องกันการทุจริต 4 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 8.5 17 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 8.5 17
รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 16 32 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 16 32

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว/รักการอ่าน - 1 แนะแนว/รักการอ่าน/เพื่อสังคมฯ - 1
ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1
ประชุม - 1 ประชุม - 1
1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - - 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - -
โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - - โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - -

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5
รวมทั้งสิ้น 16 37 รวมทั้งสิ้น 16 37
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโพนงามศึกษา (เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (หลกัสตูรเดมิ)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  6 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  6 (ภาคเรียนที่  2)

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2

ส33101 สังคมศึกษา 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา 1.0 2

พ33101 สุขศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษา 0.5 1

ศ33101 ศิลปศึกษา 0.5 1 ศ33102 ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) 0.5 1

ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 2

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 2

ง33101 คอมพิวเตอร์ 1.0 2

รวมวิชาพ้ืนฐาน 6 12 รวมวิชาพ้ืนฐาน 5 10

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ค33201 คณิตศาสตร์ 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์ 1.5 3

ว33204 ฟิสิกส์  4 2.0 4 ว33205 ฟิสิกส์  5 2.0 4

ว33224 เคมี  4 1.5 3 ว33225 เคมี  5 1.5 3

ว33244 ชีววิทยา  4 1.5 3 ว33245 ชีววิทยา  5 1.5 3

อ33201 ฟัง-พูด 3 1.0 2 อ33202 อ่าน-เขียน 3 1.0 2

ส33245 การป้องกนัการทุจริต 5 0.5 1 ศ33202 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 2

ศ33201 ดนตรีพืน้เมอืง 1.0 2 ง33246 คอมพิวเตอร์ 1.0 2

ส33246 การป้องกนัการทุจริต 6 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 9 18 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 10 20

รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15 30 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15 30

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว/รักการอ่าน - 1 แนะแนว/รักการอ่าน/เพื่อสังคมฯ - 1

ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1

ประชุม - 1 ประชุม - 1

1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - - 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - -

โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - - โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - -
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5

รวมทั้งสิ้น 15 35 รวมทั้งสิ้น 15 35
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโพนงามศึกษา (ไม่เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (หลกัสตูรเดมิ)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  6 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  2)

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2

ส33101 สังคมศึกษา 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา 1.0 2

พ33101 สุขศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษา 0.5 1

ศ33101 ศิลปศึกษา 0.5 1 ศ33102 ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) 0.5 1

ค33101 คณิตศาสตร์ 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 1.0 2

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 2

ง33101 คอมพิวเตอร์ 1.0 2 ว33110 พลังงาน 1.0 2

ว33109 พนัธกุรรมและส่ิงแวดล้อม 1.0 2

รวมวิชาพ้ืนฐาน 7 14 รวมวิชาพ้ืนฐาน 6 12

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ท33201 หลักภาษาและการใช้ภาษา 1 1.0 2 ท33202 หลักภาษาและการใช้ภาษา 2 1.0 2

ศ33201 ดนตรีพื้นเมือง 1.0 2 ศ33202 ศิลปะ (ทัศนศิลป)์ 1.0 2

ง33205 การตกแต่งสวนหย่อม 1.0 2 ง33206 การดูแลสวนหย่อม 1.0 2

ง33227 การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 1.0 2 ง33212 งานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 1.0 2

ง33245 คอมพิวเตอร์ 1.0 2 ง33246 คอมพิวเตอร์ 1.0 2

ง33209 งานปูน 2 1.0 2 ง33218 คอมพิวเตอร์ 1.0 2

ส33201 กฎหมาย 0.5 1 พ33202 ฟุตซอล 2 1.0 2

ส33245 การป้องกนัการทุจริต 5 0.5 1 พ33203 แบตมินตัน 0.5 1

พ33204 เปตอง 1.0 2 ง33224 งานปูน 2 1.0 2

ส33246 การป้องกนัการทุจริต 6 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 8 16 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 9.0 18

รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15 30 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15 30

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว/รักการอ่าน - 1 แนะแนว/รักการอ่าน/เพื่อสังคมฯ - 1

ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1

ประชุม - 1 ประชุม - 1

1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - - 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - -

โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - - โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - -
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5

รวมทั้งสิ้น 15 35 รวมทั้งสิ้น 15 35
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโพนงามศึกษา (เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  6 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  6 (ภาคเรียนที่  2)

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 1

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2

ว33104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 3

รวมวิชาพ้ืนฐาน 5 10 รวมวิชาพ้ืนฐาน 6.5 13

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ค33201 คณิตศาสตร์ 1.5 3 ค33202 คณิตศาสตร์ 1.5 3

ว33205 ฟิสิกส์ 5 1.5 3 ว33206 ฟิสิกส์ 6 1.5 4

ว33225 เคมี  5 1.5 3 ว33226 เคมี  6 1.5 3

ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 3 ว33246 ชีววิทยา 6 1.5 3

อ33201 ฟัง-พูด 3 1.0 2 อ33202 อ่าน-เขียน 5 1.0 2

ง33246 คอมพิวเตอร์ 6 1.0 2 ง33247 คอมพิวเตอร์ 7 1.0 2

ว33261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 3 ส33246 การป้องกนัการทุจริต 6 0.5 1

ส33245 การป้องกนัการทุจริต 5 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 10 20 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 8.5 18

รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15.0 30 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15.0 31

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว/รักการอ่าน/เพื่อสังคมฯ - 1 แนะแนว/รักการอ่าน/เพื่อสังคมฯ - 1

ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร - 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร - 1

ประชุม - 1 ประชุม - 1

การน าความรูไ้ปใช้บรกิารสงัคม (IS3) - 1 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - -

โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - - โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - -
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5

รวมทั้งสิ้น 15 36 รวมทั้งสิ้น 15 36
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโพนงามศึกษา (ไม่เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่  6 (ภาคเรียนที่  1) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  2)

รายวิชา / กิจกรรม รายวิชา / กิจกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง รหัสวิชา รายวิชา หน่วย ชัว่โมง

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 1

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2

ง33101 คอมพิวเตอร์ 1.0 2 ว33105 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 2

รวมวิชาพ้ืนฐาน 6.0 12 รวมวิชาพ้ืนฐาน 6.0 12

รายวิชาเพ่ิมเตมิ รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ท33201 หลักภาษาและการใช้ภาษา 1 1.0 2 ท33202 หลักภาษาและการใช้ภาษา 2 1.0 2

พ33201 แอโรบิค 1 1.0 2 ศ33202 ศิลปะ (ทัศนศิลป)์ 1.0 2

ง33246 คอมพิวเตอร์ 6 1.0 2 ง33206 การดูแลสวนหย่อม 1.0 2

ง33247 คอมพิวเตอร์ 7 1.0 2 ง33212 งานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 1.0 2

ง33205 การตกแต่งสวน 1.0 2 ง33246 คอมพิวเตอร์ 1.0 2

ง33211 การประดิษฐ์ดอกไม้สด 1 1.0 2 ง33218 คอมพิวเตอร์ 1.0 2

ว33283 วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ 1.0 2 พ33202 ฟุตซอล 2 1.0 2

ศ33205 การวาดภาพ 1 0.5 1 พ33203 แบตมินตัน 1.0 2

ศ33207 ดนตรีไทย 1.0 2 ง33224 งานปูน 2 1.0 2

ส33245 การป้องกนัการทุจริต 5 0.5 1 ส33246 การป้องกนัการทุจริต 6 0.5 1

รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 9 18 รวมวิชาเพ่ิมเตมิ 9.5 19

รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15 30 รวมวิชาพ้ืนฐาน+เพ่ิมเตมิ 15.5 31

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว/รักการอ่าน - 1 แนะแนว/รักการอ่าน/เพื่อสังคมฯ - 1

ชุมนมุ - 1 ชุมนมุ - 1

ครูอังกฤษ - 1 ครูอังกฤษ - 1

ครูจนี - 1 ครูจนี - 1

ประชุม - 1 ประชุม - 1

การน าความรูไ้ปใช้บรกิารสงัคม (IS3) - 1 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ - -

โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - - โฮมรูม (ครูที่ปรึกษา) - -
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5

รวมทั้งสิ้น 15 36 รวมทั้งสิ้น 15.5 36
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รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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รายวิชาท่ีเปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
หลักสูตรปรับปรุง 2560 

สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–3) 
 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3  60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4  60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ท21201 ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย1          40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท21202 ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 2         40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ท21203 การอ่านและพิจารณาหนังสือ             40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท21204 นิทานท้องถิ่น             40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
        ท22201     หลักภาษาเพื่อการส่ือสาร                 40  ช่ัวโมง                2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท22202     วรรณกรรมท้องถิ่น                         40  ช่ัวโมง                 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท22203     เสริมทักษะภาษา                           40  ช่ัวโมง                 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท22204     หลักภาษาไทยเบ้ืองต้น                    40  ช่ัวโมง                 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ท23201      ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 1               40  ช่ัวโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท23202      ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 2               40  ช่ัวโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท23203      หลักภาษาไทยเพื่อพัฒนาการใช้ภาษา            40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท23204      การเขียนความเรียงช้ันสูง               40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ท32101      การเขียน 1               40  ช่ัวโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท32102      การเขียน 2               40  ช่ัวโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท32103      การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม            40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท32104      การพัฒนาทักษะการพูด            40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
        ท32201      ประวัติวรรณคดี 1                40  ช่ัวโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท32202      ประวัติวรรณคดี 2                40  ช่ัวโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท32203      การพูดและเขียนเชิงสร้างสรรค์            40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท32204      ภาษากับวัฒนธรรม                40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
        ท33201      ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเอง               40  ช่ัวโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท33202      ภาษาไทยธุรกิจ                40  ช่ัวโมง  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท33203      การพินิจวรรณคดีมรดก             40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ท33204      วรรณกรรมปัจจุบัน              40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท21101  ภาษาไทย 1        

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  60  ช่ัวโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต   
ค าอธิบายรายวิชา   

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง สรุปใจความส าคัญ  ระบุเหตุผลจากเรื่อง 
ท่ีอ่าน อธิบายค า เปรียบเทียบ  ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนส่ือสาร  
บรรยาย  เรียงความ  ย่อความ  พูดสรุปใจความส าคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เล่าเรื่อง
ย่อ อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย   การสร้างค าประสม    ค าซ้ า    ค าซ้อน    ค าพ้อง     ค าราชา
ศัพท์   วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  วิเคราะห์และ
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก   
ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุป
ความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการ
เรียนรู้  ใช้ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้เกิดความรู้  มี
มารยาทในการอ่าน การเขียน  การฟัง  การดู การพูด  มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การใช้ทักษะ
ชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม    

รหัสตัวชี้วัด 

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

รวม   21  ตัวชี้วัด 
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                                                ค าอธิบายรายวิชา 
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 21102  ภาษาไทย 2         
             ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 2   เวลา  60  ช่ัวโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต   

ค าอธิบายรายวิชา 

                ศึกษาหลักการอ่านจับใจความส าคัญ  ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลจากการอ่านงานเขียน 
ประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือแนะน าต่าง ๆ  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ  วิเคราะห์
คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่าน งานเขียนต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เขียนแสดงความคิดเห็น  จดหมาย  
รายงาน  โครงงาน พูดประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ  พูดรายงาน  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน  แต่งกาพย์ยานี  จ าแนกและใช้ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต  สรุปความรู้  ข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  รวมทั้งวรรณกรรมพื้นบ้าน  ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตาม
ความสนใจ 
                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด  
เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  การแสดง
ความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดู
และการพูด  เพื่อให้เกิด  ความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม  มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้าง  องค์ความรู้  น าเสนอความรู้  
               โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้เกิด
ความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู การพูด  มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การ
ใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม    
 
รหัสตัวชี้วัด 
       ท 1.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9 
       ท 2.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9 
       ท 3.1  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6 
       ท 4.1  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6 
       ท 5.1  ม.1/2,  ม.1/4,  ม.1/5 

รวม   22  ตัวชี้วัด 
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                                              ค าอธิบายรายวิชา 
                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ท22101   ภาษาไทย 3 
          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  60  ช่ัวโมง   จ านวน   1.5  หน่วยกิต 
 
      ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  อ่านจับใจความส าคัญ  สรุปความและ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  ระบุ
ข้อสังเกต การชวนเช่ือ  การโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านบทความหรือค าประพันธ์อย่าง
หลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่านเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต   ฝึกคัดลายมือ ตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนเรียงความ  ฝึกพูดสรุป  ใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟังและ
ดู   พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  ศึกษาการสร้างค าในภาษาไทย   แต่งบทร้อยกรอง  ใช้ค า
ราชาศัพท์   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึ้น  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 
วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ท่ีอ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบท
ร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
    โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ความ
เข้าใจ  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู  มีความสามารถใน
การส่ือสาร  ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความ
เป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม    
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

 
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
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                                               ค าอธิบายรายวิชา 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ท22102                           ภาษาไทย  4 
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  60  ช่ัวโมง   จ านวน   1.5  หน่วยกิต 
 
                

               ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง จับใจความส าคัญ  สรุปความ และ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน  เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ท่ีอ่าน  วิเคราะห์
และจ าแนกข้อเท็จจริง  ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน  อ่านหนังสือบทความหรือค า
ประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จาก การอ่านเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  ฝึก
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนย่อความ  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  เขียนจดหมายกิจธุระ  ฝึก
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู
อย่างมีเหตุผลเพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง  การดูและการสนทนา   ศึกษาการสร้างค าในภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยค
ความรวมและประโยคความซ้อน  แต่งบทร้อยกรอง  รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศ
ท่ีใช้ในภาษาไทย   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึ้น  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  
วรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน   สรุป
ความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจ าบทอาขยานตาม 
ท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า ตามความสนใจ   
      โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  
กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  
กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูดและการ
ดู  มีความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิด การใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่น
ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม    
 
รหัสตัวชี้วัด 
      ท 1.1   ม 2/1   ท 1.1  ม 2/2    ท 1.1  ม 2/3  ท 1.1 ม 2/5  ท 1.1 ม 2/7   ท 1.1 ม 
2/8   
      ท 2.1   ม 2/1   ท 2.1  ม 2/4    ท 2.1   ม 2/5  ท 2.1 ม 2/6  ท 2.1 ม 2/7   
      ท 3.1   ม 2/2   ท 3.1  ม 2/3 ท 3.1  ม 2/5  
      ท 4.1   ม 2/1   ท 4.1  ม 2/2 ท 4.1  ม 2/3  ท 4.1  ม 2/5 
      ท 5.1   ม 2/1   ท 5.1  ม 2/3    ท 5.1   ม 2/4  ท 5.1  ม 2/5      
 
รวมทั้งหมด      22 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                          กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย     ท23101     ภาษาไทย 5 
          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1   เวลา   60  ช่ัวโมง   จ านวน   1.5  หน่วยกิต 

        ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
เรื่องอ่าน  อ่านเรื่องจากวรรณคดีในบทเรียน ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ  บทความ  บันเทิงคดี  สารคดี  สารคดี
เชิงประวัติ  ต านาน  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ  แล้วระบุจับใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนการอ่าน  เขียน
กรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ  รายงานวิเคราะห์วิจารณ์  และประเมินเรื่องท่ีอ่านโดยใช้กลวิธี
การเปรียบเทียบ    ตีความ และประเมินค่าแนวคิดท่ีได้จากการเขียน  เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต ฝึก
การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์  ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ การเขียนย่อ
ความจากนิทาน  ประวัติ  ต านาน  สารคดีทางวิชาการ พระราชด ารัส  พระบรมราโชวาท จดหมายราชการ 
การเขียนจดหมายกิจธุระเชิญวิทยากร  ขอความอนุเคราะห์หรือขอบคุณ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และการเขียนรายงานโครงงาน การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  ฝึกการฟัง
และการดู  การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง  การพูดวิเคราะห์  วิจารณ์จากเรื่องท่ีฟังและดูเพื่อน า
ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ศึกษาเกี่ยวกับการจ าแนกและการใช้ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย การวิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยคซับซ้อน  การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ  อ่านวรรณคดี  วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่นเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตค าสอน  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  บันเทิงคดี  แล้ว
วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของวรรณคดีของวรรณคดี  วรรณกรรม  สรุปเนื้อหา  ความรู้  ข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ตลอดจนท่องจ าและบอกคุณค่าของบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

     โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้เกิด
ความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน การฟัง การพูด มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การใช้ทักษะ
ชีวิต การใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม    
รหัสตัวชี้วัด 
      ท 1.1   ม 3/1   ท 1.1   ม 3/3 ท 1.1   ม 3/4ท 1.1  ม 3/5 ท 1.1   ม 3/9 ท 1.1   ม 3/10 
      ท 2.1   ม 3/1   ท 2.1   ม 3/3 ท 2.1   ม 3/4ท 2.1  ม 3/5 ท 2.1   ม 3/9 ท 2.1   ม 3/10 
      ท 3.1   ม 3/1   ท 3.1   ม 3/2 ท 3.1   ม 3/3 ท 3.1  ม 3/6 
      ท 4.1   ม 3/1   ท 4.1   ม 3/2 ท 4.1   ม 3/6  
      ท 5.1   ม 3/1   ท 5.1   ม 3/2 ท 5.1   ม 3/3 ท 5.1   ม 3/4 
รวม  23  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ท23102                                     ภาษาไทย 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนท่ี 2    เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน 1.5      หน่วยกิต 

     ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่อง                
ท่ีอ่าน  อ่านเรื่องจากวรรณคดีในบทเรียน  ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ  บทความ  สารคดี  สารคดีเชิงประวัติ  
ต านาน  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น  และระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  ประเมินความถูกต้อง
ของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนในเรื่องท่ีอ่าน  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การล าดับความเป็นไปได้ของเรือ่ง และ
วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  ฝึกการเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ  โดยใช้ถ้อยค า
ได้ถูกต้องตามระดับภาษา  การเขียนอธิบาย  ช้ีแจง  แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  การเขียน
วิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้ง  การกรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมกับงาน  ฝึกการฟัง  การดู  การพูด  ในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  การพูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ  ศึกษาเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ระดับภาษา  การใช้ค าทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  และค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  การแต่ง    
บทร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพเกี่ยวกับท้องถิ่น  อ่านวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตค าสอน  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  บันเทิงคดี  แล้ววิเคราะห์ 
วิถีไทยและคุณค่าของวรรณคดี  วรรณกรรม  สรุปเนื้อหา  ความรู้  ข้อคิด  จากเรื่องท่ีอ่านเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ตลอดจนท่องจ าและบอกคุณค่าของบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
          โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้เกิด
ความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู การพูด  มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การใช้
ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมท่ีเหมาะสม    
รหัสตัวชี้วัด 
      ท 1.1  ม.3/1   ท 1.1  ม.3/2   ท 1.1   ม.3/6  ท 1.1  ม.3/7   ท 1.1  ม.3/8    ท 1.1  ม.3/10 
      ท 2.1  ม.3/2   ท 2.1  ม.3/6   ท 2.1   ม.3/7  ท 2.1  ม.3/8   ท 2.1  ม.3/10  
      ท 3.1  ม.3/4   ท 3.1  ม.3/5   ท 3.1   ม.3/6  
      ท 4.1  ม.3/3   ท 4.1  ม.3/4   ท 4.1   ม.3/5  ท 3.1  ม.3/6 
      ท 5.1  ม.3/1   ท 5.1  ม.3/2   ท 5.1   ม.3/3  ท 5.1  ม.3/4 
 
รวม 22 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท21201    ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 1    รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่ 1     เวลา   40  ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ฝึกอ่านออกเสียงค า  กลุ่มค า  ประโยค และข้อความต่างๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว  ฝึกอ่านในใจได้ 
รวดเร็วยิ่งขึ้น และจับใจความส าคัญคิดวิเคราะห์ความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านได้  ฝึกเขียนสะกดค าได้
ถูกต้อง  คล่องแคล่ว  เขียนส่ือความได้ตรงตามวัตถุประสงค์  ใช้ถ้อยค า  ส านวนภาษาถูกต้องเหมาะสม   ฝึก
เขียนคัดลายมือให้สวยงามชัดเจน  มีมารยาทในการอ่านการเขียน        

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  แบบกระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนภาษา  เพื่อให้เกิดความรู้  เกิดทักษะการอ่าน  การเขียน  มีความสามารถในการส่ือสาร   
เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านการเขียน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
ผลการเรยีนรู้ 

1. อ่านออกเสียงค า  กลุ่มค า  ประโยค  และข้อความต่างๆได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว 
2. อ่านในใจแล้วจับใจความได้ 
3. อ่านและคิดวิเคราะห์ความรู้และข้อคิดท่ีได้จากเรื่องได้ 
4. มีมารยาทในการอ่าน 
5. เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว 
6. เขียนส่ือความได้ 
7. เขียนเรียงความได้ 
8. มีมารยาทในการเขียน 
9.  มีนิสัยรักการเขียน 
 

รวม   9   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



33 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท21202     ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 2    รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 2       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  ฝึกการอ่านในใจ   สามารถจับใจความส าคัญ  ระบุ
เหตุผล ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน  ท่องจ าค าประพันธ์ที่ชอบ  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจง  เขียน
ส่ือสารได้ถูกต้อง  ชัดเจน  สละสลวย   
          โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการเรียนภาษา เพื่อให้เกิดทักษะการอ่าน 
การเขียนภาษาไทยและใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีมารยาทในการเขียน  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
เป็นผู้รู้รักษ์วัฒนธรรมไทย 
 

        ผลการเรียนรู้    
   1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
   2. ท่องจ าค าประพันธ์ที่ชอบและบอกข้อคิดและเหตุผลท่ีชอบได้ 
   3. อ่านในใจและสรุปใจความส าคัญได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
   4. สรุปความรู้และข้อคิดจากข้อความหรือค าประพันธ์ที่อ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   5. บอกประโยชน์ของการอ่านได้ 
   6. ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
   7. ระบุใจความส าคัญและใจความรองของเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล 
   8. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามแบบตัวอักษรไทยได้อย่างสวยงามและถูกต้อง 
   9. มีมารยาทในการเขียน 

 
รวม    9    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท 21203   การอ่านและพิจารณาหนังสือ        

รายวิชาเพ่ิมเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 1       เวลา  40  ช่ัวโมง        จ านวน   1.0   หน่วยกิต 

 

    เลือกอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม  หรือหนังสืออ่านนอกเวลาตามความสนใจ  ศึกษาความหมายของ
ค าศัพท์ท่ียากขึ้น  แล้วแปลความ  ถอดค าประพันธ์  สรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน  วิเคราะห์  ตีความ แสดงความ
คิดเห็น  ประเมินคุณค่า  และอภิปรายในเรื่องท่ีอ่าน ท่ีได้ฟังมา  ถอดค าประพันธ์จากวรรณคดีมรดกท่ีเลือก
อ่านตามความสนใจ  ศึกษาเรื่องค าศัพท์ยาก  แปลความ  ตีความ จากเรื่องท่ีอ่าน  ตลอดจนการแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องท่ีตนได้อ่านมา  ศึกษาและถอดค าประพันธ์ออกมาเป็นภาษาร้อยแก้วให้ได้ใจความสละสลวย   
      โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  
กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และ
การดู   มีความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม    
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านเรื่องต่าง ๆ อย่างเข้าใจ  โดยแปลความ ตีความ ขยายความ และใช้วิจารณญาณในการอ่าน 
2. น าความรู้และประสบการณ์จากการอ่านและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพ 

การเขียน การพูด การคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างหลากหลายเป็นเครื่องมือพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการ

เรียนรู ้
4. อ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ และวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ คุณค่าด้านด้านวรรณศิลป์และสังคม 

รวมทั้ง 
 วิจารณ์และประเมินค่าเรื่องท่ีอ่านได้ 

5. เลือกอ่านหนังสือและส่ือสารสนเทศ ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

6. มีมารยาทในการอ่าน  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  การใช้ห้องสมุด หรือแหล่งการเรียนรู้เพื่อแสวงหา 
ความรู้ได้ 
 
 
รวม   6  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท 21204  นิทานท้องถิ่น 

รายวิชาเพ่ิมเติม               กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2     เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน   1.0  หน่วยกิต 

   
      ศึกษานิทานท้องถิ่น โดยศึกษาเกี่ยวกับท่ีมา เนื้อหา ค าศัพท์ ส านวน ความหมาย และอิทธิพลท่ีมี
ต่อการด ารงชีวิต  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และร่วมมือในการอนุรักษ์นิทานท้องถิ่นและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการ 
ปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  
เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู   มีความสามารถในการส่ือสาร   
ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย                      
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม    
 
 

ผลการเรียนรู้ 
        1.  ศึกษาเกี่ยวกับท่ีมา เนื้อหา ค าศัพท์  ส านวน ความหมายของนิทานท้องถิ่นได้ 
        2.  พูดเล่าเรื่องจับใจความส าคัญได้ 
        3.  บอกข้อคิดจากนิทานท้องถิ่นได้ 
        4.  น าข้อคิดจากนิทานท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
        5.  อนุรักษ์ส่งเสริมนิทานท้องถิ่นด้วยการน าเสนออย่างเหมาะสม 

           6. เข้าใจเห็นคุณค่าของนิทานท้องถิ่น 
        7.  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 รวม  7  ผลการเรียนรู้                  
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ค าอธิบายรายวิชา 
                                     ท22201   หลักภาษาเพือ่การสื่อสาร             
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ภาคเรียนที่ 1       เวลา   40 ชั่วโมง                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

                 

ศึกษาเกี่ยวกับการส่ือสารของมนุษย์ ถ้อยค าภาษาในการส่ือสาร การ ใช้ถ้อยค าตามระดับและเนื้อหา 
ของการส่ือสาร ประโยคท่ีใช้ในการส่ือสาร อุปสรรคในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ค าและความหมาย  ศิลปะ
การประพันธ์กับการส่ือสาร เพื่อฝึกฝนตนเองให้สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร 
ตามวัยและศักยภาพ 
                  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ 
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ความ
เข้าใจ  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู   มีความสามารถใน
การส่ือสาร ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความ
เป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม    
 

ผลการเรียนรู้ 
         1. ตระหนักในความส าคัญของการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
         2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การส่ือสาร
ประเภทต่าง ๆ  การส่ง-รับสารประเภทต่าง ๆ 
         3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยค าภาษาในการส่ือสาร สามารถจ าแนกภาษาถ้อยค า และภาษาท่ีไม่
ใช้ถ้อยค า 
         4. มีความรู้ความเข้าใจระดับของถ้อยค า  ส านวน และใช้ถ้อยค าตามระดับ และเนื้อหาของการส่ือสาร 
         5. มีความรู้ความเข้าใจประโยคท่ีใช้ในการส่ือสาร การแบ่งประเภท การขยายส่วนต่าง ๆ การ
เปล่ียนแปลงประโยค 
         6. บ่งช้ีอุปสรรคในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร สามารถใช้ภาษาได้ตามประเภทของเนื้อหาท่ีส่ือสาร 
         7. มีความรู้ความเข้าใจค าและความหมายหลายนัย  ศัพท์ท่ีน ามาใช้ในภาษาไทย สามารถเลือกน ามาใช้
ในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
         8. มีความรู้ความเข้าใจและใช้ศิลปะการประพันธ์กับการส่ือสาร เช่น ค าขวัญ สดุดี ชม-ธรรมชาติ ได้
อย่างเหมาะสมตามวัยและศักยภาพ 
 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                                รหัสวิชา ท22202   วรรณกรรมท้องถ่ิน                   
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2    เวลา  40  ช่ัวโมง                  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาเพลงพื้นบ้าน ปริศนาค าทาย ภาษิต ส านวน ต านาน นิทาน นิยาย เรื่องเล่า โดยให้ศึกษา
เกี่ยวกับ ท่ีมา เนื้อหา ค าศัพท์ ส านวน ความหมายและอิทธิพลท่ีมีต่อการด ารงชีวิต เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เห็นคุณค่า และร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญ  รู้จักวิธีการและแนวทางในการ
อนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางวฒันธรรมและด ารงไว้เป็นสมบัติของชาติ  รวมทั้งสร้างนิสัยรักการ
อ่าน  การเขียน ตระหนักถึงมารยาทท่ีดีในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู และการพูด 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการ 
ปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ความ
เข้าใจ  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู   มีความสามารถใน
การส่ือสาร  ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความ
เป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม    
 
ผลการเรียนรู้ 
         1. จ าแนกประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคได้  
         2. บอกประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นในท้องถิ่นของตนเองได้0 
         3. เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์รรณกรรมท้องถิ่น 
         4. อธิบายความสัมพันธ์ของเนื้อหาในวรรณกรรมกับรูปแบบในการด าเนินชีวิตของผู้คนในยุคสมัยต่าง ๆ  
ได้ 
         5. น าเสนอวรรณกรรมท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
         6. เล่าเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องเด่นในท้องถิ่นของตน 
         7. มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และ การพูด  
         8. บอกคุณค่าของส านวน ภาษิตได้ 
         9. ใช้ส านวน ภาษิตได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์  
       10. วิเคราะห์และจ าแนกประเภทของเพลงพื้นบ้าน 
       11. อธิบายคุณค่าและความส าคัญของเพลงพื้นบ้าน 
       12. ถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านได้อย่างเหมาะสม  
 
  รวม  12  ผลการเรียนรู้                         
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ค าอธิบายรายวิชา 
                                              ท22203   เสริมทักษะภาษา                   
  รายวิชาเพิ่มเติม                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1      เวลา  40 ชั่วโมง              จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด เพิ่มเติม โดยเน้นการจัดกิจกรรม เพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้อย่าง
คล่องแคล่วยิ่งขึ้น มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ฟัง ดู และพูดอย่างมีมารยาท 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง  การสืบค้นข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการใช้ภาษา  มีความสามารถในการ
ส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความ
เป็นไทย  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
        1. อ่านจับใจความ สรุปความสารท่ีพบในชีวิตประจ าวัน เช่น ฉลากยา ค าแนะน าในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ 
        2. อ่านวรรณกรรมประเภทสารคดี บันทึก บทความ ข่าว แล้วสรุปความ จับประเด็นส าคัญ แยก
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน               
        3. อ่านกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง เป็นท านองเสนาะได้อย่างถูกต้องไพเราะ 
        4. แสดงการมีนิสัยรักการอ่าน โดยอ่านอย่างสม่ าเสมอ และร่วมกิจกรรมการอ่าน 
        5. เขียนสรุปความ ย่อความ เรียงความ ได้ถูกต้องตามหลักการ และกระบวนการเขียนโดยมผีลงานการ
เขียน  ของตนเอง 
        6. เขียนร้อยกรองกาพย์ประเภทต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        7. พูดรายงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ 
        8. พูดน าเสนอการวิเคราะห์ ประเมินค่าส่ือท่ีดูประเภทต่าง ๆ อย่างมีมารยาท 
        9. แสดงการมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด ได้เหมาะสมกาลเทศะและบุคคล 
 
 รวม   9    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                                     ท22204   หลักภาษาไทยเบือ้งต้น               
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่  2        เวลา  40 ชั่วโมง                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

               ศึกษาลักษณะของภาษาไทย อักษรไทยและการเขียน ไตรยางศ์และการผันอักษร อักษรน า อักษร
ควบ ค าราชาศัพท์ ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย การอ่านออกเสียงค า การใช้พจนานุกรม ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหลักภาษาไทยข้ันสูงและสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เกิดความตระหนักเห็น
คุณค่าภาษาไทย 
               โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การสืบค้นข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการใช้ภาษา  มีความสามารถใน
การส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รัก
ความเป็นไทย  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของภาษาไทย อักษรไทย และการเขียนให้ถูกต้อง สวยงาม 
       2. มีความรู้ความเข้าใจไตรยางศ์และการผันอักษร อ่าน เขียนค าท่ีมีวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง 
       3. จ าแนกอักษรน า อักษรควบได้อย่างถูกต้อง  อ่าน เขียนอักษรน า อักษรควบได้อย่างถูกต้อง แม่นย า 
       4. สามารถระบุความหมาย และวิธีใช้ค าราชาศัพท์พื้นฐาน โดยรวบรวมเป็นคลังราชาศัพท์ 
       5. สามารถใช้ส านวน สุภาษิต ค าพังเพยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามความหมาย และมีความ
ภูมิใจในภูมิปัญญาไทย 
       6. สามารถอ่านออกเสียงค าต่าง ๆ เช่น ค าพ้อง ค าย่อ ค าท่ีมาจากภาษาอื่นและเขียนค าอ่านได้ถูกต้อง 
       7. ใช้พจนานุกรมเพื่อการค้นคว้าอ้างอิงได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และ
การศึกษาข้ันสูงต่อไป 
       8. มีความรู้ความเข้าใจและแต่งร้อยแก้ว -ร้อยกรองอย่างง่าย เช่น กาพย์ฉบัง กาพย์ยานีและกาพย์
สุรางคนางค์ 
 
 
รวม   8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                                   ท 23201  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 1   
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง         จ านวน  1.0   หน่วยกิต 

ฝึกทักษะภาษาไทย  โดยฝึกฟัง ดู ข่าวสาร รายการโทรทัศน์ แล้ววิเคราะห์ประเด็นความรู้ ความเข้าใจ  
น าไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  พูดเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของจังหวัด  ชุมชน สถานท่ีส าคัญ 
สนทนา  อภิปรายการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนจากการศึกษา สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ผู้คนและผู้น าในท้องถิ่น
ชุมชน พูดโทรศัพท์อย่างถูกต้องเหมาะสม มีมารยาท  อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ข่าว บทร้อยกรอง อ่านวิเคราะห์ 
ฉลากโภชนาการ  ข่าว ประกาศ  ค าแนะน าและค าเชิญชวน  คัดลายมือครึ่งบรรทัดถูกต้อง สวยงาม เขียนเชิง
กิจธุระ จดหมาย  ประกาศ  ค าแนะน า  ค าเชิญชวนเรื่องอาหาร สินค้า สถานท่ีส าคัญ  สถานท่ีท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่น มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  ตรงตามวัตถุประสงค์   ค้นคว้าจากส่ือรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  ใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย  น าความรู้  แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง   การสืบค้นข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการใช้ภาษา  มีความสามารถในการ
ส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความ
เป็นไทย  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้   
       1. อ่านออกเสียงข่าว บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
       2. วิเคราะห์และวิจารณ์ฉลากโภชนาการ ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญ  ประกาศ  ค าแนะน าและค าเชิญชวน  
อย่างมีเหตุผล เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
      3.  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
      4.  เขียนข่าว ประกาศ ค าแนะน า ค าเชิญชวนโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา 
      5.  เขียนอัตชีวประวัติ โดยเล่าเหตุการณ์  ข้อคิดเห็น  และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ 
      6.  เขียนจดหมายกิจธุระติดต่อท้ังภาครัฐและเอกชน 
      7.  มีมารยาทในการเขียน 
      8.  วิเคราะห์และวิจารณ์รายการโทรทัศน์ และน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
      9.  พูดในโอกาสต่าง ๆ  เช่น เล่าเรื่อง สนทนา  อภิปราย  พูดติดต่อทางโทรศัพท์ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
    10.  แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11   กลอนหก  กลอนแปด 
    11.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
 

   รวม  11 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                                    ท 23202     ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 2   
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2      เวลา  40  ชั่วโมง            จ านวน  1.0   หน่วยกิต 

 

     ฝึกทักษะภาษาไทย  โดยฝึกฟัง ดู เพลง  โฆษณา  แล้ววิเคราะห์ประเด็นความรู้ ความเข้าใจ  
สัมภาษณ์บุคคลส าคัญในท้องถิ่นน ามาเขียนบทความสัมภาษณ์ พูดโต้วาที  ยอวาที เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตใน
ชุมชน อ่านออกเสียง  อ่านวิเคราะห์บทความ  สารคดี  โฆษณาน าไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  กรอก
แบบฟอร์มติดต่อกับหน่วยงานราชการและเอกชน   เขียนชีวประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่น เขียนค าอวยพรใน
โอกาสต่าง ๆ โฆษณา   แสดงความรู้ ความคิด โต้แย้งบทความ บทโฆษณา แต่งเพลงสร้างสรรค์สังคม  อ่าน  
พูดและเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ สร้างสรรค์  มีเหตุผล  มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  ค้นคว้าจากส่ือ
รูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย น าความรู้  แนวคิดในการพัฒนาตน
และสังคม               

       โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบติั  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง  การสืบค้นข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการใช้ภาษา มีความสามารถในการ
ส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการท างาน รักท้องถิ่น 
 

ผลการเรียนรู้ 
       1.  อ่านออกเสียงบทความ สารคดีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
       2. วิเคราะห์และวิจารณ์บทความ สารคดี และโฆษณา อย่างมีเหตุผล  เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
       3. เขียนโฆษณา ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  โดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
       4. เขียนชีวประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่น โดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ จาก
การสืบค้น  สัมภาษณ์  สอบถาม 
       5.  เขียนกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อติดต่อท้ังภาครัฐและเอกชน 
       6.  มีมารยาทในการเขียน 
       7.  วิเคราะห์และวิจารณ์บทเพลงท่ีฟัง และน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
       8.  พูดในโอกาสต่าง ๆ  เช่น โต้วาที  ยอวาที  ได้ถูกต้องตามหลักการ 
       9.  สัมภาษณ์บุคคลส าคัญในท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติชีวิต ข้อคิดเห็น และทัศนคติได้อย่างถูกต้อง 
     10.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
     11.  แต่งบทเพลงท่ีมีเนื้อความพัฒนาสังคม 
     12. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากบทเพลงสมัยเก่าและบทเพลงร่วมสมัย 

 
รวม   12 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                           ท23203  หลักภาษาเพ่ือพัฒนาการใช้ภาษา            
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่ 1 เวลา     40 ชั่วโมง                จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

                 ศึกษาการสร้างค าในภาษาไทย ค ายืมมาจากภาษาต่างประเทศ การใช้วรรณยุกต์ในค าไทย  ประโยค  
ฝึกการใช้ประโยคในการติดต่อประสานงาน   ภาษาไทยในส่ือมวลชน การเขียนอักษรย่อและค าพิเศษ เพื่อให้
สามารถพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษา และน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า
ความเป็นไทย 

      โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
กระบวนการความรู้ความเข้าใจ  เพื่อให้มีความรู้  ความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิด  มีวิธีการส่ังสม
ประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความรู้  สติปัญญาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นใน
การท างาน  และรักความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1. มีความรู้ความเข้าใจวิธีสร้างค าในภาษาไทย ได้แก่ ค าประสม ค าซ้อน ค าซ้ า  ค าสมาส ค าสนธิ ใช้เป็น 
แนวทางในการสร้างสรรค์ศัพท์ใหม่ ๆ ข้ึนมาใช้ได้ 
        2. ระบุค ายืมมาจากภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง  สามารถอ่านและเขียนได้ถูกต้อง 
        3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผันวรรณยุกต์ การใช้วรรณยุกต์ในค าไทย สามารถอ่านและเขียนได้
ถูกต้อง 
        4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยค  โดยระบุรูปแบบของประโยคต่าง ๆ ฝึกใช้ค าขยายประโยค และฝึก
การใช้ประโยคในการติดต่อประสานงานให้สัมฤทธิ์ผล 
        5. ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับภาษาไทยในส่ือมวลชน สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างเข้าใจและใช้ภาษาอย่าง
สร้างสรรค์ 
        6. เขียนอักษรย่อและค าพิเศษสามารถส่งสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามวัยและศักยภาพ เพื่อให้
สามารถพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษา 
        7. เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าความเป็นไทย และเป็นผู้มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
 
 
 
รวม  7   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ท23204  การเขียนความเรียงขั้นสูง 

รายวิชาที่เน้นความเป็นสากล                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 2     เวลา  40  ชั่วโมง               จ านวน  1.0 หน่วยกิต 

 

     ฝึกกระบวนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างอิสระในเรื่องท่ีตนเองสนใจ  สามารถ
น าเสนอหัวข้อสนใจค้นคว้า  เรียบเรียงค้นคว้า  อ่านค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  ฝึกกระบวนการเขียน  เขียนโครง
ร่างจากการศึกษาค้นคว้า  เรียบเรียงความคิดความรู้ได้อย่างชัดเจนและเท่ียงตรง  และเป็นเชิงวิชาการอย่าง
แท้จริง  ในรูปแบบของความเรียงขั้นสูง  จ านวน 3,000 ค า ประกอบด้วยชื่อเรื่อง  บทคัดย่อ / 
กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  ค าน า เนื้อเรื่อง /  วิธีการ / ผลลัพธ์  สรุปการน าเสนอ  ภาพประกอบภาคผนวก  
แล้วสามารถน าเสนอผลงานอย่างเป็นล าดับข้ันตอน 

      โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
กระบวนการความรู้ความเข้าใจ  เพื่อให้มีความรู้  ความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิด  มีวิธีการส่ังสม
ประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความรู้  สติปัญญาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นใน
การท างาน  และรักความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. บอกความหมายของการเขียนความเรียงขั้นสูง 

 2. ระบุองค์ประกอบของความเรียงขั้นสูง 
 3. อธิบายกระบวนการในการศึกษา  ค้นคว้าเกี่ยวกับส่ิงท่ีตนสนใจ 

      4. ระบุเช่ือมโยงเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  วิธีการรับรู้เชิงทฤษฎี 
และรับรู้จากส่ิงท่ีเป็นคุณค่าและวัฒนธรรม 

 5. เขียนประเด็นปัญหา  เลือกหัวข้อ  และต้ังช่ือเรื่องให้น่าสนใจ 
      6. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วจัดท าบันทึกข้อมูล 
      7. เขียนโครงร่างการเขียนความเรียงขั้นสูงจากการศึกษาเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดได้ 
      8. เขียนเนื้อเรื่อง / วิธีการ / ผลลัพธ์  สรุปแหล่งอ้างอิง  การแสดงภาพประกอบภาคผนวก 
      9. เขียนและเรียบเรียงความคิด  ข้อคิดเห็น  หรือข้อเสนอทางวิชาการโดยใช้ภาษาส่ือความหมายถูกต้อง  
ชัดเจน  และเป็นส าดับข้ันตอน  ในรูปแบบของความเรียงขั้นสูง  จ านวน 3,000 ค า  ในฉบับต้นร่างและฉบับ
จริง 
     10. เขียนสารบัญ  บทคัดย่อ / กิตติกรรมประกาศ / บรรณานุกรม 

11. ตรวจทาน  และแก้ไขความเรียงจากฉบับต้นร่างและฉบับจริง 

รวม   11  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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                                                ค าอธิบายรายวิชา 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รหัสวิชา   ท31101      ภาษาไทย 1                               
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนท่ี  1    เวลา   40   ช่ัวโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต
  
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ  สรุปเรื่อง 
ท่ีอ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง น าเสนอแนวคิดใหม่  สังเคราะห์
ความรู้  ความคิดจากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีมารยาทในการอ่านรักการอ่าน ใช้กระบวนการเขียน
เขียนส่ือความในรูปแบบต่าง ๆ เรียงความ ย่อความ บันทึก รายงานการค้นคว้าใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง 
เขียนส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีมารยาทในการเขียน  ทักษะการฟัง ดู มีวิจารณญาณในการเลือกฟัง ดู 
วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  น าเสนอแนวคิดใหม่ ประเมินค่ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   ทักษะ
การพูด  พูดในโอกาสต่าง ๆ  ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิด 
โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม  มีมารยาทในการฟัง  ดู  พูด  เข้าใจธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา  
ลักษณะภาษาไทย  หลักภาษาไทย  ความรู้เรื่องการออกเสียง การสะกดค า แต่งบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ 
กลอน ฉันท์ ได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของภาษาไทย  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
    รู้และเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  วิเคราะห์ วิจารณ์  เช่ือมโยงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตสังคมไทยในอดีต ประเมินค่า สังเคราะห์ข้อคิดมาประยุกต์ในชีวิตจริง  เห็นคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  ท่องจ าบทอาขยายและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าน าไปใช้อ้างอิง 

   โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาท
ในการอ่านการเขียน การฟัง การดู การพูด  มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด การใช้ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ี
เหมาะสม    
 
รหัสตัวชี้วัด 
     ท 1.1  ม.4 – 6/1 – ม.4 – 6/9      
     ท 2.1  ม.4 – 6/1 – ม.4 – 6/3, ม.4 – 6/6, ม.4 – 6/8     
     ท 3.1   ม.4 – 6/1 – ม.4 – 6/6     
     ท 4.1   ม.4 – 6/1 ,  ม.4 – 6/2 , ม.4 – 6/4     
     ท 5.1   ม.4 – 6/1 – ม.4 – 6/4 , ม.4 – 6/6 
 
รวม  28   ตัวชี้วัด 
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                                               ค าอธิบายรายวิชา 
          กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย      รหัสวิชา ท31102             ภาษาไทย 2   
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4      ภาคเรียนท่ี 2     เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต
  

      อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ  สรุปเรื่องท่ี
อ่านวิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่าอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  น าเสนอแนวคิดใหม่  สังเคราะห์
ความรู้  ความคิดจากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีมารยาทในการอ่านรักการอ่าน    ใช้กระบวนการ
เขียนเขียนส่ือความในรูปแบบต่าง ๆ เขียนจดหมาย เรียงความ บันทึก รายงานการค้นคว้าใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิง  เขียนส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีมารยาทในการเขียน  ทักษะการฟัง  ดู  มีวิจารณญาณในการ
เลือกฟัง  ดู  วิเคราะห์  วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  น าเสนอแนวคิดใหม่  ประเมินค่ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง ทักษะการพูด  พูดในโอกาสต่าง ๆ  ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  พูดต่อท่ีประชุมชน  พูด
อภิปรายแสดงความคิดเห็น  เสนอแนวคิด โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม  มีมารยาทในการฟังดู  พูด   
    หลักภาษาไทย  มีความรู้เรื่องการใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคส่ือสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์  มี
ความรู้เรื่องการเพิ่มค า  สร้างค า   แต่งบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ  กลอน  ฉันท์  ได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของ
ภาษาไทย  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
    รู้และเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมไทย วิเคราะห์  วิจารณ์  เช่ือมโยงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตสังคมไทยในอดีต  ประเมินค่า  สังเคราะห์ข้อคิดมาประยุกต์ในชีวิตจริง  เห็นคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  ท่องจ าบทอาขยายและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าน าไปใช้
อ้างอิง 

     โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้เกิด
ความรู้  มีมารยาทในการอ่านการเขียน  การฟัง  การดู การพูด  มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การใช้
ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมท่ีเหมาะสม    
 
รหัสตัวชี้วัด 
      ท 1.1  ม.4 –6/1 – ม.4 – 6/9       
      ท 2.1  ม.4 – 6/1 ,  ม.4 – 6/2 ,  ม.4 – 6/8      
      ท 3.1  ม.4 – 6/1 – ม.4 – 6/6     
      ท 4.1  ม.4 – 6/2 ,  ม.4 – 6/4 ,  ม.4 – 6/6        
      ท 5.1  ม.4 – 6/1 – ม.4 – 6/4 ,  ม.4 – 6/6 
 
รวม    26    ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รหัสวิชา   ท32101    ภาษาไทย 1                                

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนท่ี  1  เวลา  40 ช่ัวโมง    จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ  และเหมาะสมกับเรื่องท่ี
อ่าน  ตีความ   แปลความ   และขยายความเรื่องท่ีอ่าน   วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีอ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมี
เหตุผล   คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน   และประเมินค่าเพื่อน าความรู้  ความคิด  ไปตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการด าเนิน ชีวิต   

เคราะห์  วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  และเสนอความคิดใหม่อย่างมี
เหตุผล  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  ประเมินงานเขียนของผู้อื่น  แล้วน ามาพัฒนางานเขียนของ
ตนเอง เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ  และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง    บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างเป็นสม่ าเสมอ  มีมารยาทในการ
เขียน   

วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินเรื่องท่ี 
ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู พูด
ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรง
ตามวัตถุประสงค์  ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส  กาลเทศะและบุคคล   รวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม    

แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการเบ้ืองต้น  วิเคราะห์
ลักษณะ  เด่นของวรรณคดี   เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตทางสังคมในอดีต วิเคราะห์
และประเมินค่า ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ    

สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจ า
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบติั กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้เกิดความรู้  มี
มารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู การพูด  มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การใช้ทักษะ
ชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม    
 

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

รวม   33    ตัวชี้วัด 
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                                            ค าอธิบายรายวิชา 
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รหัสวิชา   ท32102      ภาษาไทย 2   

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5     ภาคเรียนที่  2    เวลา   40   ช่ัวโมง   จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถกูต้อง ไพเราะ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน 
อย่างมีเหตุผล  ตอบค าถาม แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน  ส่ิงตีพิมพ์   
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  ย่อความ         
และรายงาน ประเมินค่าเพื่อน าความรู้ความคิดไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีมารยาทในการอ่าน   
เขียนเรียงความ เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และเรียบเรียงภาษาได้ถูกต้อง  มีข้อมูล 
และสาระส าคัญชัดเจน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ  และใช้ข้อมูล 
สารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง  บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไปพัฒนาตนเองอย่างเป็นสม่ าเสมอ  มีมารยาทใน 
การเขียน สรุปวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา  และความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล  ประเมิน
เรื่องท่ีฟังและดู  แล้วก าหนดแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีวิจารณญาณในการฟังและดู  พูดใน
โอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  มีมารยาทในการฟัง การดู  อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย  
ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 
วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์  วิจารณ์  สังเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม  ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจ าและบอกคุณค่า
บทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  และน าไปใช้อ้างอิงได้ 
  โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์ อธิบาย  น าเสนอความคิด  และมีส่วนร่วมเพื่อให้ 
เห็นคุณค่า มีความตระหนัก  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี
งาม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท 1.1  ม.4 – 6/1 , ม.4 – 6/5 - ม.4 – 6/8        
          ท 2.1  ม.4 – 6/1 , ม.4 – 6/3 – ม.4 – 6/6, ม.4 – 6/8      
          ท 3.1  ม.4 – 6/1 - ม.4 – 6/4 , ม.4 – 6/6       
          ท 4.1  ม.4 – 6/2,  ม.4 – 6/5 - ม.4 – 6/7        
          ท 5.1  ม.4 – 6/1,  ม.4 – 6/3 – ม.4 – 6/4, ม.4 – 6/6  
 
รวม    24     ตัวชี้วัด 
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                                              ค าอธิบายรายวิชา 
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รหัสวิชา   ท33101    ภาษาไทย 5   

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  1  เวลา  40  ช่ัวโมง จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

      ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ  อ่านตีความ  แปล
ความ ขยายความ  วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  
เขียนส่ือความในรูปแบบต่าง ๆ  การอธิบาย  บรรยาย  พรรณนา  การประเมินคุณค่างานเขียน  รายงานการ
ค้นคว้า  ใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง  เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  พูดแสดงทรรศนะ  โน้มน้าวใจ  
ธรรมชาติของภาษา    ลักษณะภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา  ระดับภาษา  ราชาศัพท์   อิทธิพล
ภาษาต่างประเทศ หลักการวิเคราะห์   วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย เช่ือมโยงเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตสังคมไทยในอดีต  ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์                                                                                                             
                ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน  ทักษะการฟังและดู  การพูด และกระบวนการคิด  ในการอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง  ตีความ แปลความ ขยายความ  วิเคราะห์    วิจารณ์  ประเมินค่า แสดงความ
คิดเห็นโต้แย้ง มีมารยาทในการส่ือสาร  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด สามารถส่ือสารด้วยภาษาท่ีถูกต้อง
เหมาะสม  น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต                                                                                                                             
                เห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทย ไว้เป็นสมบัติและมรดกทางวัฒนธรรม 
น าความรู้ หลักการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
                โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์ อธิบาย  น าเสนอความคิด  และมีส่วนร่วมเพื่อให้ 
เห็นคุณค่า มีความตระหนัก  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี
งาม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
        ท 1.1  ม.4 – 6/1 – ม.4 – 6/9      
        ท 2.1  ม.4 – 6/1 , ม.4 – 6/5, ม.4 – 6/6 , ม.4 – 6/8      
        ท 3.1  ม.4 – 6/1 – ม.4 – 6/6     
        ท 4.1  ม.4 – 6/1, ม.4 – 6/3 – ม.4 – 6/5      
        ท 5.1  ม.4 – 6/1 – ม.4 – 6/4 , ม.4 – 6/6 
 
รวม   28   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



50 
 

                                             ค าอธิบายรายวิชา 
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รหัสวิชา  ท33102       ภาษาไทย 6   
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  2   เวลา   40   ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

  ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ อ่านตีความ  แปลความ   
ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด เขียนส่ือ
ความในรูปแบบต่าง ๆ การแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ เชิญชวน ประเมินคุณค่างานเขียน  การเขียน
รายงานจาก  การค้นคว้า ใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง การเขียนบันทึกความรู้ เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  
พลังของภาษา การแต่งบทร้อยกรอง ประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเด่น  
ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์และสังคม บทอาขยาน  บทร้อยกรอง    

 ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน  ทักษะการฟังและดู  การพูดและกระบวนการคิด  ในการอ่านออก
เสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง  ตีความ แปลความ ขยายความ  วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น
โต้แย้ง มีมารยาทในการส่ือสาร เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด สามารถส่ือสารด้วยภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม   

เห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทย ไว้เป็นสมบัติและมรดกทางวัฒนธรรม  
น าความรู้ หลักการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์ อธิบาย  น าเสนอความคิดและมีส่วนร่วมเพื่อให้เห็น
คุณค่า มีความตระหนัก  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีงาม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
        ท 1.1   ม.4 – 6/1 – ม.4 – 6/9      
        ท 2.1   ม.4 – 6/1 , ม.4 – 6/4 – ม.4 – 6/7      
        ท 3.1   ม.4 – 6/1 – ม.4 – 6/6     
        ท 4.1   ม.4 – 6/1 , ม.4 – 6/4 , ม.4 – 6/7      
        ท 5.1   ม.4 – 6/2 – ม.4 – 6/4 , ม.4 – 6/6 
 
 
 
รวม   28   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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                                           ค าอธิบายรายวิชา 
                                                ท31201  การเขียน 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 1       เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
     
                ศึกษาการเขียนสะกดค า  การใช้ค าส่ือความหมาย  การล าดับความได้อย่างถูกต้อง  เข้าใจส านวน
โวหาร  ค าพังเพย  สุภาษิต เขียนเรียงความได้อย่างสร้างสรรค์  มีศิลปะ  ย่อความประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์  เขียนบันทึกเตือนความจ า  เขียนจดหมายและเขียนประกาศเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
เหมาะสม  เขียนแผนผังฉันทลักษณ์ ฝึกแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์และกลอนท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของงาน     เขียนทุกประเภท  ศึกษากลวิธีในการเขียนแล้วน ามาพัฒนางานเขียน
ของตนเอง  ซึ่งจะน าไปสู่งานเขียนท่ีสมบูรณ์แบบ 
                โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการ
คิด กระบวนการ   เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการ
ปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ มีมารยาทในการเขียน ความสามารถในการส่ือสาร ในการคิด  ในการใช้ทักษะ
ชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นใน การท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
  
ผลการเรียนรู้ 
        1.  เขียนสะกดค าได้ถูกต้องตลอดจนใช้ถ้อยค าส่ือความหมายได้อย่างชัดเจน  และล าดับความได้
ถูกต้อง   
        2.  รู้และเข้าใจในส านวนโวหาร  ค าพังเพยและสุภาษิต 
        3.  เขียนเรียงความ  หรืองานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีศิลปะ 
        4.  ย่อความประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
        5.  เขียนบันทึกเตือนความจ าได้ 
        6.  เขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบ  และใช้ภาษาได้เหมาะสม 
        7.  เขียนประกาศเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ 
        8.  เขียนแผนผังฉันทลักษณ์และเขียนบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
  
รวม  8   ผลการเรียนรู้ 
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                                             ค าอธิบายรายวิชา 
ท31202  การเขียน 2 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                    กลุมสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย                     
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2   เวลา   40 ชั่วโมง                    จ านวน 1.0 หนวยกิต 
 
 

ฝกเขียนบทสนทนาท่ีแสดงอารมณและความรู้สึกตาง ๆ  โดยใชจินตนาการหรือก าหนดสถานการณขึ้น  
ฝกเขียนบทความส้ัน ๆ แสดงความคิดเห็นหรืออาจฝกเขียนบรรยายประสบการณ์   พรรณนาทัศนียภาพหรือ
อาจเขียนในรูปแบบอื่น  ฝกแตงค าประพันธตามความคิดและหัวขอท่ีก าหนดใหเพื่อใหเขียนไดอยางมีเนื้อหา
สาระนาอ่าน  ใชถอยค าส านวนสละสลวยก่อใหเกิดความเพลิดเพลินและชวยพัฒนาความคิด 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้
เกิดความรู้  มีมารยาทในการเขียน  ความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรยีนรู 
        1. มีความรูความเขาใจการเขียนบทสนทนา การเขียนบรรยายประสบการณ 
        2. มีความรูความเขาใจการเขียนบทประพันธ ประเภทกลอนสุภาพ 
        3. บอกหลักเกณฑในการเขียนบทความและการเขียนบรรยายประสบการณ์ได 
        4. สามารถเขียนบรรยายประสบการณ์ ได 
        5. สามารถเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ได 
        6. สามารถเขียนบทสนทนาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ได 
        7. สามารถแต่งค าประพนธ์ตามความคิดหรือตามหัวข้อท่ีก าหนดไดนาอาน 
        8. มีมารยาทในการเขียน 
   
รวม   8  ผลการเรียนรู 
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                                             ค าอธิบายรายวิชา 
ท31203   การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1     เวลา  40  ชั่วโมง              จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

 ฝึกการอ่านในใจ  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  อ่าน
เรื่องจากวรรณกรรมประเภทสารคดี  บันเทิงคดี  ส่วนประกอบของวรรณกรรมและแสดงความคิดเห็นเชิง
วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านได้  วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทสารคดี  เรื่องส้ัน  นวนิยาย  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร และ
บทร้อยรอง  สามารถแนะน าหนังสือดีมีคุณค่าในรูปแบบสารคดีท้องถิ่น  และบันเทิงคดีทุกรูปแบบ 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  เพื่อให้เกิดความรู้  
มีมารยาทในการอ่าน  มีความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รัก
ความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
        1.  อ่านในใจและอ่านออกเสียงร้อยแก้วรวมท้ังงานเขียนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                       
        2. บอกประเภทและส่วนประกอบของวรรณกรรม  สามารถวิเคราะห์และเลือกอ่านวรรณกรรมได้ตาม
ความต้องการ 
        3.  สามารถวิเคราะห์และพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้ว  ร้อยกรองได้                                                                     
        4.  วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทสารคดีได้                                                                                                                
        5.  วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทเรื่องส้ันได้                                                                                                      
        6.  วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทนวนิยายได้                                                                                                     
        7.  วิเคราะห์คุณค่าของหนังสือพิมพ์และนติยสารได้                                                                             
        8.  วิเคราะห์บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าได้ 
        9.  วิเคราะห์หนังสือท่ีมีคุณค่าและแนะน าหนังสือแก่ผู้อ่านได้ 
 
 
 
 รวม    9     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



55 
 

                                             ค าอธิบายรายวิชา 
                                  ท31204  การพัฒนาทักษะการพูด     
รายวิชาเพิ่มเติม                                                            กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                             
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4     ภาคเรียนที่  1     เวลา 40 ชั่วโมง                จ านวน 1.0 หนวยกิต 
 

               ศึกษาหลักการ วิธีการในการพูดในรูปแบบของการสนทนา การสัมภาษณ  การพูดในท่ีประชุม  
การอภิปรายในกลุมและในท่ีประชุม และการอานในท่ีประชุมฟง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการพูดของตนเอง 
ใหถูกตองตามหลักการและวิธีการ ต้ังค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงและดู  มีวิจารณญาณ 
ในการเลือกเรื่องท่ีฟงและดู   วิเคราะหวัตถุประสงคแนวคิด การใชภาษา  ความนาเช่ือถือของเรื่องท่ีฟงและดู 
ประเมินส่ิงท่ีฟงและดูและน าไปประยุกตใชในการด าเนินชีวิต   มีทักษะในการพูดในโอกาสตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทาง
การมเปนทางการโดยใชภาษาท่ีถูกตอง พูดแสดงทรรศนะโตแยงโนมนาวและเสนอแนวคิดใหมอยางมีเหตุผล
รวมทั้งมีมารยาทในการฟง ดูและพูด 

                โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด 
 กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการ
ปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการเขียน  ความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะ
ชีวิต  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู 
      1. บอกความหมายของการพูดและองค์ประกอบของการพูดได้ 
      2. บอกความส าคัญและปัจจัยท่ีท าให้พูดสัมฤทธิ์ผลพร้อมท้ังวิเคราะห์ผู้ฟัง 
      3. อธิบายรูปแบบการพูดประเภทต่างๆและสามารถเลือกใช้รูปแบบการพูดได้อย่างเหมาะสม  
      4. เลือกใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและมีมารยาทในการพูด 
      5. พูดในโอกาสต่างๆ ท้ังท่ีเป็นทางการ ไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 
      6. สนทนาเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีมารยาทในการพูด 
      7. สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ และให้สัมภาษณ์ได้ถูกต้องตามหลักการสัมภาษณ์ 
      8. ด าเนินการอภิปรายและเป็นผู้ร่วมอภิปรายได้ถูกต้องตามบทบาท  
 
รวม   8   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



56 
 

                                             ค าอธิบายรายวิชา 
                                        ท32201   ประวัติวรรณคดี 1 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                        กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  40  ช่ัวโมง              จ านวน   1.0  หน่วยกิต 
 
               ศึกษาวรรณคดีส าคัญสมัยสุโขทัยและอยุธยาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง เนื้อหา
สังเขปการช าระหนังสือวรรณคดี  เพื่อให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่าง
สมัย เข้าใจ ค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น และเห็นคุณค่าของวรรณคดีส าคัญในฐานะท่ีเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม 
               โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด  กระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้
เกิดความรู้มีมารยาทในการเขียน  ความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
   ผลการเรียนรู้ 
       1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
       2. อธิบายหลักเกณฑ์การแบ่งสมัยและแบ่งสมัยของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยได้ 
       3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของวรรณคดีสมัยสุโขทัย 
       4. อธิบายความส าคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยสุโขทัยด้านส านวนภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความรู้ต่าง ๆ และอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้ 
       5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น 
       6. อธิบายความส าคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นด้านส านวนภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้ 
       7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง 
       8. อธิบายความส าคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง ด้านส านวนภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้ 
      9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย 
    10. อธิบายความส าคัญหรือคุณค่า ค่านิยมของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย ในด้านส านวนภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้ต่างๆและอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยต่อมาได้ 
  
รวม   10  ผลการเรียนรู้ 
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                                             ค าอธิบายรายวิชา 
ท32202  ประวัติวรรณคดี 2 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 2      เวลา 40 ชั่วโมง               จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประวัติกวีเนื้อหา

โดยสังเขป การช าระหนังสือวรรณคดี เพื่อให้รู้ความเป็นมาของวรรณคดีไทย  เข้าใจความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
ระหว่างสมัย เข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น  รู้คุณค่าของวรรณคดีส าคัญในฐานะเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมมีคุณธรรม จริยธรรม  ด าเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่
มาตรฐานสากล 
            โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้
เกิดความรู้  มีมารยาทในการเขียน  ความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
   ผลการเรียนรู้ 

     1.  ศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีไทย 
     2.  วิเคราะห์วิจารณ์ลักษณะวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรไีด้ 
     3.  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ 
     4.  เข้าใจค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนไทยสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
     5. บอกปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดยุคทองของวรรณคดีได้ 
     6.  เห็นคุณค่าและความส าคัญของวรรณคดี 
 
 
 

 รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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                                             ค าอธิบายรายวิชา 
                              ท23203  การพูดและเขียนเชิงสร้างสรรค์  

รายวิชาเพิ่มเติม                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่ 1     เวลา 40 ช่ัวโมง              จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการ วิธีการในการพูดและการเขียน ฝึกการพูดในรูปแบบการสนทนา การสัมภาษณ์  
การพูดในท่ีประชุม ฝึกเขียนบทความส้ัน ๆ แสดงความคิดเห็น ฝึกเขียนบรรยายประสบการณ์พรรณนา
ธรรมชาติ หรืออาจเขียนในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการพูดให้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ และ
เขียนได้อย่างมีเนื้อหาสาระน่าอ่าน ใช้ถ้อยค าส านวนสละสลวย  ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและช่วยพัฒนา
ความคิด 

 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้
เกิดความรู้  มารยาทในการเขียน  ความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
      1. เข้าใจหลักการพูดสนทนา  การสัมภาษณ์และการพูดในท่ีประชุมชนได้ 
      2. พูดสนทนาในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องตามหลักการ 
      3. สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการ 
      4. พูดในท่ีประชุมชนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการพูด 
      5. เขียนบทความส้ัน ๆ แสดงความคิดเห็นได้อย่างน่าสนใจ 
      6. เขียนบรรยายประสบการณ์ท่ีน่าสนใจได้ 
      7. เขียนพรรณนาธรรมชาติท่ีงดงาม ให้เกิดจินตภาพได้ 
      8. เขียนบทร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ได้ไพเราะ มีข้อคิด 
      9. เขียนในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ถ้อยค าส านวนสละสลวย และถูกต้องตามหลักการเขียน 

 
 
 

รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                             ค าอธิบายรายวิชา 
ท23204  ภาษากับวัฒนธรรม 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่ 2      เวลา 40 ชั่วโมง                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

           ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ความส าคัญของภาษา วัฒนธรรม ประเพณีและวรรณคดีรวมทั้ง  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา กับศิลปะแขนงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจ
ในมรดกอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษ สืบค้นวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจโลกทัศน์ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของวิถีชีวิตไทย โดยน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
เรียนรู้  จากประสบการณ์จริง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้
เกิดความรู้  มีมารยาทในการเขียน  ความสามารถในการส่ือสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มุ่งมั่นในการ  ท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. อธิบายความหมายของ “ภาษา” และ “วัฒนธรรม” ได้ 
      2. จ าแนกประเภทของวัฒนธรรมได้ 
      3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมได้ 
      4. จ าแนกประเภทของประเพณีได้ 
      5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับประเพณีได้ 
      6. อธิบายความส าคัญของวรรณคดีได้ 
      7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้ 
            -  วรรณคดีกับสถาปัตยกรรม 

 -  วรรณคดีกับจิตรกรรม 
           -  วรรณคดีกับประติมากรรม 
           -  วรรณคดีกับดนตรีไทย 
      8. อธิบายความส าคัญของภาษาท่ีมีต่อความเช่ือของคนในสังคมได้ 
      9. มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทยด้านคติชาวบ้าน 
 
รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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                                             ค าอธิบายรายวิชา 
ท33201  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่ 1     เวลา 40 ชั่วโมง                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
    ศึกษาหลักการและวิธีการพูด ฟัง ดู อ่าน เขียน ฝึกทักษะทางภาษาฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ส่งสาร

ด้วยการพูดและเขียน มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแนะน า เล่าเรื่อง อภิปรายรายงาน โดยใช้ภาษาท่ี
ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ เขียนสรุปความ ย่อความจากส่ือท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีหลากหลาย เขียน
เรียงความ บทความ และเขียนรายงาน รับสารด้วยการอ่าน ฟัง ดูจากส่ือต่าง ๆ รายงานจากส่ิงท่ีอ่าน ตีความ 
แปลความ และขยายความเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู  วิเคราะห์วัตถุประสงค์แนวคิด การใช้ภาษา 
ความน่าเช่ือถือของเรื่องท่ีฟังและดู ประเมินส่ิงท่ีฟังและดู 

    โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ และ กระบวนการสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ พฒันาความคิด เพิ่มพูนทักษะทางภาษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง ดู และพูด มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน 

 

ผลการเรียนรู้ 
     1. พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแนะน า เล่าเรื่องได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 
     2. พูดแสดงความคิดเห็น อภิปราย รายงานด้วยภาษาท่ีถูกต้อง และเหมาะสม 
     3. เขียนสรุปความ ย่อความจากส่ือท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีหลากหลายได้ 
     4. เขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ได้ 
     5. เขียนบทความส้ัน ๆ ได้ 
     6. เขียนรายงานได้ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน 
     7. วิเคราะห์ ตีความ แปลความ และสรุปแนวคิดเรื่องท่ีอ่านได้ 
     8. วิจารณ์และประเมินค่าเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล 
     9. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูได้ 
   10. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
   11. ประเมินเรื่องท่ีฟังและดูแล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
   12. มีมารยาทในการพูด การเขียน การอ่าน การฟังและ การดู 

 
รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
                                          รายวิชา ท33202     วรรณกรรมปจจุบัน 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       ภาคเรียนที่ 2   เวลา  40 ชั่วโมง              จ านวน 1.0 หน่วยกิต   

          อานบทประพันธประเภทชีวประวัติ  บทความ  บทละครพูด  เรื่องส้ัน  นวนิยาย  บทรอยกรองขนาด
ส้ัน พิจารณาการใชค า  ขอความ  โวหารส านวน  ประเด็นส าคัญของเรื่อง  แยกเนื้อหาท่ีแสดงอารมณ  แสดงข
อเท็จจริง และความคิดเห็น เพื่อใหเขาใจสารของผูแตง เกิดจินตนาการ เขาใจถึงความไพเราะ และความงาม 
           โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ และ กระบวนการสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ พฒันาความคิด เพิ่มพูนทักษะทางภาษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง ดู และพูด มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน 

 
ผลการเรียนรู 
       1. แบงประเภทของวรรณกรรมได 
       2. อธิบายความหมายของวรรณกรรมปจจุบันได 
       3. บอกหลักเกณฑในการเลือกอ่านวรรณกรรมได 
       4. บอกแนวการอานและพิจารณาวรรณกรรมได 
       5. เลือกอ่านวรรณกรรมปัจจุบันร้อยแก้วที่ตนเองสนใจและสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
       6. เลือกอ่านวรรณกรรมปัจจุบันร้อยกรองท่ีตนเองสนใจและสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
       7. แสดงทรรศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมปัจจุบันที่อ่านไดอยางมีเหตุผล 
 
 
 
รวม  7  ผลการเรียนรู 
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                                             ค าอธิบายรายวิชา 
                                    ท33203     ภาษาไทยในเพลง                     
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่ 1     เวลา 40 ชั่วโมง                จ านวน1.0 หน่วยกิต 

ศึกษา หลักการและวิธีการวิเคราะห์บทเพลงต่าง ๆ ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินคุณค่าของบท
เพลงต่าง ๆ ท้ังคุณค่าด้านเนื้อหา คุณค่าความไพเราะด้านวรรณศิลป์ และคุณค่าด้านสังคม 

โดยใช้ กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ และ กระบวนการสร้างความตระหนัก  เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ พฒันาความคิด สามารถวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่า
ของบทเพลงต่าง ๆ ท้ังคุณค่าด้านเนื้อหา วรรณศิลป์ความไพเราะรวมทั้งคุณค่าด้านสังคม และเกิดความ
ประทับใจในศิลปะการประพันธ์บทเพลงต่าง ๆ 
 

 
ผลการเรียนรู้ 
       1.  บอกความส าคัญ และประโยชน์ของการฟังเพลงต่าง ๆ ได้ 
       2.  จ าแนกประเภทของบทเพลงต่าง ๆ ได้ 
       3.  วิเคราะห์บทเพลงต่างๆ ในคุณค่าด้านเนื้อหาของบทเพลงได้ 
       4.  วิเคราะห์บทเพลงต่างๆ ในคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ความไพเราะของบทเพลงได้ 
       5.  วิเคราะห์บทเพลงต่างๆ ในคุณค่าด้านสังคมซึ่งสะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิต และสังคมได้ 
       6.  บอกข้อคิดของแต่ละบทเพลงท่ีฟังได้ 
       7.  วิจารณ์ และประเมินคุณค่าของบทเพลงต่าง ๆ ได้ 
       8.  เปรียบเทียบคุณค่าของบทเพลงประเภทต่าง ๆ ได้ 
       9.  เลือกฟังเพลงตามความสนใจและสามารถแนะน าบทเพลงท่ีมีคุณค่าต่อการฟังได้ 
 
 
รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชาที่เปิดสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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รายวิชาท่ีเปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3) 

 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ค21201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1  40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2  40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ค22201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3  40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4  40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5  40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6  40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 

 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4  60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  60  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1    จ านวน  60 ช่ัวโมง  
รหัสวิชา ค21101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  

 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 จ านวนเต็ม การบวกจ านวนเต็ม การลบจ านวนเต็ม การคูณจ านวนเต็ม การหารจ านวนเต็ม สมบัติ
ของการบวกและการคูณจ านวนเต็ม 
 การสร้างทางเรขาคณิต  รูปเรขาคณิตพื้นฐาน การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูป
เรขาคณิต 
 เลขยกก าลัง  ความหมายของเลขยกก าลัง  การคูณและการหารเลขยกก าลัง และสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
 ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม  การบวกและการลบทศนิยม การคูณ
และการหารทศนิยม เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน การคูณและการหาร
เศษส่วน และความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน 
 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ และภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง 
และภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความ
มุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1 ม.1/1 
ค 2.2 ม.1/1 
ค 2.2 ม.1/2 

 

 

รวม   3  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2     จ านวน 60  ช่ัวโมง  
รหัสวิชา ค21102 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1             จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ  สมการและค าตอบของสมการ 
การแก้สมการเขิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ และบทประยุกต์ 

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟและการน าไปใช้ ความสัมพันธ์
เชิงเส้น 

สถิติ (1) ค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล 
 ทักษะกระบวนการในด้านการแก้ปญัหา ทักษะกระบวนการในด้านการให้เหตุผล ทักษะกระบวน การ
ในด้านการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความ
มุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ม.1/3 
ค 1.3 ม.1/1 
ค 1.3 ม.1/2 
ค 2.4 ม.1/1 

 
 
รวม   4  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1        จ านวน 40 ช่ัวโมง  
รหัสวิชา ค21201 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
การประยุกต์ 1  เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ  

อย่างน้อยหนึ่ งอย่าง รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและทรงกระบอก มีจ านวนนับ                      
ร้อยละในชีวิตประจ าวัน และปัญหาชวนคิด   

จ านวนและตัวเลข  ได้แก่  ระบบตัวเลขโรมัน  ระบบตัวเลขฐานต่างๆ  และการเปล่ียนฐานในระบบ
ตัวเลข 

การประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง  ได้แก่  การคิดค านวณ  และโจทย์ปัญหา 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความ
มุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต  จ านวนนับ  ร้อยละในชีวิตประจ าวัน  ปัญหาชวนคิด  
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ  ได้ 

 2.  อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
 3.  บอกค่าของเลขโดดตัวเลขฐานต่างๆ  ท่ีก าหนดให้ได้ 
 4. เขียนตัวเลขท่ีก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้ 
 5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 
 6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

 
 

 

รวม   6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2         จ านวน 40 ช่ัวโมง  
รหัสวิชา ค21202 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล  ได้แก่  ข้อความคาดการณ์  ประโยคเงื่อนไข บทกลับของ

ประโยคเงื่อนไข  การให้เหตุผล 
พหุนาม  ได้แก่  เอกนาม  การบวกและการลบเอกนาม  พหุนาม  การบวกและการลบ 
พหุนาม  การคูณพหุนาม  การหารพหุนาม 
บทประยุกต์ 2  ได้แก่  แบบรูปของจ านวน  ข่ายงาน  การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม 

 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความ
มุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับข้อความคาดการณ์  ประโยคเงื่อนไข  บทกลับของประโยคเงื่อนไข   
การให้เหตุผล  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.  ระบุนิพจน์ท่ีเป็นเอกนามและไม่เป็นเอกนาม  และแสดงการบวก  การลบเอกนามได้ 

3.  เขียนพหุนามในรูปพหุนามในรูปผลส าเร็จ  และระบุดีกรีของพหนุาม  พจน์แต่ละพจน์ใน   พหุนาม
ได้ 

 4. อธิบายและหาผลลัพธ์ของการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  พหุนามได้ 
 5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับ แบบรูปของจ านวน  ข่ายงาน  การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยมในการ
แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
 

 

 

 

รวม   6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3     จ านวน  60  ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  

 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ  รายวิชาเพิ่มเติมกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  เขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ าในรูปเศษส่วน   จ าแนกจ านวนท่ีก าหนดให้ และยกตัวอย่างจ านวนตรรกยะและ
จ านวนอตรรกยะ 
ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน  และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา  บอกความเกี่ยวข้องของจ านวนจริง 
จ านวนตรรกยะ และ จ านวนอตรรกยะ  เปรียบเทียบหน่วยความยาว หน่วยพื้นท่ีในระบบเดียวกันและต่าง
ระบบและเลือกใช้หน่วยการวัดท่ีเหมาะสม  คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นท่ี ปริมาตร และน้ าหนักได้อย่าง
ใกล้เคียงและอธิบายวิธีการท่ีใช้ในการคาดคะเน  ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม   ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาวและพื้นท่ีแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ   เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในเรื่องการเล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุน และน าไปใช้   บอกภาพท่ีเกิดขึ้นจากการเล่ือน
ขนาน การสะท้อน การหมุนรูปต้นแบบและอธิบายวิธีการท่ีจะได้ภาพท่ีปรากฏเมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพ
นั้นให้หาพิกัดของจุดและอธิบายลักษณะของรูปท่ีเกิดจากการเล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุนบนระนาบ
ในระบบพิกัดฉาก  อ่านและน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิวงกลมอธิบายเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้เหตุการณ์ใด
เกิดขึ้นแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 

  โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสมใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารการส่ือความหมายและการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจนเช่ือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ  มี
ความรอบคอบ  มีเหตุผล เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
 

รหัสตัวชี้วัด 
ค1.1ม.2/1 ค1.1ม.2/2 ค1.1ม.2/3 ค1.1ม.2/4 ค1.4ม.2/1  
ค2.1ม.2/1 ค2.1ม.2/2 ค2.1ม.2/3 ค2.2ม.2/1   
ค3.2ม.2/1 ค3.2ม.2/2 ค3.2ม.2/3 ค3.2ม.2/4 
ค4.2ม.2/2 ค5.1ม.2/1 ค5.2ม.2/1 
ค6.1ม.1-3/1 ค6.1ม.1-3/2 ค6.1ม.1-3/3 ค6.1ม.1-3/4 ค6.1ม.1-3/5 ค6.1ม.1-3/6 
 
รวม   22  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4     จ านวน 60  ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค22102  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สมบัติของรูป
สามเหล่ียมมุมฉาก  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีบท   พีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง  จ าแนกจ านวนจริงและ
ยกตัวอย่างจ านวนตรรกยะ  จ านวนอตรรกยะพรอ้มท้ังอธิบายความสัมพันธ์ของการยกก าลังการหารากของ
จ านวนจริงและระบุรากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริง   การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  เส้นขนานเข้าใจคุณสมบัติของ
เส้นขนานและมุมภายใน  เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  เส้นขนานและรูป
สามเหล่ียมในการหาขนาดของมุมแต่ละมุม   พร้อมกับการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1 ม. 2/2 ค 1.1 ม. 2/3 ค 1.2 ม. 2/1 ค 1.2 ม. 2/2 
ค1.3 ม. 2/1 ค 1.4 ม. 2/1 ค 3.1 ม. 2/1 ค 3.2 ม. 2/2 
ค 6.1 ม.1-3/1 ค 6.1 ม.1-3/2 ค 6.1 ม.1-3/3 ค 6.1 ม.1-3/4  
ค 6.1 ม.1-3/5 ค 6.1 ม.1-3/6 
 
 
รวม   14  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



73 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3     จ านวน 40 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค22201   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ สมบัติของเลขยกก าลัง  การคูณเลขยก
ก าลัง  การหารเลขยกก าลัง  สมบัติของเลขยกก าลัง  เลขยกก าลังในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ พหุนาม และ 
เศษส่วนของพหุนามอย่างง่าย     การบวก  การลบ  การคูณ และ การหาร    พหุนาม  การบวก   การ
ลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน  พหุนามดีกรีไม่เกิน  การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ การแก้ปัญหา
หรือสถานการณ์โดยใช้อัตราส่วนและสัดส่วน การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ร้อยละ 
การประยุกต์และการแปลงทางเรขาคณิต การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้การแปลง  ทางเรขาคณิต การ
ออกแบบโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.   คูณและหารจ านวนท่ีเขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใช้ 
                บทนิยามและสมบัติของเลขยกก าลังและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

2. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนท่ีมีค่าน้อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ได้ 

 3.   บวก ลบ คูณ หารพหุนามได้ 
 4.   บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของพหุนามท่ีมีดีกรีไม่เกินหนึง่ได้ 
 5.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้  

6.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
              หรือออกแบบได้  
          7.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4    จ านวน 40 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค22202   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
            การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดรกรีสองโดยการแจก
แจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูป ax2+bx+c เมื่อ a,b,cเป็นค่าคงตัว และ a¹0 การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ี
อยู่ในรูปผลต่างก าลังสอง  สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัว
ประกอบ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ    การแปร
ผัน  การแปรตรง  การแปรผกผัน  การแปรผันเกี่ยวเนื่อง  การน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ ส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้คุณสมบัติการแจกแจงได้ 
 2.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูป ax2 + bx + c  เมื่อ a,b,cเป็นค่าคงตัว 

     และ 0a  ได้ 
 3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
 4.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปผลต่างของก าลังสองได้ 
 5.  แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
 6.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 

7.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่างๆ ท่ีแปรผันต่อกันได้ 
8.  แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 
9.ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  5     จ านวน 60 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค23101  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
ลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมการหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอกการหาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลมการเปรียบเทียบหน่วยความจุ
หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสมการคาดคะเน
เกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

การ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ี พื้นท่ีผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
การใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา 
การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดท่ีมีความสัมพันธ์เชิงเส้น  

เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรการอ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรและกราฟอื่นๆ  

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและน าไปใช้แก้ปัญหาพร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของ ค าตอบ 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความ รู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด  
ค2.1 ม.3/1 ค2.1 ม.3/2  ค2.1 ม.3/3  ค2.1 ม.3/4 
ค2.2 ม.3/1 ค3.1 ม.3/1  ค3.2 ม.3/1  ค4.2 ม.3/2 
ค4.2 ม.3/3 ค4.2 ม.3/4  ค4.2 ม.3/5  ค6.1 ม.1-3/1 
ค6.1 ม.1-3/2 ค6.1 ม.1-3/3 ค6.1 ม.1-3/4  ค6.1ม.1-3/5 ค 6.1 ม.1-3/6 

 
รวม   17  ตัวชี้วัด    
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  6    จ านวน 60 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค23102   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
อสมการ  ค าตอบและกราฟแสดงค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมการเชิงเส้นตัว

แปรเดียว การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
สถิติ  การก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษา และการเก็บการรวบรวม

ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลการอ่าน การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การน าไปใช้ 
การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับทักษะ/กระบวนการในการแก้ปัญหา  การให้

เหตุผล  การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ค4.2 ม.3/1 ค5.2 ม.3/1 ค5.3 ม.3/1 ค5.3 ม.3/2 
 ค6.1 ม.1-3/1 ค6.1 ม.1-3/2 ค6.1 ม.1-3/3 ค6.1 ม.1-3/4    
 ค6.1ม.1-3/5 ค 6.1 ม.1-3/6 

 
 

รวม   10  ตัวชี้วัด    
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5     จ านวน 40 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค23201   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

   การบวก  การลบ  การคูณ และการหารจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป  a  เมื่อ  a   0 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์   การแยกตัวประกอบพหุ
นามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ 
 การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร โจทย์ปัญหาสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 

สมการพาราโบลา   กราฟของสมการพาราโบลาท่ีอยู่ในรูป เมื่อ   a    0 
การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด  กรวย  และ ทรงกลม  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรและพื้นท่ีผิว 

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้ เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร การส่ือความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และ
น าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ี
ดีต่อคณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมี
ความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรณฑ์ท่ีสอง แสดงการบวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a

และน าความรู้เรื่อง กรณฑ์ท่ีสองไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ ท่ีมี

สัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม และน าความรู้เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. นักเรียนมีความรู้เรื่องสมการก าลังสองตัวแปรเดียว และน าความรู้เรื่องสมการก าลังสองไปใช้ในการ

แก้ปัญหาได้ 
4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง พาราโบลา สมการพาราโบลา และกราฟของพาราโบลา และน าความรู้

เรื่องพาราโบลาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
5. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ปริมาตรและพื้นท่ีผิว และน าความรู้เรื่องปริมาตรและพื้นท่ีผิวไปใช้ในการ

แก้ปัญหาได้ 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

cbxaxy ++= 2
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6     จ านวน 40 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค23202   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม  

การสร้าง 
ระบบสมการดีกรีไม่เกินสอง  โจทย์ปัญหาระบบสมการดีกรีไม่เกินสอง 
วงกลม  มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม  คอร์ด  เส้นสัมผัสวงกลม 
การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วนของพหุนามการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม   

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประ กอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็น คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. นกัเรียนมีความรู้เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต และน าความรู้เรื่อง การให้เหตุทางเรขาคณิตไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้ 

2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบสมการ  ท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง และน าความรู้เรื่องระบบสมการไปใช้
แก้ปัญหาได้ 

3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวงกลมไปใช้แก้ปัญหาได้ 
4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เศษส่วนของพหุนาม และน าความเรื่องเศษส่วนของพหุนามไปใช้ในการ

แก้ปัญหาได้ 
 

 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1     จ านวน 40 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค31101   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
 เซต  การด าเนินการระหว่างเซต อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่างระหว่างเซต การ
แก้ปัญหาโดยใช้เซต 
 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ประพจน์ การเช่ือมประพจน์ นิเสธของประพจน์ การเช่ือมประพจน์ด้วยตัวเช่ือม 
“และ การเช่ือมประพจน์ด้วยตัวเช่ือม “หรือ” การเช่ือมประพจน์ด้วยตัวเช่ือม “ถ้า...แล้ว...” การเช่ือประพจน์
ด้วยตัวเช่ือม “ก็ต่อเมื่อ” 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด  
 ค 1.1 ม.4/1 
 ค 1.1 ม.4/2 

 
 

รวม  2  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2          จ านวน 40 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค31102 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                 จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
 หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและหลักการคูณ การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้นของส่ิงของท่ีแตกต่าง
กันท้ังหมด การจัดหมู่ของส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมด 
 ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด  
       ค 3.2 ม.4/1 
 ค 3.2 ม.4/2 

 
 

รวม  2  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1     จ านวน 60 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค31201   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
 ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ประพจน์  การเช่ือมประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์  การสร้างตาราง
ค่าความจริง  รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน  สัจนิรันดร์  การอ้างเหตุผล  ประโยคเปิด  ตัวบ่งปริมาณ  ค่า
ความจริงของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  สมมูลและนิเสธของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณ   
 จ านวนจริง จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  พหุนามตัวแปรเดียว  การแยกตัวประกอบพหุนาม  
สมการพหุนามตัวแปรเดียว เศษส่วนของพหุนาม สมการเศษส่วนของพหุนาม การไม่เท่ากันของจ านวนจริง 
อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์  สมการและอสมการของพหุนามตัวแปรเดียว  
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

ผลการเรียนรู้  
 1.  หาค่าความจริงของประพจน์  และรูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน  รูปแบบของประพจน์ท่ี  
เป็นสัจนิรันดร์  และนิเสธของประพจน์ 
 2.  รูปแบบท่ีสมมูลและนิเสธประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณ  และหาค่าความจริงของประพจน์ท่ีมีตัว 
บ่งปริมาณได้ 
 3.  บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลท่ีก าหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่ 
 4.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจ านวนจริง 
 5.  น าสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับจ านวนจริงและการด าเนินการไปใช้ได้ 
 6.  แยกตัวประกอบพหุนามได้ 
 7.  แก้สมการและอสมการของพหุนามตัวแปรเดียวได้ 
 
 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2     จ านวน 60 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค31202   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน การใช้ฟังก์ชันในชีวิตประจ าวัน กราฟของฟังก์ชัน 
การด าเนินการของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน  
 ฟ้งก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เลขยกก าลัง  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกา
ลิทึม การหาค่าลอการิทึม การเปล่ียนฐานของลอการิทึม สมการและอสมการลอการิทึม การประยุกร์ของ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 

เรขาคณิตวิเคราะห์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  จุด
กึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด  ความชันของเส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นต้ังฉาก  ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง  
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด  ภาคตัดกรวย  วงกลม  วงรี  พาราโบลา  ไฮเพอร์โบลา  และการเล่ือนกราฟ                                                                          
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ี ดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบายสถานการณ์ท่ีก าหนดได้ 
 2.  หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผันได้ 
 3.  น าความรู้เรื่องฟังก์ชันไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 4.  เข้าใจลักษณะของกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 
 5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาได้ 
 
 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3     จ านวน 40 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค32101   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/ กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

เลขยกก าลังรากท่ี n ของจ านวนจริง  เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ     อัตราส่วน 
ตรีโกณมิติและการน าไปใช้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูง  การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด  
       ค 1.1 ม.4-6/3       ค 1.3 ม.4-6/1             ค 4.1 ม.4-6/3             ค 4.2 ม.4-6/4 
       ค 4.2 ม.4-6/5      ค 6.1 ม.4-6/1           ค 6.1 ม.4-6/2           ค 6.1 ม.4-6/3  
  ค 6.1 ม.4-6/4 ค 6.1 ม.4-6/5 ค 6.1 ม.4-6/6 

 
 
 

รวม  11  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  4     จ านวน 40 ช่ัวโมง 
รหัสวิชา ค32102   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/ กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

ความน่าจะเป็น กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ การทดลองสุ่ม  แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ ความ
น่าจะเป็นและการน าไปใช้  

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ค 5.2ม.4-6/2   ค 5.3ม.4-6/2       ค 6.1ม.4-6/1       ค 6.1ม.4-6/2 
          ค 6.1ม.4-6/3       ค 6.1ม.4-6/4        ค 6.1ม.4-6/5         ค 6.1ม.4-6/6 
 
     
     
รวม  8  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3     จ านวน    60      ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ค32201 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5    จ านวน     1.5     หน่วยกิต 

  
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี ้
 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟ
ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม 
 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ฟังก์ไซน์และโคไซน์ ค่าของฟังก์ไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อื่นๆ การอ่านค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจากตาราง กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวก
และผลต่างจ านวนจริงหรือมุม อินเวอร์สฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎไซน์และโคไซน์ การหาระยะทางและความสูง 
 เวกเตอร์ในสามมิติเวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ และการคูณเวกเตอร์ด้วย สเกลาร์ ผล
คูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟงัก์ชันเอกโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และน าความรู้เรื่อง
ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและลอการิทึมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟงัก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ และน าความรู้เรื่องฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติไปใช้แก้ปัญหาได้ 

3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ และน าความรู้เรื่องเวกเตอร์สามมิติไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

 
 

 

รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4     จ านวน    60    ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ค32202 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    จ านวน     1.5   หน่วยกิต 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี ้
จ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 

สมการพหุนาม    ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น  กราฟ  กราฟออยเลอร์ และการประยุกต์ของกราฟ 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องจ านวนเชิงซ้อน และน าความรู้เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

2. นักเรียนมีความรู้เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น และน าความรู้เรื่องทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

 
 
 
 

รวม  2  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5    จ านวน    40       ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ค33101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน     1.0      หน่วยกิต 
  

ศึกษา ค้นคว้า  ฝึกทักษะ / กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี ้
สถิติและข้อมูล  ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาท่ีต้องใช้สถิติ ความหมายของสถิติ สถิติกับการตัดสินใจ

และวางแผน ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น  การวัดการกระจายของข้อมูลแบบสัมบูรณ์ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์
ส่วนเบ่ียงเบนเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน  การวัดการกระจายของข้อมูลแบบสัมพัทธ์ 
สัมประสิทธิ์ของพิสัย  สัมประสิทธิ์ของส่วนเบ่ียงเบนควอไทล์สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉล่ีย  สัมประสิทธิ์
ของการแปรผัน 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
     ค 5.1ม.4-6/2         ค 5.1ม.4-6/3               ค 5.3ม.4-6/1 
 ค 6.1 ม. 4 – 6 / 1 ค 6.1 ม. 4 – 6 / 2 ค 6.1 ม. 4 – 6 / 3 
 ค 6.1 ม. 4 – 6 / 4 ค 6.1 ม. 4 – 6 / 5 ค 6.1 ม. 4 – 6 /6 
 
   
 รวม  9  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6    จ านวน    40       ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ค33102 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน     1.0      หน่วยกิต 
  

ศึกษา ค้นคว้า  ฝึกทักษะ / กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี ้
การส ารวจความคิดเห็น วิธีการส ารวจความคิดเห็น ขอบเขตของการส ารวจ วิธีการเลือกตัวอย่าง การ

สร้างแบบส ารวจความคิดเห็น การวิเคราะห์ความคิดเห็น การน าผลการส ารวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์  
ล าดับและอนุกรม  ความหมายของล าดับ การหาพจน์ท่ัวไปของล าดับ ล าดับเลขคณิต   ล าดับ

เรขาคณิต  ความหมายของอนุกรม  อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต ผลบวก n  พจน์แรกของอนุกรมเลข
คณิต และอนุกรมเรขาคณิต  
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  

 ค 4.1ม.4-6/4   ค 4.1ม.4-6/5   ค 4.2ม.4-6/6  ค 5.1ม.4-6/1 
 ค 5.2ม.4-6/1 ค 6.1ม.4-6/1      ค 6.1ม.4-6/2  ค 6.1ม.4-6/3 
 ค 6.1ม.4-6/4 ค 6.1ม.4-6/5   ค 6.1ม.4-6/6 
 
 
รวม  11  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5    จ านวน    60       ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ค33201 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน     1.5      หน่วยกิต 
  

ศึกษา ค้นคว้า  ฝึกทักษะ / กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี ้
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น  การวัดการกระจายของข้อมูลแบบสัมบูรณ์ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์
ส่วนเบ่ียงเบนเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน  การวัดการกระจายของข้อมูลแบบสัมพัทธ์ 
สัมประสิทธิ์ของพิสัย  สัมประสิทธิ์ของส่วนเบ่ียงเบนควอไทล์สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉล่ีย  สัมประสิทธิ์
ของการแปรผัน 
 การแจกแจงปกติ และค่ามาตรฐานพื้นท่ีใต้เส้นโค้งปกติ 
 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล   แผนภาพการกระจาย  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน การ
ประมาณค่าของค่าคงท่ีโดยใช้วิธีก าลังสองท่ีน้อยท่ีสุด สมการปกติของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันในแบบต่างๆ
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลท่ีอยู่ในรูปอนุกรมเวลา 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ื อมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 4.1  ม.4-6/3 ค 4.2  ม.4-6/4 ค 4.2  ม.4-6/5 ค5.1ม.4-6/2 
 ค5.1ม.4-6/3 ค 6.1 ม. 4 – 6 / 1 ค 6.1 ม. 4 – 6 / 2 ค 6.1 ม. 4 – 6 / 3 
 ค 6.1 ม. 4 – 6 / 4 ค 6.1 ม. 4 – 6 / 5 ค 6.1 ม. 4 – 6 /6 
 
รวม  11  ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6         จ านวน    60       ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ค33202 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6        จ านวน     1.5      หน่วยกิต 
  

ศึกษา ค้นคว้า  ฝึกทักษะ / กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี ้
 ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 

แคลคูลัสเบ้ืองต้นลิมิตและความต่อเนื่องของฟังกชั์น  อัตราการเปล่ียนแปลง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  
ปฎิยานุพันธ ์
 ก าหนดการเชิงเส้นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้น  การหาค าตอบของระบบอสมการ
เชิงเส้นโดยใช้กราฟ  การแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุได้ว่าล าดับเป็นล าดับอนันต์ 
2. หาลิมิตของล าดับอนันต์ได้ 
3. บอกได้ว่าล าดับอนันต์ท่ีก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้าหรือล าดับลู่ออก 
4. บอกได้ว่าอนุกรมท่ีก าหนด nS ให้เป็นอนุกรมลู่เข้าหรืออนุกรมลู่ออก 
5. บอกได้ว่าอนุกรมเลขคณิตหรืออนุกรมเรขาคณิตท่ีก าหนดให้เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก 
6. หาผลบวกอนันต์ของอนุกรมลู่เข้าท่ีก าหนด nS  ให้ได้ 
7. หาผลบวกอนันต์ของอนุกรมเลขคณิตหรืออนุกรมเรขาคณิตซึ่งเป็นอนุกรมลู่เข้าได้ 
8. สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้นของปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
9. หาค าตอบของปัญหาก าหนดการเชิงเส้น  โดยการใช้กราฟได้  เมื่อก าหนดสมการจุดประสงค์และอสมการ

ข้อจ ากัด 
10. หาค าตอบของปัญหาก าหนดการเชิงเส้น  โดยการใช้กราฟได้  เมื่อก าหนดปัญหาในรูปข้อความท่ีสามารถ

เขียนอยู่ในรูปสมการจุดประสงค์และอสมการข้อจ ากัด 

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ว21101  วิทยาศาสตร์ 1   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว21102  วิทยาศาสตร์ 2   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว22102  วิทยาศาสตร์ 4   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว23101  วิทยาศาสตร์ 5   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว23102  วิทยาศาสตร์ 6   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว21103  เทคโนโลยีการออกแบบ1 จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว21104  เทคโนโลยีการค านวณ1  จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว22103  เทคโนโลยีการออกแบบ2 จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว22104  เทคโนโลยีการค านวณ2  จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว23103  เทคโนโลยีการออกแบบ3 จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว23104  เทคโนโลยีการค านวณ3  จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 
ว20201  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว20212  วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ  จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว22201  อาหารและยา   จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว22202  โครงงานวิทยาศาสตร์  จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว23201  ไฟฟ้าและเครื่องกล  จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว23202  อิเล็กทรอนิกส์   จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 



94 
 

 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1     จ านวน  60 ชั่วโมง  
รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  

  ศึกษา  วิเคราะห์  ความหมายของวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะ
ส าคัญของนักวิทยาศาสตร์  เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศึกษา
เกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของสาร การ
เปล่ียนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม  สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้ทางเคมีให้
เป็นประโยชน์ต่อการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษาชีวิทยาโดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภท โครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนประกอบภายในเซลล์ส่ิงมีชีวิตด้วยกล้อง
จุลทรรศน์  ศึกษากระบวนการล าเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยวิธีการแพร่  และการออสโมซีส  ศึกษาการ
ด ารงชีวิตของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การล าเลียงในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธ์
ของพืช  และเทคโนชีวภาพของพืช    
 โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารและเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
 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 
 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   
รวมทั้งหมด   28  ตัวชี้วัด + 3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2            จ านวน  60 ชั่วโมง              
รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             จ านวน 1.5 หน่วยกิต               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคล่ือนท่ี 
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ  สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก  
วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล และค านวณ ปริมาณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิ และเปล่ียน
สถานะโดยใช้สมการสร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการขยายตัวหรือ หดตัวของสสารเนื่องจากได้รับ หรือสูญเสีย
ความร้อนตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหด และขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน  โดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ วิธีการน าความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันวิเคราะห์สถานการณ์การถ่าย
โอนความร้อน และค านวณปริมาณความร้อนท่ีถ่ายโอน ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้ สมการ Q
สูญเสีย = Q ได้รับ  รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีความเข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลง
และการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการถ่ายโอนความ
ร้อน โดยการน าความร้อน การพาความร้อน   การแผ่รังสีความร้อน  ออกแบบเลือกใช้และสร้างอุปกรณ์ เพื่อ
แก้ ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ การถ่ายโอนความร้อน  ใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิ
ของสสาร  พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ ของคล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปล่ียนแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมสร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศ และ
เปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละ ช้ัน อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลม
ฟ้าอากาศ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และพายุหมุนเขตร้อน และ
ผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งน าเสนอแนวทางการ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัยอธิบาย
การพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์ อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์
อากาศ โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้ ประโยชน์จากค าพยากรณ์อากาศอธิบายสถานการณ์ 
และผลกระทบการเปล่ียนแปลง ภูมิอากาศโลกจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ตระหนักถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตน ภายใต้การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
  โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารและเช่ือมโยงส่ิงท่ี
เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 รหัสตัวชี้วัด  ว 2.2  ม.1/1 
   ว 2.3  ม1/1 1/2 1/3 ¼ 1/5 1/6 1/7 
   ว 3.2  ม1/1 1/2  1/3 ¼ 1/5 1/6 1/7          รวมทั้งหมด   15  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1           เวลา  60  ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ อวัยวะและหน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในระบบหายใจ  กลไกการหายใจเข้าและ
ออก โดยใช้แบบจ าลอง  กระบวนการแลกเปล่ียนแก๊ส  ความส าคัญของระบบหายใจ หน้าท่ีของอวัยวะใน
ระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไต  ความส าคัญของระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไต บรรยาย
โครงสร้างและหน้าท่ีของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด  การท างานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจ าลอง  
ออกแบบการทดลองและทดลองในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและหลังท ากิจกรรม  
ความส าคัญของระบบหมุนเวียนเลือด อวัยวะและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุม
การท างานต่างๆ ของร่างกาย  ความส าคัญของระบบประสาท  หน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย
และหญิง  ผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง การเปล่ียนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การตกไข่ 
การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต  วิธีการคุมก าเนิด เปรียบเทียบกระบวนการเกิด 
สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมท้ังอธิบายผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์  ผลจากการใช้
เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ โดยน าเสนอแนวทางการใช้เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์  เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัด
ของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนท่ี
เหมาะสมในท้องถิ่น  สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี อธิบาย
กระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจ าลองรวมท้ังยกตัวอย่างผลของ
กระบวนการดังกล่าวท่ีท าให้ผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง  ลักษณะของช้ันหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน 
จากแบบจ าลอง รวมท้ังระบุปัจจัยท่ีท าให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน  ตรวจวัดสมบัติบางประการของ
ดิน โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมและน าเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน  อธิบายปัจจัย
และกระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน จากแบบจ าลอง  สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการใช้น้ า 
และน าเสนอแนวทางการใช้อย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง  สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายกระบวนการเกิดและ
ผลกระทบของน้ าท่วม  การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด   

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
ตัวชี้วัด 
ว 1.2 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   
 ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15  ม.2/16  ม.2/17   
ว 2.1 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 
ว 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  ว 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 รวม 32 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2     เวลา  60  ชั่วโมง        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 พยากรณ์การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระท าต่อวัตถุในแนว
เดียวกัน เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน แรงท่ี
กระท าต่อวัตถุในของเหลว แรงเสียดทานและแรงอื่นๆ ท่ีกระท าต่อวัตถุ แรงเสียดทานและแรงอื่นๆ ท่ีกระท า
ต่อวัตถุ  ออกแบบการทดลองและทดลองปัจจัยท่ีมีผลต่อความดันของของเหลว ปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาดของแรง
เสียดทาน โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน และค านวณโดยใช้สมการวิเคราะห์แรงพยุง
และการจม การลอยของวัตถุในของเหลว  อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์  ประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนาม
โน้มถ่วง และทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ในแต่ละสนามจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  เขียนแผนภาพแสดง
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงท่ีกระท าต่อวัตถุ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก 
แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงท่ีกระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามนั้นๆ กับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้  อธิบายและค านวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวัตถุ เขียนแผนภาพแสดง
การกระจัดและความเร็ว  วิเคราะห์สถานการณ์และค านวณเกี่ยวกับงานและก าลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระท าต่อ
วัตถุจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  หลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมู ลท่ีรวบรวมได้  ความรู้ของ
เครื่องกลอย่างง่าย ออกแบบและทดลองปัจจัยท่ีมีผลต่อพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง  แปล
ความหมายข้อมูลและอธิบายการเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดย
พลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัว วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปล่ียนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎ
การอนุรักษ์พลังงาน ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดของตัวท า
ละลาย อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร ผลของความดันท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร ระบุปริมาณตัว
ละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร  
การน าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ัน
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวท าละลาย แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การ
กล่ันอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวท าละลาย  น าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ แนวโน้มเทคโนโลยีท่ี
จะเกิดขึ้น ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชัน
ในการแก้ปัญหาอภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการส่ือสารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ   
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โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 
ตัวชี้วัด 
ว 2.2 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   
 ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15 
ว 2.3 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6   
ว 3.2 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   
 
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5     จ านวน  60 ชั่วโมง            
รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  

  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานการเปล่ียนแปลง
แทนท่ีในระบบนิเวศความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมรวมทัง้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรมการเปล่ียนแปลงทาง
พันธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  ศึกษาและเข้าใจสมบัติองค์ประกอบตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทโพลีเมอร์  
เซรามิกส์ และวัสดุผสม  ประเภทโพลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
 โดยใช้แบบจ าลองและสมการข้อความ อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์วิเคราะห์
ปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยา คายความร้อน จากการเปล่ียนแปลงพลังงาน ความร้อนของปฏิกิริยา
อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กปฏิกิริยา ของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และ ปฏิกิริยา
ของเบสกับโลหะโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดการสังเคราะห์
ด้วยแสง โดยใช้ สารสนเทศรวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดง ปฏิกิริยาดังกล่าว ระบุประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมและยกตัวอย่าง วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมี 
ท่ีพบในชีวิตประจ าวันจากการสืบค้นข้อมูล ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติของ สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการ
เปล่ียนแปลงสถานะของสสาร  การเกิดสารละลายและการเกิด ปฏิกิริยาเคมีเข้าใจความหมายของพลังงานการ
เปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
 โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารและเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว 1.1  ม3/1  ม3/2  ม3/3  ม3/4  ม 3/5  ม3/6   
 ว 1.3  ม3/1  ม3/2  ม3/3  ม3/4  ม3/5   ม3/6  ม3/7  ม3/8  ม3/9  ม3/10  ม3/11   
 ว 2.1  ม3/1  ม3/2  ม3/3  ม3/4  ม3/5   ม3/6  ม3/7  ม3/8 รวมทั้งหมด   25  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6     จ านวน  60 ชั่วโมง  
รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

  

 ศึกษาปฏิ สัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงานพลังงานในชีวิตประจ าวันธรรมชาติของ คล่ืน 
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสงและคล่ืนแม่ เหล็กไฟฟ้ารวมท้ังน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ เข้าใจ
องค์ประกอบลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ
รวมท้ังปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารและเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 ว 2.3   ม3/1  ม3/2  ม3/3  ม3/4  ม3/5  ม3/6  ม3/7  ม3/8  ม3/9  ม3/10  ม3/11  ม3/12   
    ม3/13  ม3/14  ม3/15  ม3/16  ม3/17  ม3/18  ม3/19  ม3/20  ม3/21 
 ว 3.1  ม3/1  ม3/2  ม3/3  ม3/4 
รวมทั้งหมด   25  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี1)                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                               เวลา 20 ชั่วโมง   

  
 ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ 
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตร และ 
อาหาร และสร้างช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  

  
ตัวชี้วัด  
ว4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)                       
 1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผล      
    ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  
 2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี      
    เกี่ยวข้องกับปัญหา  
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจข้อมูลท่ีจ าเป็น น าเสนอ      
    แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  
 4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข      
    และน าเสนอผลการแก้ปัญหา  
 5. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 
     แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
 

วิชา ว 22103 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี2)                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            เวลา 20 ชั่วโมง   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษา คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคมและส่ิงแวดล้อม 

ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ี
จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการ
ท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ี
เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไขพร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา และใช้
ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย 
 
ตัวชี้วัด  
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 1. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคมและส่ิงแวดล้อม  
 2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา  
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  
 4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไขพร้อมท้ังหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา  
 5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
 

วิชา ว 23103 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      เวลา 20 ชั่วโมง   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานตัวชี้วัด ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย วางแผน
ขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของ
ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผล
การแก้ปัญหา ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับ
ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 1. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งาน  
 2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย 
วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  
 4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา  
 5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับ
ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
 

วิชา ว 23103 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      เวลา 20 ชั่วโมง   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานตัวชี้วัด ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย วางแผน
ขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของ
ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผล
การแก้ปัญหา ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับ
ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 1. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งาน  
 2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย 
วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  
 4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา  
 5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับ
ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
 

วิชา ว 21104 เทคโนลยี (วิทยาการค านวณ1)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      เวลา 20 ชั่วโมง   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษาและน าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนัก
ถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่
ผู้อื่น 

 
ตัวชี้วัด  
 
ว4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
 
 1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบในชีวิตจริง  
 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  
 3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผลน าเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย  
 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้ส่ือ และแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง  
  
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
 

วิชา ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ2)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      เวลา 20 ชั่วโมง   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ศึกษาและออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานทพี่บในชีวิตจริง
ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังกชั์นในการแก้ปัญหา อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างาน
ของ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้นใช้  เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 
 
ตัวชี้วัด  
 
ว4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
 

 1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาหรือการท างานทพี่บในชีวิตจริง 
 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
 3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการส่ือสาร เพื่อ
 ประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 
 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่  
 ผลงาน 
  
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
 

วิชา ว 23104  เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ3)        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           เวลา 20 ชั่วโมง   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่น อย่างสร้างสรรค์รวบรวมข้อมลู 
ประมวลผลประเมินผลน าเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลายประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล วิเคราะห์ส่ือ และผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ี
ผิดเพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมี ความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม  
 
ตัวชี้วัด  
 
ว4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
 

 1. พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่น อย่างสร้างสรรค์ 
 2. รวบรวมข้อมลู ประมวลผลประเมินผลน าเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ 
 ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย  
 3. ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลวิเคราะห์ส่ือ และผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิดเพื่อการ ใช้
 งานอย่างรู้เท่าทัน 
 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมี ความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมาย  
 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม   
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด   
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รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      จ านวน  20 ชั่วโมง                               
รหัสวิชา ว21201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษา วิเคราะห์ความหมายและประเภทของส่ิงแวดล้อม  องค์ประกอบทางชีวภาพและ
องค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบ
นิเวศ   เขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงมีชีวิตต่างชนิดท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนสารต่างๆ กบัผู้ผลิต 
ผู้บริโภคและย่อยสลายอินทรีย์สาร  ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและผลของความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีผลมนุษย์ สัตว์ พืช และส่ิงแวดล้อม  สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมและ   ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                               
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
 1.   อธิบายความหมายของส่ิงแวดล้อม และจัดจ าแนกประเภทของส่ิงแวดล้อมออกเป็นส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพและทางชีวภาพ 
 2.   ส ารวจและอธิบายองค์ประกอบทางชีวภาพและองค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศใน
ท้องถิ่น 
 3.   อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบนิเวศ 
 4.   วิเคราะห์และสรุปแผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศท้องถิ่น 
 5.   อธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตต่างชนิดท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ 
 6.   อธิบายและส ารวจตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนสารต่างๆ กับผู้ผลิต ผู้บริโภค
และย่อยสลายอินทรียสาร 
 7.   ส ารวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และอภิปรายผลของ
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีผลมนุษย์ สัตว์ พืช และส่ิงแวดล้อม 

 8.   ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติใน
ท้องถิ่น เสนอแนะแนวคิดในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน                     
9.  วางแผนและลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษา แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนโดย 

 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ      จ านวน  20 ช่ัวโมง              
รหัสวิชา ว21202 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาลักษณะ ประเภท และคุณสมบัติของสารอาหารชนิดต่าง ๆ ความต้องการอาหารและวิธีจัด
อาหาร ส าหรับบุคคลวัยต่าง ๆ ท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณปัญหาโภชนาการของห้องเรียน  การเฝ้าระวัง 
ส ารวจประเมินสภาวะโภชนาการสาเหตุและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการในห้องเรียน  
โรงเรียน และชุมชน  รวมทั้งโภชนบ าบัด 
             โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาและสามารถอธิบายประเภท และคุณสมบัติของสารอาหารชนิดต่างๆ 
2. ศึกษาและส ารวจความต้องการอาหารและวิธีจัดอาหารส าหรับบุคคลวัยต่างๆท้ังในด้าน

คุณภาพและปริมาณของบุคคลในห้องเรียน 
3. ศึกษาปัญหาโภชนาการของนักเรียนในห้องเรียน   โรงเรียน  และในชุมชนท่ีอาศัย 
4. อธิบายวิธีการเฝ้าระวัง  ส ารวจ และประเมินสภาวะโภชนาการ  สาเหตุและแนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการในห้องเรียนโรงเรียน และชุมชน  รวมทั้งโภชนบ าบัด 
 
 
 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 22201 รายวิชา อาหารและยา         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1   2  ชั่วโมง/สัปดาห์  เวลา 20 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 

 
 

 ศึกษาวิเคราะห์  อาหาร  ประเภทของสารอาหาร  คุณภาพและสัดส่วนของสารอาหาร  สารปรุงแต่ง
อาหาร  สารพิษในอาหาร  ความยืนยาวของชีวิต  โรคและสาเหตุการเกิดโรค  ยารักษาโรคประเภทต่าง ๆ  การ
สืบค้นและการอภิปราย 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและความส าคัญของอาหารและสารอาหารได้  
2. ทดลอง  วิเคราะห์  และอธิบายความส าคัญของสารอาหารในอาหารมีปริมาณและสัดส่วน 

ท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย 
3. นักเรียนสามารถทดสอบสารอาหารท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นและโดยท่ัวไปได้  
4. วิเคราะห์  วางแผนก าหนดรายการอาหาร  เพื่อท าโครงงานได้   
5. อธิบายความหมายของค าว่า อายุขัย อายุคาดได้   
6. อธิบายสาเหตุต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และอธิบายหลักการในการบ าบัดรักษาโรคได้   
7. อธิบายกลไกในการต่อต้านเช้ือโรคของร่างกายพร้อมท้ังอธิบายวิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย ได้  
8. อธิบายความหมายของวัคซีนและเซรุ่มพร้อมท้ังบอกข้อแตกต่างของวัคซีนและเซรุ่มได้  
9. อธิบายความหมายของยาตามพระราชบัญญัติยาฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2522  และจ าแนกรูปแบบของ 

ยาชนิดต่าง ๆ  และอธิบายเหตุผลของการผลิตยาออกมาในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมท้ังยกตัวอย่างได้   
10. อธิบายผลการทดลองหาปริมาณความเข้มข้นของยาท่ีใช้ท าลายเช้ือโรคได้ 
11. อธิบายวิธีการใช้ยาท่ีถูกต้อง  และตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดจากการใช้ยาได้ 
12. อธิบายความหมายของยาสมุนไพรและบอกประโยชน์ของยาสมุนไพรได้   
13. อธิบายความหมายของยาปฏิชีวนะและยกตัวอย่างยาปฏิชีวนะได้   
14. อธิบายความหมายของยาท่ีได้จากการสังเคราะห์และแบ่งประเภทของยาสังเคราะห์ได้  
15. บอกช่ืออุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดท่ีแพทย์ใช้ตรวจและวินิจฉัยโรคได้ 
16. อธิบายหลักการในการวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยรังสีได้   
17. บอกประโยชน์ของแสงเลเซอร์ท่ีใช้ในทางแพทย์ได้   
18. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 22202 รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2      1  ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลา 20 ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

  
ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ดูงานและท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนการ

แก้ปัญหาอย่างมีระบบฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การก าหนดและควบคุมตัวแปร 
ตลอดจนการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน และสามารถน าความรู้และ
ทักษะไปใช้ในการท าโครงงานประเภทส ารวจ หรือโครงงานประเภททดลอง หรือโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
หรือโครงงานประเภททฤษฎี ตามข้ันตอนทางวิธีการทาง วิทยาศาสตร์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงงาน 
สามารถวางแผนด าเนินการตามโครงงานและเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท างาน และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 
ผลการเรียนรู้ 
  1. สามารถต้ังปัญหาจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 
  2. สามารถต้ังสมมติฐานจากปัญหาหรือสถานการณ์ได้ 
  3. ออกแบบการทดลอง เลือกใช้อุปกรณ์และลงมือท าการทดลองได้อย่างมีระบบ 
  4. บันทึกข้อมูลท่ีสามารถอ่านเข้าใจง่ายและสรุปผลของข้อมูลจากการศึกษาทดลองได้ 
  5. จัดกระท าข้อมูล ตีความหมายและลงสรุปข้อมูลท่ีก าหนดให้ได้ 
  6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ประเภทการ
ส ารวจ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ และประเภททฤษฎี 
  8. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เลือกเรื่องท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  9. สืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
  10. สามารถระบุปัญหา หรือเลือกเรื่องท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  11. ส ารวจ สืบค้นข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบการทดลอง วางแผน และด าเนินการท า โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
  13. สามารถเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

14. สามารถจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  15. สืบค้นข้อมูล สรุปข้อมูล เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  16. อภิปราย น าเสนอผลงาน และสามารถจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  17. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
     รวมทั้งหมด 17 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาไฟฟ้าและเคร่ืองกล          จ านวน    20       ชั่วโมง 
 รหัสวิชา ว23201                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       จ านวน     0.5      หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               ศึกษาวิเคราะห์ กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า แรงเคล่ือนไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้าความน า
ไฟฟ้า กฎของโอห์ม การต่อความต้านทานแบบอนุกรม การต่อความต้านทานแบบขนาน ค่ากระแสไฟฟ้าใน
วงจร การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสม หม้อแปลง
ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า การคิดเงินค่าไฟฟ้า เครื่องกลคาน ล้อและเพลา รอกพื้นเอียง สกรู ล่ิม 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้
ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและส่ิงแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามารถในการ
ตัดสินใจและนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง พร้อมท้ังดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน  
          และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
      2. ค านวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
      3. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด 
      4.  อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นท่ีมีทรานซิสเตอร์ 
      5. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ท าต่อวัตถุ 
      6. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์    
      7. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์  
         และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
      8. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
      9. สังเกตและอธิบายการเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นแนวตรง และแนวโค้ง         
   
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น      จ านวน    20       ชั่วโมง 
รหัสวิชา ว23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          จ านวน     1.0      หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ศึกษา อธิบาย สืบค้นข้อมูล กระแสไฟฟา้ สมบัติการนาไฟฟ้าของสาร การเพิ่มสมบัติการนาไฟฟ้าของ
สารกึ่งตัวนาบริสุทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พื้นฐานใน
วงจรไฟฟ้า ลักษณะ สัญลักษณ์ และสมบัติของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
ปฏิบัติ ทดลอง อธิบาย อิเล็กทรอนิกส์และระบุเครื่องใช้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์พื้นฐานในในวงจรไฟฟ้า ลักษณะ สัญลักษณ์ และสมบัติของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นท่ีมีทรานซิสเตอร์ 1 ตัว ทาหน้าท่ีเป็นสวิตซ์ 
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 
2. วิเคราะห์และบอกประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและประเภทเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3. อธิบายรูปแบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายลักษณะและสมบัติของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
5. อ่านค่าช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆได้ 
6. ค านวณ ทดลองและศึกษาการทางานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
7. อธิบายลักษณะ และวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
8. อธิบายวิธีการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได้ 
9. มทัีกษะสามารถประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย เพื่อนามาใช้ประโยชน์ได้ 
 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาวิทยาศาสตร์กับความงาม     จ านวน    40       ชั่วโมง   
รหัสวิชา ว23203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน     1.0      หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ศึกษา  วิเคราะห์  หลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับความงาม  โครงสร้างร่างกาย  การดูแล
ผิวพรรณ  เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวันและเครื่องส าอางในท้องตลาด  การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อความ
งามและสุขภาพ  เทคโนโลยีเพื่อความงามและสุขภาพ  แนวทางปฏิบัติ  เพื่อดูแลความงามตามธรรมชาติท่ี
สมวัย  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิง
ท่ีรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
1. อภิปราย วิเคราะห์และสรุปลักษณะของความงามในวัยรุ่น 
2. อธิบายลักษณะและการเปล่ียนแปลงความงามในแต่ละวัย  โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
3.  สืบค้นข้อมูล อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อความงาม  แนวทางปฏิบัติเพื่อบ ารุงรักษาและเสริมสร้างความงาม 
    ท่ีสมวัย 
4.  สะท้อนความคิดเกี่ยวกับความงามตามธรรมชาติของตนเอง 
5.  ระบุและบรรยายลักษณะโครงสร้างของผิวหนัง  ผม  เล็บ  ปากและฟัน 
6.  บรรยายวิธีการดูแล  และบ ารุงรักษา  ผิวหนัง  ผม  เล็บ  ปากและฟัน  เพื่อให้มีความงามอยู่เสมอ 
7.  ระบุและบรรยายลักษณะโครงสร้างของผิวหนัง ผม เล็บ ปากและฟัน 
8.  จ าแนกประเภทเครื่องส าอางท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
9.  บอกองค์ประกอบพื้นฐานและตรวจสอบสมบัติบางประการของเครื่องส าอางท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
10. เลือกใช้เครื่องส าอางท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
11.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยท่ีเกี่ยวกับความงามและสุขภาพ 
12.  ส ารวจตรวจสอบสมุนไพรในท้องถิ่นที่น ามาใช้ประโยชน์เพื่อความงามและสุขภาพ 
13.  เสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรในท้องถิ่น 
14.  วิเคราะห์ข้อมูล  และน าความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพอย่างถูกต้อง 
      และเหมาะสม 
15.  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  และสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความงามและสุขภาพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
16.  วิเคราะห์สมบัติเฉพาะเครื่องส าอางท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับตนเอง 
17.  อภิปรายผลท่ีเกิดจากการใช้เครื่องส าอางผิดประเภทหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
18.  อภิปรายและเสนอแนวทางในการเลือกใช้เครื่องส าอางท่ีมีในท้องตลาดได้อย่างเหมาะสม  
 
รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ว31101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (ชีววิทยา : เน้นวิทย์) จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว31105  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (ชีววิทยา : ไม่เน้นวิทย์) จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว32103  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (ฟิสิกส์ : ไม่เน้นวิทย์) จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว32104  วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (เคมี : ไม่เน้นวิทย์) จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว33104  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ   จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว33104  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ไม่เน้นวิทย์)  จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว31111  เทคโนโลยีการออกแบบ1   จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 
ว31112  เทคโนโลยีการค านวณ1    จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 
ว32113  เทคโนโลยีการออกแบบ2   จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 
ว32114  เทคโนโลยีการค านวณ2    จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ว31201  ฟิสิกส์ 1     จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว31202  ฟิสิกส์ 2     จ านวน 80 ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
ว32203  ฟิสิกส์ 3     จ านวน 80 ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
ว32204  ฟิสิกส์ 4     จ านวน 80 ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
ว33205  ฟิสิกส์ 5     จ านวน 80 ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
ว33206  ฟิสิกส์ 6     จ านวน 80 ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
 

ว31221  เคมี 1      จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว32222  เคมี 2      จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว32223  เคมี 3      จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว32224  เคมี 4      จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว33225  เคมี 5      จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว33226  เคม ี6      จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
 

ว31241  ชีววิทยา 1     จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว32242  ชีววิทยา 2     จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว32243  ชีววิทยา 3     จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว32244  ชีววิทยา 4     จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
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ว33245  ชีววิทยา 5     จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว33246  ชีววิทยา 6     จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
 
ว31282  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (เพิ่มเติม1)  จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว32261  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (เพิ่มเติม2) จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว32282  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (เพิ่มเติม3)  จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว33283  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (เพิ่มเติม4)   จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว32282  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (เพิ่มเติม5)  จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว33283  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (เพิ่มเติม6)  จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว31101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1  เวลา  60  ชั่วโมง        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ การล าเลียงสารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์แบบต่างๆ การควบคุม
ดุลยภาพของน้ าและสารในเลือดโดยการท างานของไต  การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการ
ท างานของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ
กล้ามเนื้อโครงร่าง กลไกในการต่อต้านหรือท าลายส่ิงแปลกปลอมท้ังแบบไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะ โรคหรือ
อาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องท่ีมีสาเหตุมาจากการติดเช้ือ HIV การ
ด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การใช้ประโยชน์จากสารต่างๆ ท่ีพืชบางชนิดสร้างขึ้น ปัจจัย
ภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีมนุษย์สังเคราะห์ข้ึนเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร การตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าในรูปแบบต่างๆ แบบท่ีมีทิศทางสัมพันธ์กับ
ทิศทางของส่ิงเร้าและแบบท่ีไม่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของส่ิงเร้าท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต  วิเคราะห์
แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการท่ีมีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีมีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก้ปัญหา ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด 

ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีท่ีซับซ้อน
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาส่ิงแวดลอมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ว 1.1 ม.4/1, 4/2, 4/3, 4/4 

มาตรฐาน ว 1.2 ม.4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9/, 4/10, 4/11, 4,12                                                                                              
มาตรฐาน ว 1.3 ม.4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 
 

รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว31105  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ไม่เน้นวิทย์)                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1  เวลา  40  ช่ัวโมง        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ การล าเลียงสารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์แบบต่างๆ การควบคุม
ดุลยภาพของน้ าและสารในเลือดโดยการท างานของไต  การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการ
ท างานของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ
กล้ามเนื้อโครงร่าง กลไกในการต่อต้านหรือท าลายส่ิงแปลกปลอมท้ังแบบไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะ โรคหรือ
อาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องท่ีมีสาเหตุมาจากการติดเช้ือ HIV การ
ด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การใช้ประโยชน์จากสารต่างๆ ท่ีพืชบางชนิดสร้างขึ้น ปัจจัย
ภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีมนุษย์สังเคราะห์ข้ึนเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร การตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าในรูปแบบต่างๆ แบบท่ีมีทิศทางสัมพันธ์กับ
ทิศทางของส่ิงเร้าและแบบท่ีไม่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของส่ิงเร้าท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต  วิเคราะห์
แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการท่ีมีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีมีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก้ปัญหา ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด 

ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีท่ีซับซ้อน
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาส่ิงแวดลอมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ว 1.1 ม.4/1, 4/2, 4/3, 4/4 

มาตรฐาน ว 1.2 ม.4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9/, 4/10, 4/11, 4,12                                                                                              
มาตรฐาน ว 1.3 ม.4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 
 

รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด 

 
 



122 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

ว31103  วิทยาศาสตร์กายภาพ  1  (ฟิสิกส)์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 1          เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 

สืบค้น วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลา แรงลัพธ์ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาการ 
เคล่ือนท่ีแบบต่างๆ แรงโน้มถ่วง  สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก หลักการท างานของมอเตอร์ การเกิดอีเอ็มเอฟ
เหนี่ยวน า แรงเข้มและแรงอ่อน พลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิว   พลังงานทดแทน การสะท้อน การหักเห 
การเล้ียวเบน และการรวมคล่ืนของคล่ืนน้ าและคล่ืนเสียง   ความถ่ีธรรมชาติ การส่ัน ความเข้มเสียง  ระดับ
เสียง เสียงสะท้อนกลับ เสียงก้อง บีต ดอปเพลอร์ และการส่ันพ้องของเสียง การมองเห็นสี การผสมแสงสี การ
ผสมสารสี คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  และการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
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.4/11,ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16, ม.4/17, ม.4/18, ม.4/19, ม.4/20, ม.4/21, ม.
4/22 
 
รวมทั้งหมด 22  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ว32104  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ( เคมี)                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1  เวลา  60  ช่ัวโมง        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่ม
หมอก ระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนท่ีเกิดจากอะตอมเดียว เขียน
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป. ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ เปรียบเทียบสมบัติการน า
ไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างประโยชน์
และอันตรายท่ีเกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน  ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเด่ียว พันธะคู่ 
หรือพันธะสาม และระบุจ านวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง 
ระบุสภาพขั้วของสารท่ีโมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม ระบุสารท่ีเกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิด
พันธะไฮโดรเจน เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัว
หรือไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายท่ีได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 
ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนวา่อิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง 
สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนดินั้น ระบุ
สมบัติความเป็นกรด-เบส จากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ อธิบายสมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิด
ต่าง ๆ ของสาร วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอ
เซตของพอลิเมอร์ และการน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ สืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลกระทบของการใช้
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม พร้อมแนวทางป้องกันหรือแกไ้ข ระบุสูตรเคมีของสารต้ังต้น 
ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี ทดลองและอธิบายผลของความ
เข้มข้นพื้นท่ีผิว อุณหภูม ิและตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ีสืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัย
ท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือในอุตสาหกรรม อธิบายความหมายของ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี สืบค้น
ข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
 
ตัวชี้วัด 

1. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 
2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลองอะตอม

แบบ   กลุ่มหมอก 
3. ระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนท่ีเกิดจากอะตอมเดียว 
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4. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป 
5. ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบวุ่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือ

กลุ่มธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ 
6. เปรียบเทียบสมบัติการน าไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
7. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างประโยชน์และอันตรายท่ีเกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแท

รนซิชัน 
8. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเด่ียว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และระบุจ านวนคู่อิเล็กตรอน

ระหว่างอะตอมคู่ร่วมพนัธะ จากสูตรโครงสร้าง 
9. ระบุสภาพขั้วของสารท่ีโมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม 
10. ระบุสารท่ีเกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง 
11. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้ว

หรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 
12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก 
13. ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือ 

ไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายท่ีได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 
14. ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง 
15. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ช

นดินั้น 
16. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบส จากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 
17. อธิบายสมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร 
18. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซต

ของพอลิเมอร์ และการน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ 
19. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

พร้อมแนวทางป้องกนัหรือแก้ไข 
20. ระบุสูตรเคมีของสารต้ังต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของ

ปฏิกิริยาเคมี 
21. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้นพื้นท่ีผิว อุณหภูม ิและตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีผลต่ออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน

หรือในอุตสาหกรรม 
23. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
24. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี 
25. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอนัตรายท่ีเกิดจาก

กัมมันตภาพรังสี            จ านวน 25 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
 

วิชา ว 31112 เทคโนโลยี2 (วิทยาการค านวณ1)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      เวลา 20 ชั่วโมง   

 
 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคานวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ  
การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคานวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคานวณในการออกแบบขั้นตอนและวิธีสาหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุ
ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบข้ันตอนวิธี การทาซ้า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบข้ันตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกาหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานท่ีมี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 
ตัวชี้วัด  
 
ว4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
 

 1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
 

วิชา ว 32114 เทคโนโลยี2 (วิทยาการค านวณ2)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      เวลา 20 ชั่วโมง   

 
 ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวชี้วัด  
 
ว4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
 
 1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์  
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
 

วิชา ว 31111 เทคโนโลยี1 (การออกแบบและเทคโนโลยี1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       เวลา 20 ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้น 
และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก้ปัญหาท่ีค านึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ 
ผลงาน 
 
ตัวชี้วัด 
 

ว 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลย)ี 
 

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม  เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการท่ีมีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี  
เกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีมีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึง ความถูกต้อง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้  
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหา 

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบ  
เงื่อนไขหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมท้ังเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อ
ยอด 
 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
ท่ีซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
 

วิชา ว 32113      เทคโนโลยี1 (การออกแบบและเทคโนโลยี2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา 20 ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ศึกษา ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆรวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงานเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
ว 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลย)ี 
 
 1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆรวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 
  
 
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  รหัสวิชา ว33104   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2           เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาก าเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ  โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก 
กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ การเปล่ียนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขต
บริวารของดวงอาทิตย์ การส ารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคล่ืนต่าง ๆ ดาวเทียมยาน
อวกาศสถานีอวกาศ โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ การแบ่งช้ันและสมบัติของโครงสร้างโลก 
กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด  แผ่นดินไหว  สึนามิ  การเคล่ือนท่ีของอากาศ  การหมุนเวียนของอากาศและ
น้ าผิวหน้าในมหาสมุทรท่ีมีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ ส่ิงมีชีวิต การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

 
รหัสตัวชี้วัด 
รหัสวิชา ว3.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10 
รหัสวิชา ว3.2 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10 ,ม.6/11, ม.

6/12 , 
ม.6/13, ม.6/14 

 
รวม 24 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา ฟิสิกส์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ว31201  ฟิสิกส์ 1    จ านวน 80 ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
ว31202  ฟิสิกส์ 2    จ านวน 80 ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
ว32203  ฟิสิกส์ 3    จ านวน 80 ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
ว32204  ฟิสิกส์ 4    จ านวน 80 ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
ว33205  ฟิสิกส์ 5    จ านวน 80 ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
ว33206  ฟิสิกส์ 6    จ านวน 80 ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว31201  ฟิสิกส์ 1 (เน้นวิทย์)          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         ภาคเรียนที่ 1                เวลา  80  ช่ัวโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

สืบค้น ศึกษาและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟิสิกส์ท่ีมีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี  การวัด และรายงานผลการวัด
ปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม  การน าเสนอผล วิเคราะห์และแปลความหมาย  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต าแหน่ง การกระจัด  ความเร็ว และความเร่งของการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัว ความเร่ง
โน้มถ่วงของโลก  แรงและแรงลัพธ์ที่มีต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีท ามุมต่อกัน  กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตันและการใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน   ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล และความเร่งตามกฎ
การเคล่ือนท่ีข้อท่ีสองของนิวตัน  กฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงท่ีท าให้วัตถุ  แรงเสียดทาน
ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคล่ือนท่ี สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์ท่ีมีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยน าความคลาดเคล่ือนในการวัด
มาพิจารณาในการน าเสนอผล รวมท้ังแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจาก
กราฟเส้นตรง 

3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง การกระจัด  ความเร็ว และความเร่งของการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัว จากกราฟและสมการ รวมท้ังทดลองหาความเร่งโน้มถ่วงของ
โลก และค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

4. อธิบายแรงและแรงลัพธ์ที่มีต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ รวมท้ังทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีท า
มุมต่อกัน 

5. เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุอิสระ อธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันและการใช้กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ รวมท้ังทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวล 
และความเร่งตามกฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ีสองของนิวตัน 

6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงท่ีท าให้วัตถุมีน้ าหนัก รวมท้ังค านวณ
ปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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7. วิเคราะห์และอธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคล่ือนท่ี 
รวมท้ังทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ และน าความรู้เรื่องแรงเสียด
ทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว31202  ฟิสิกส์ 2      (เน้นวิทย์)              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4              ภาคเรียนที่ 2           เวลา  80  ช่ัวโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

 

สืบค้น ศึกษาและอธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์และผลรวมของโมเมนต์ท่ีมีต่อการหมุน แรงคู่ควบ
และผลของแรงคู่ควบท่ีมีผลต่อสมดุลของวัตถุ สมดุลของแรงสามแรง สภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุเมื่อแรงท่ี
กระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุและผลของศูนย์ถ่วงท่ีมีต่อเสถียรภาพของวัตถุ งานของแรงคงตัว  
ก าลังเฉล่ียพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล   กฎการอนุรักษ์พลังงานกล การท างาน ประสิทธิภาพและ
การได้เปรียบเชิงกล  โมเมนตัมของวัตถุ และการดล  แรงดลกับโมเมนตัม   การชนของวัตถุในหนึ่งมิติท้ังแบบ
ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีด  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม   การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ แรงสู่ศูนย์กลาง การ
เคล่ือนท่ีแบบวงกลม   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์และผลรวมของโมเมนต์ท่ีมีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรง
คู่ควบท่ีมีผลต่อสมดุลของวัตถุเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุล และค านวณ
ปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง  

2. สังเกตและอธิบายสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุเมื่อแรงท่ีกระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ 
และผลของศูนย์ถ่วงท่ีมีต่อเสถียรภาพของวัตถุ  

3. วิเคราะห์และค านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นท่ีใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
ต าแหน่ง รวมทั้งอธิบายและค านวณก าลังเฉล่ีย 

4. อธิบายและค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงท่ีใช้ดึง
สปริงกับระยะท่ีสปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น  รวมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์กับพลังงานจลน์ และค านวณงานท่ีเกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 

5. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมท้ังวิเคราะห์และค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

6. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้
ความรู้เรื่องงานและสมดุล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล  
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7. อธิบายและค านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นท่ีใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 

8. ทดลองและอธิบายและค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติท้ังแบบยืดหยุ่น ไม่
ยืดหยุ่น และการตีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติช่ึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

9.อธิบายวิเคราห์และค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ และทดลอง
การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

10.ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคล่ือนท่ี อัลตราเร็วเชิงเส้น 
อัตราเร็วเชิงมุมและมวลของวัตถุในการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ รวมท้ังค านวณปริมาณต่างๆ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
 
 รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว32203  ฟิสิกส์ 3       (เน้นวิทย์)          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5              ภาคเรียนที่ 1           เวลา  80  ช่ัวโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

 

สืบค้นและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย ยค
วามถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการส่ันพ้องปรากฏการณ์คล่ืน ชนิดของคล่ืน ส่วนประกอบของคล่ืน การแผ่
ของหน้าคล่ืนด้วยหลักการของฮอยเกนส์และการรวมกันของคล่ืนตามหลักการซ้อนทับ การสะท้อน การหักเห 
การแทรกสอด และการเล้ียวเบนของคล่ืนผิวน้ า  การเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คล่ืนการกระจัดของอนุภาคกับคล่ืนความดัน  อัตราเร็วของเสียง สมบัติของคล่ืนเสียง ได้แก่ การสะท้อน การ
หักเห การแทรกสอด การเล้ียวเบน ความเข้มเสียง ระดับเสียง การได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทาง  การ
เกิดบีต คล่ืนนิ่ง  ปรากฏการณ์คอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง  สมบัติการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และ
เกรตติง สมบัติการเล้ียวเลนและการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเด่ียว  การสะท้อนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎ
การสะท้อน เขียนรังสีของแสงและค านวณต าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ  ดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และ
มุมหัก ความลึกจริงและความลึกปรากฏ เลนส์บาง ปรากฏการร์ธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับแสง การมองเห็นแสงสี สี
ของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี และการบอดสี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

2. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการส่ันพ้อง 
3. อธิบายปรากฏการณ์คล่ืน ชนิดของคล่ืน ส่วนประกอบของคล่ืน การแผ่ของหน้าคล่ืนด้วยหลักการ

ของฮอยเกนส์และการรวมกันของคล่ืนตามหลักการซ้อนทับ พร้อมท้ังค านวณอัตราเร็ว ความถ่ี และความยาว
คล่ืน 

4. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบนของคล่ืนผิวน้ า รวมท้ัง
ค านวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. อธิบายการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคล่ืนการกระจัดของอนุภาคกับ
คล่ืนความดัน  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซนเซียส 
สมบัติของคล่ืนเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเล้ียวเบนรวมท้ังค านวณปริมาณต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
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6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

7. ทดลองและอธิบายการเกิดการส่ันพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดด้านหนึ่งด้าน รวมท้ังสังเกตและ
อธิบายการเกิดปัด คล่ืนนิ่งปรากฏการณ์คอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และน าความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. ทดลองและอธิบายสมบัติการแทรกสอดแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง สมบัติการเล้ียวเลนและการ
แทรกสอดของแสงผ่านสลิตเด่ียวรวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

9.ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและค านวณ
ต าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมท้ังอธิบายการน า
ความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกงาราบและกระจกทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

10.ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และ
ค านวณปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

11.ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่ง ขนาดชนิดของภาพ 
และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมท้ังค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
และอธิบายการน าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

12.อธิบายปรากฏการร์ธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสี
ต่างๆ ในช่วงเวลาต่างกัน 

13. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมท้ังอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี 
 
 รวมทั้งหมด 13  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว32204  ฟิสิกส์ 4       (เน้นวิทย์)         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5              ภาคเรียนที่ 2           เวลา  80  ช่ัวโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

 

สืบค้น ศึกษาและอธิบายการท าวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้า  การเหนี่ยวน าไฟฟ้า                
กฏของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าท่ีกระท ากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีอยู่ในสนามไฟฟ้า พลังงาน
ศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า   ตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ 
ความต่างศักย์ ความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล หลักการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด  การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า กฎของโอห์ม  
สภาพต้านทานของตัวน าโลหะ  ความต้านทานสมมูลเมื่อน าตัวต้านทานมาต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน  
อีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า อีเอ็มเอฟสมมูลจาการต่อแบตเตอรี่แบบ
อนุกรมและแบบขนาน การเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า  เทคโนโลยีอื่นๆท่ีน ามาแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมู ล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายการท าวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต 

2. อธิบายและค านวณแรงไฟฟ้าตามกฏของคูลอมบ์ 
3. อธิบายและค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าท่ีกระท ากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีอยู่ในสนามไฟฟ้า 

รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
4. อธิบายและค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใดๆ 
5. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความต่าง

ศักย์ ความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมท้ังค านวณ
ปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 6. น าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

7. อธิบายการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน ากับความเร็วรอยเล่ือนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวด
ตัวน าและพื้นท่ีหน้าตัดของลวดตัวน า และ ค านวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
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8. อธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว พื้นท่ีหน้าตัด และสภาพ
ต้านทานของตัวน าโลหะท่ีอุณภูมิคงตัว และค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง อธิบายและค านวณความ
ต้านทานสมมูลเมื่อน าตัวต้านทานมาต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน 

9. ทดลอง อธิบายและค านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมท้ังอธิบายและค านวณ
พลังไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า 

10. ทดลองและค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจาการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมท้ัง
ค านวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และความต้านทาน 

11. อธิบายการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมท้ังสืบคันและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอื่นๆท่ีน ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน 
 
 รวมทั้งหมด 11  ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว33205  ฟิสิกส์ 5     (เน้นวิทย์)        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6              ภาคเรียนที่ 1          เวลา  80  ช่ัวโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

สืบค้น ศึกษาและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก ฟล๊ักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีก าหนด สนามแม่เหล็กท่ีเกิด
จากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรงและโซเลนอยด์ แรงแม่เหล็กท่ีกระท าต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าเคล่ือนท่ี
ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กท่ีกระท าต่อเส้นลวดท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก  แรงระหว่าง
เส้นลวดตัวน าคู่ขนานท่ีมีกระแสไฟฟ้า  หลักการท างานของแกลแวนนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ ความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็ม
เอส หลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อ
แปลง    การเกิดและลักษณะของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรศ์เชิงเส้น และแผ่นโพลา
รอยด์ การน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆไปประยุกต์ใช้และหลักการท างานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
การส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและการเปรียบเทียบการส่ือสารด้วยสัญญาณ
แอนะล๊อกกับสัญญาณดิจิทัล     

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและค านวณฟล๊ักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีก าหนด รวมท้ัง
สังเกตและอธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรงและโซเลนอยด์ 

2. อธิบายและค านวณแรงแม่เหล็กท่ีกระท าต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าเคล่ือนท่ีในสนามแม่เหล็ก แรง
แม่เหล็กท่ีกระท าต่อเส้นลวดท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคล่ือนท่ีเมื่อ
ประจุเคล่ือนท่ีต้ังฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน าคู่ขนานท่ีมีกระแสไฟฟ้า 

3. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและค านวณปริมาณ
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  

4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณปริมาณ
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งน าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

5. อธิบายและค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส  
6. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟ

ของหม้อแปลงและค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  
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7. อธิบายการเกิดและลักษณะของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรศ์เชิงเส้น และแผ่น
โพลารอยด์ รวมท้ังอธิบายการน าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆไปประยุกต์ใช้และหลักการท างานของ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

8. สืบค้นและอธิบายการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและการ
เปรียบเทียบการส่ือสารด้วยสัญญาณแอนะล๊อกกับสัญญาณดิจิทัล 
 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว33206  ฟิสิกส์ 6       (เน้นวิทย์)          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6              ภาคเรียนที่ 2            เวลา  80  ช่ัวโมง จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

 

สืบค้น ศึกษาและอธิบายความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิ และเปล่ียนสถานะ  การถ่ายโอนตาม
กฎการอนุรักษ์พลังงาน  สภาพยืดหยุ่น  การยืดและหดตัวของวัสดุ   ความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว 
และมอดุลัสของยัง ความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ  แรงพยุง  ความตึงผิว ของ
ของเหลว แรงหนืดของของเหลว  สมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี กฎ
ของแก๊สอุดมคติ  แบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของ
แก๊ส   งานท่ีท าโดยแก๊ส พลังงานภายใน   สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ สเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก   พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ   ทวิ
ภาวะของคล่ืนและอนุภาค ความยาวคล่ืนเดอบรอยล์  กัมมันตภาพรังสี   จ านวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีท่ี
เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต   แรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี  อันตรายและการป้องกันรังสี  การ
ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายและค านวณความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิ ความร้อนท่ีท าให้สสารเปล่ียนสถานะ และ

ความร้อนท่ีเกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
2. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุท่ีเป็นแท่งเมื่อถูกกระท าด้วยแรงค่าต่าง ๆ

รวมท้ัง ทดลอง อธิบายและค านวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และน า
ความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. อธิบายและค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการท างาน
ของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

4. ทดลอง อธิบายและค านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
5. ทดลอง อธิบายและค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว 
6. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการท างาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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7. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
8. อธิบายแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๊ส 

รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้อง 
9. อธิบายและค านวณงานท่ีท าโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

10. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

11. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนและ
ฟังก์ชันงานของโลหะ 

12. อธิบายทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค รวมทั้ง อธิบายและค านวณความยาวคล่ืนเดอบรอยล์ 
13. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา 
14. อธิบายและค านวณ กัมมันตภาพของนิวเคลียส กัมมันตรังสี รวมท้ัง ทดลอง อธิบาย และค านวณจ านวน

นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 
15. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมท้ังค านวณปริมาณต่าง ๆ                   

ท่ีเกี่ยวข้อง 
16. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
17. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี รวมทั้ง อันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ 
18. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัย

ด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 
 

รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชา เคมี เพิ่มเติม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รายวิชา เคมี 1  ว32221           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่ 1         เวลา  60 ชม. จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

อธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมีเพื่อให้มี
ความปลอดภัยท้ังต่อตนเอง ผู้อื่นและส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  เลือก และใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  น าเสนอแผนการทดลอง 
ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง  ระบุหน่วยวัดปริมาณต่างๆ ของสาร และเปล่ียนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยใน
ระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์เปล่ียนหน่วย  สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองท่ีเป็น
ประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลอง
อะตอม  เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป  อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ  ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และ
กึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ  วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุ
เรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ  บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะ
ในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ  อธิบายสมติ และค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี  สืบค้นข้อมูล และ
ยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  อธิบายการเกิดไอออน
และการเกิดพันธะไอออนิก  โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส  เขียนสูตร และเรียกช่ือ
สารประกอบไอออนิก  ค านวณพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-
ฮาเบอร์  อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก  เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยา
ของสารประกอบไอออนิก  อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเด่ียว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วย
โครงสร้างลิวอิส  เขียนสูตร และเรียกช่ือสารโคเวเลนต์  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและ
พลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งค านวณพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงาน
พันธะ  คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์และระบุ
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์  ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุด
หลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้ าของสารโคเวเลนต์  สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์
โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆ  อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ  เปรียบเทียบสมบัติบางประการ
ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของ
สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่างเหมาะสม   

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
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สาระเคมี  
1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของ

สาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้ง
การน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการเรียนรู 

1. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปล่ียนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปล่ียนหน่วย 

2. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปล่ียนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปล่ียนหน่วย 

3. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปล่ียนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปล่ียนหน่วย 

4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปล่ียนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปล่ียนหน่วย 

5. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลองหรือผลการทดลองท่ีเป็นประจักษ์พยานในการเสนอ แบบจ าลอง
อะตอมของนักวิทยา- ศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
 6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุ จ านวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนของ อะตอม
จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้งบอก ความหมายของไอโซโทป 

7. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย เมื่อทราบ
เลขอะตอมของธาตุ 

8. ระบุหมู่คาบ ความเปน็โลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุ แ ท
รนซิชันในตารางธาตุ  

9. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุ เรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชันและเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุ เรพรีเซนเท

ทีฟ  
11 อธิบายสมบัติ และค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทป กัมมันตรังสี 
12. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน าธาตุ มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม 
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิกโดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์ แบบจุดของลิว

อิส 
14. เขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 
15. ค านวณพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา การเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ ของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
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18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ แบบพันธะเด่ียว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
19. เขียนสูตร และเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ 
20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะ และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้ง 

ค านวณพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของ สารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์  
โดยใช้ ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล โคเวเลนต์และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวจุด

เดือด และการละลายน้ าของสารโคเวเลนต์ 
23. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆ 
24. อธบิายการเกดิพนัธะโลหะและสมบตัขิองโลหะ 
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ  สืบค้นข้อมูล 

และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และ โลหะ ได้อย่างเหมาะสม
  

 
รวมทั้งหมด 25 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา เคมี 1  ว32222            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     ภาคเรียนที่ 2  เวลา  60 ชม. จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด  ค านวณ
ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับมวลสาร  ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเข้มข้นของสารละลาย  ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับปริ มาตรแก๊ส  ค านวณ
ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน  ระบุสารก าหนดปริมาณ และค านวณปริมาณสารต่างๆ ใน
ปฏิกิริยาเคมี  ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี  บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ 
และค านวณมวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ มวลโมเลกุลและมวลสูตร  อธิบาย และค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่ง
จากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สท่ี STP  ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของ
ธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี  ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร  
ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ  อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นใน
หน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามท่ีก าหนด  เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับ
สารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย   

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
สาระเคมี  

1. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยา รีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า 
รวมทั้งการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

2. เข้าใจหลักการท าปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วยการค านวณ
ปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้ง การบูรณาการ ความรู้และทักษะในการ
อธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันและการแก้ปัญหา ทางเคมี  

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ มวลโมเลกุล และ

มวลสูตร 
2. อธิบาย และค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และ

ปริมาตรของแก๊สท่ี STP 
3. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
4. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
5. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
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6. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มี ความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลาย
ตามท่ีก าหนด 

7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมท้ังค านวณ จุดเดือดและ
จุดเยือกแขง็ของสารละลาย 

8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี บางชนิด       9. 
ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกี่ยวข้องกับมวลสาร                                         10. 
ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย                11. 
ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส                                    12. 
ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี หลายข้ันตอน                                                    
13. ระบุสารก าหนดปริมาณ และค านวณปริมาณ สารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี                          
14. ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี                                                                   
15. บอก และอธิบายข้อปฏิบัติเบ้ืองต้นและปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติกา                          
เคมีเพื่อให้มีความปลอดภัยท้ังต่อตนเอง ผู้อื่นและส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ                                                                                                                      
16. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
17. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง                                                
18. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปล่ียนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปล่ียนหน่วย                                                                                                      
19. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ                                                                           
20. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มี ความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลาย
ตามท่ีก าหนด                                                                                                                       
21. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมท้ังค านวณ จุดเดือดและ
จุดเยือกแข็งของสารละลาย    
 
 
รวมทั้งหมด 21 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาเคมี เพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 1               เวลา  60 ชม. จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารท่ีท าการวัดในปฏิกิริยา  ค านวณอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารท่ีไม่ได้วัดในปฏิกิริยา  เขียนแผนภาพ และ
อธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ทดลอง และอธิบายผล
ของความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ และ
ตัวเร่งปฏิกิริยา  ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรือ
อุตสาหกรรม  ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล  อธิบายการ
เปล่ียนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อ
เริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล  ค านวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา  ค านวณความเข้มข้นของ
สารท่ีภาวะสมดุล  ค านวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน  ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะ
สมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูก
รบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ  ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต 
ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม  ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้
ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส  ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบส
ของเบรินสเตด-ลาวรี  ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส  
ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส  เขียน
สมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน  เขียนปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ  ทดลอง และอธิบายหลักการไทเทรต 
และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด-เบส  ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของ
สารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต  อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์  
สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส    

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

ผลการเรียนรู้ 
1. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารท่ีท าการวัดในปฏิกิริยาได้ 
2. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารท่ีไม่ได้วัดใน

ปฏิกิริยาได้  
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3. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีส่งผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีได้   
4. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้   
5. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต้น 

อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาได้ 
6. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ใน ชีวิตประจ าวันหรือ

อุตสาหกรรมได้   
7. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล  อธิบายการเปล่ียนแปลงความเข้มข้น

ของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ัง
ระบบอยู่ในภาวะสมดุลได้ 

8. ค านวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาได้ 
9. ค านวณความเข้มข้นของสารท่ีภาวะสมดุลได้ 
10. ค านวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายข้ันตอนได้ 
11. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมท้ังคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอได้ 
12. อธิบายและยกตัวอย่างสมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ

และกระบวนการในอุตสาหกรรมได้ 
13. ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี 

และลิวอิสได้ 
14. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรีได้ 
15. ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบสได้ 
16. ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรด

และเบสได้  
 17. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน

ได้ 
18. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือได้   
19. ทดลอง และอธิบายหลักการไทเทรต และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด-

เบสได้ 
20. ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรตได้ 
21. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้   
22. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด -

เบสได้ 
รวมทั้งหมด 22 ผลการเรียนรู้ 



152 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา เคมี 3  ว32223            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 2         เวลา  60 ชม. จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่างๆ ตามกฎของ

บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก  ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่างๆ ตาม
กฎรวมแก๊ส  ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ
อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ  ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดัน
ย่อยของดอลตัน  อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่
ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม  สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและใน
อุตสาหกรรม  ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาท่ีเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเลข
ออกซิเดชัน และรุบตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมท้ังเขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิ ริยารีดักชัน
ของปฏิกิริยารีดอกซ์  ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียน
แสดงปฏิกิริยารีดอกซ์  ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา  ระบุองค์ประกอบของ
เซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์  
ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีท่ี
เกิดขึ้น  อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ  ทดลองชุบ
โลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าท่ีใช้ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมี
ด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ  สืบค้นข้อมูล และน าเสนอ
ตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิ ต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 
สาระเคมี  

1. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยา รีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า 
รวมทั้งการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่างๆ ตามกฎของ
บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซกได้ 

2. ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่างๆ ตามกฎรวมแก๊สได้ 
3. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอา

โวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติได้ 
4. ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตันได้ 
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส 

โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมได้ 
6. สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ ของ

แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรมได้ 
7. ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาท่ีเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 
8. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชัน และรุบตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมท้ังเขียนครึ่ง

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 
9. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดง

ปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 
10. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยาได้ 
11. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนดและแคโทด 

ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ได้   
12. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและ

ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นได้ 
13. อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิได้ 
14. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าท่ีใช้ในการ

ชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะได้ 
15. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
 
รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา เคมี 1  ว32225            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1        เวลา  60 ชม. จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีพันธะเด่ียว พันธะคู่ หรือพันธะสามท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวัน  เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ
อินทรีย์ วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน  เขียนสูตรโครงสร้างและ
เรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันไม่เกนิ 1 หมู่ ตามระบบ IUPAC  เขียนไอโซเมอร์
โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ  วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของ
สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน  ระบุประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียม
เปอร์แมงกาเนตเขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ 
ปฏิกิริยาการไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือ
พอลิเมอร์  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมท้ังการน าไปใช้
ประโยชน์  ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์  อธิบายผล
ของการปรับเปล่ียนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีมีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ สืบค้นข้อมูลและ
น าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข  ก าหนดปัญหาและ
น าเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ
หรืออุตสาหกรรม  แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ  น าเสนอผลงานหรือช้ินงานท่ีได้จาก
การแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการ
สัมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 
สาระเคมี  

1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของ
สาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้ง
การน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 
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ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีพันธะเด่ียว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ท่ีพบ
ใน   ชีวิตประจ าวัน                                                                                                                

          2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสสูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ
อินทรีย์  

3. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภท ของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน  
4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่  

ตามระบบ IUPAC 
     5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 

6. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ท่ีมี หมู่ฟังก์ชัน 
ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน  

7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยา
กับ 

โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริย
ไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  
10. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ

อุตสาหกรรม  
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร ์
12. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้ง การ

น าไปใช้ประโยชน์  
13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์  
14. อธิบายผลของการปรับเปล่ียนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีมีต่อสมบัติของ พอลิเมอร์ 
15. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และ

แนวทางแก้ไข 

 
รวม  15  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชา ชีววิทยา เพิ่มเติม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 1    จ านวน    60       ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ว31241 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   จ านวน     1.5      หน่วยกิต 
  

สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติท่ีส าคัญของส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในส่ิงมีชีวิตท่ี
ท าให้ส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ ความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน สมบัติของน้ าและบอก
ความส าคัญของน้ าท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆท่ีมีความส าคัญต่อร่างกายส่ิงมีชีวิต โครงสร้าง
ของคาร์โบไฮโดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งความส าคัญของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต โครงสร้าง
ของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อส่ิงมีชีวิต โครงสร้างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวิต โครงสร้างของกรดนิวคลิอิกและระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความส าคัญของกรดนิวคลิอิกท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต การท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกริิยาเคมีในส่ิงมีชีวิตและระบุ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซม์ บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างส่ิงมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล่อง
จุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาดโดยประมาณและวาดภาพท่ีปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษา
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงท่ีถูกต้อง โครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบุ
ชนิดและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ โครงสร้างและหน้าท่ีของนิวเคลียส การแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิ
เทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต การล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิส และ
การล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและ
แบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโท
ซิสและแบบไมโอซิส ขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอและภาวะท่ีมีออกซิเจนไม่
เพียงพอ  โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและสรุปสมบัติท่ีส าคัญของส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในส่ิงมีชีวิตท่ีท าให้
ส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 

2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆท่ีมีความส าคัญต่อร่างกายส่ิงมีชีวิต 
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4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮโดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งความส าคัญ
ของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อส่ิงมีชีวิต 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิกและระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความส าคัญของกรด

นิวคลิอิกท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต 
9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกริยิาเคมีในส่ิงมีชีวิตและระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างาน

ของเอนไซม ์
10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างส่ิงมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล่องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาด

โดยประมาณและวาดภาพท่ีปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงท่ี
ถูกต้อง 

11. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ 
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของนิวเคลียส 
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการ

เอกโซไซโทซิส และการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อม

ท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 
17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปข้ันตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอและ

ภาวะท่ีมีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
 
รวมทั้งหมด 17 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 2     จ านวน    60       ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ว31242 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   จ านวน     1.5      หน่วยกิต 
  

สืบค้นข้อมูล และอธิบาย ผลการทดลองของเมนเดล กฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่าง
อิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใช้ในการค านวณโอกาสใน
การเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเป็นส่วน
ขยายของ        พันธุศาสตร์เมนเดล วิเคราะห ์และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไม่
ต่อเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันต่อเนื่อง การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมและยกตัวอย่าง
ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ สมบัติและหน้าท่ีของสาร
พันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA และสรุปการจ าลอง DNA ขั้นตอนในกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนและหน้าท่ีของ DNA และ RNA แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน ความสัมพันธ์
ระหว่างสารพันธุกรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 
การเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการท่ี
เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน  หลักการสร้างส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์    การน า
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ท้ังในด้านส่ิงแวดล้อม 
นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้านชีวจริยธรรม  หลักฐานท่ี
สนับสนุนและข้อมูลท่ีใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต
ของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน   เงื่อนไขของภาวะสมดุลของ
ฮาร์ด-ีไวน์เบิร์ก ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมท้ังค านวณหาความถ่ี
ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก  และกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของ
ส่ิงมีชีวิต    

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
2. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไป

อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบ
ต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 
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3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเป็นส่วน
ขยายของ พันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันต่อเนื่อง 

5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมและยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด้วยยีนบน
ออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าท่ีของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ 
DNA และสรุปการจ าลอง DNA 

7. อธิบายและระบุข้ันตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าท่ีของ DNA และ RNA แต่ละ
ชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 

8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธกุรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกบั
ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

9. สืบค้นข้อมูล อธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการท่ีเป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

10. อธิบายหลักการสร้างส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ท้ังในด้าน

ส่ิงแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานท่ีสนับสนุนและข้อมูลท่ีใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ

ส่ิงมีชีวิต 
13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี

เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 
14. ระบุสาระส าคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมท้ังค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากร
โดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของส่ิงมีชีวิต 
 

รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู   
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 3    จ านวน    60       ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ว32243 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   จ านวน     1.5      หน่วยกิต 
  

อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช โครงสร้างภายใน
ของรากพืชใบเล้ียงเด่ียวและรากพืชใบเล้ียงคู่จากการตัดตามขวาง โครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเล้ียงเด่ียว
และล าต้นพืชใบเล้ียงคู่จากการตัดตามขวาง โครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง การแลกเปล่ียน
แก๊สและการคายน้ าของพืช กลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช ความส าคัญของธาตุอาหาร และ
ยกตัวอย่างธาตุอาหารท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กลไกการล าเลียงอาหารในพืช การทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 

กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM ปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ ท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิด
เมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
ต่างๆของเมล็ดและผล ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอกแนวทางในการ
แก้สภาพพักตัวของเมล็ด หน้าท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก และ
อภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้ง
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเล้ียงเด่ียวและรากพืชใบเล้ียงคู่จากการ

ตัดตามขวาง 
3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเล้ียงเด่ียวและล าต้นพืชใบเล้ียงคู่จาก

การตัดตามขวาง 
4. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้ าของพืช 
6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช 
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7. สืบค้นข้อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

8. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
9. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาท่ีได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง 
10. อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 

10. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
11. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ และ

อุณหภูมิ ท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
12. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
13. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และอธิบาย

การปฏิสนธิของพืชดอก 
14. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆ ของเมล็ดและผล 
15. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอก

แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบ

ไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชนท์างการเกษตร 
17. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

 
รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 4     จ านวน    60       ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ว32244 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   จ านวน     1.5      หน่วยกิต 
  

อธิบายศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร สัตว์ท่ีมี
ทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ การกินอาหารของไฮดราและพลานา
เรีย โครงสร้าง หน้าท่ี และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อยอาหารของ
มนุษย์  โครงสร้างท่ีท าหน้าท่ีแลกเปล่ียนแก๊สของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และ
นก โครงสร้างของปอดในสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊ส และกระบวนการ
แลกเปล่ียนแก๊สของมนุษย์ การท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
เปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด ทิศทางการไหลของเลือดและการ
เคล่ือนท่ีของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการ
ไหลของเลือด โครงสร้างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ โครงสร้างหัวใจของสัตว์เล้ียงลูก
ด้วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
ความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา หมู่เลือดและหลักการให้และ
รับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh ส่วนประกอบและหน้าท่ีของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าท่ีของ
หลอดน้ าเหลือง และต่อมน้ าเหลือง กลไกการต่อต้านหรือท าลายส่ิงแปลกปลอมแบบไม่จ าเพาะและแบบ
จ าเพาะ การสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันท่ีท าให้เกิดเอดส์ 
ภูมิแพ้ การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเย่ือตนเอง เปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีในการก าจัดของเสียออกจาก
ร่างกายของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง โครงสร้างและหน้าท่ีของไต 
และโครงสร้างท่ีใช้ล าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย กลไกการท างานของหน่วยไต ในการก าจัดของเสียออก
จากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุปข้ันตอนการก าจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต ความผิดปกติของไต
อันเนื่องมาจากโรคต่างๆ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดิน
อาหาร สัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าท่ี และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายใน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
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4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างท่ีท าหน้าท่ีแลกเปล่ียนแก๊สของฟองน้ า ไฮดรา     
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 

5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊ส และกระบวนการแลกเปล่ียนแก๊สของ

มนุษย์ 
7. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบ

ปิด 
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคล่ือนท่ีของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และ

สรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร้างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
11. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ

ของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา 
13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าท่ีของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าท่ีของ

หลอดน้ าเหลือง และต่อมน้ าเหลือง 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือท าลายส่ิงแปลกปลอมแบบไม่จ าเพาะ

และแบบจ าเพาะ 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
17. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันท่ีท าให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การ

สร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเย่ือตนเอง 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย

ของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของไต และโครงสร้างท่ีใช้ล าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
20. อธิบายกลไกการท างานของหน่วยไต ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุป

ขั้นตอนการก าจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่างๆ 

 
รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 5    จ านวน    60       ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ว32245 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน     1.5      หน่วยกิต 
  

อธิบายศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง
หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท การเปล่ียนแปลงของศักย์ไฟฟ้าท่ี
เย่ือหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท โครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลาง
และระบบประสาทรอบนอก โครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลาง สมองส่วน
หลัง และไขสันหลัง ยกตัวอย่างการท างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้าง
และหน้าท่ีของ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และบอกแนวทางใน
การดูแลป้องกัน และรักษา การหาต าแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดินแมลง 
ปลา และนก โครงสร้างและหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเนื้อท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของ
มนุษย์ การท างานของข้อต่อชนิดต่างๆ และการท างานของกล้ามเนื้อโครงร่างท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวและ
การเคล่ือนท่ีของมนุษย์ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์  โครงสร้างและ
หน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง กระบวนการสร้างสเปิร์มกระบวนการ
สร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และ
มนุษย์ เขียนแผนผังสรุปหน้าท่ีของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อท่ีสร้างฮอร์โมน พฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่
ก าเนิดและพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบ
ประสาท การส่ือสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาทของไฮดรา พลานา
เรีย ไส้เดือนดิน กุ้งหอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท 
3. อธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของศักย์ไฟฟ้าท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการ

ถ่ายทอดกระแสประสาท 
4. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
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5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลาง สมอง
ส่วนหลัง และไขสันหลัง 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการท างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบ
ประสาทอัตโนวัติ 

7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่าง
โรคต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 

8. สังเกตและอธิบายการหาต าแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ี

ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดินแมลง ปลา และนก 
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเนื้อท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 
11. สังเกตและอธิบายการท างานของข้อต่อชนิดต่างๆ และการท างานของกล้ามเนื้อโครงร่างท่ี

เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 
12.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

ในสัตว์ 
13. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์

เพศหญิง 
14. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์มกระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าท่ีของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเย่ือท่ีสร้าง

ฮอร์โมน 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอย่างพฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมท่ี

เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวฒันาการของระบบ

ประสาท 
19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการส่ือสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

 
รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 6      จ านวน    60       ช่ัวโมง   
รหัสวิชา ว32246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    จ านวน     1.5      หน่วยกิต 
  

อธิบายศึกษาเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเช่ือมโยงระหว่างความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์และความหลากหลายของระบบนิเวศ การเกิดเซลล์เริ่มแรกของส่ิงมีชีวิต
และวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว ลักษณะส าคัญและยกตัวอย่างส่ิงมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย ส่ิงมีชีวิตกลุ่ม
โพรทิสต์ ส่ิงมีชีวิตกลุ่มพืช ส่ิงมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และส่ิงมีชีวิตกลุ่มสัตว์ยกตัวอย่างการจ าแนกส่ิงมีชีวิตจาก
หมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ในล าดับข้ันสปีชีส์ สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการ
ระบุส่ิงมีชีวิตหรือตัวอย่างท่ีก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบ นิเวศ การเกิดไบ
โอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอ แมกนิฟิเคชัน เขียนแผนภาพเพื่ออธิบาย วัฏจักร
ไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรสั ลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู่ตามเขต ภูมิศาสตร์ต่างๆ 
บนโลก เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของ ส่ิงมีชีวิตบางชนิด การเพิ่มของประชากรแบบ เอ็กโพเนน
เชียลและการเพิ่มของประชากร แบบลอจิสติก ปัจจัยท่ีควบคุมการ เติบโตของประชากร ปัญหาการขาด แคลน
น้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และ ผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการ 
จัดการน้ าและการแก้ไขปัญหา ปัญหามลพิษ ทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
เสนอแนวทางการ แก้ไขปัญหา ปัญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลายป่าไม้รวมทั้งเสนอแนวทางในการ
ป้องกันการท าลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ ปัญหาผลกระทบท่ีท าให้สัตว์ป่ามีจ านวนลดลงและแนวทางใน
การอนุรักษ์สัตว์ป่า 

 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเช่ือมโยงระหว่างความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของส่ิงมีชีวิตและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะส าคัญและยกตัวอย่างส่ิงมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย ส่ิงมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ ส่ิงมีชีวิตกลุ่ม

พืช ส่ิงมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และส่ิงมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
4. อธิบายและยกตัวอย่างการจ าแนกส่ิงมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียน

ช่ือวิทยาศาสตร์ในล าดับข้ันสปีชีส์ 
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5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุส่ิงมีชีวิตหรือตัวอย่างท่ีก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
6 วิเคราะห ์อธิบาย และยกตัวอย่าง กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบ นิเวศ  
7. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเค

ชัน  
8. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพเพื่ออธิบาย วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และ วัฏจักร

ฟอสฟอรัส  
9. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบาย ลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู่ตามเขต ภูมิศาสตร์ต่างๆ บน

โลก  
10. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และ เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบ ปฐมภูมิและการ

เปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ  
11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่างและสรุป เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของ ส่ิงมีชีวิตบาง

ชนิด  
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ ยกตัวอย่างการเพิ่มของประชากรแบบ เอ็กโพเนนเชียล

และการเพิ่มของประชากร แบบลอจิสติก  
13. อธิบายและยกตัวอย่างปัจจัยท่ีควบคุมการ เติบโตของประชากร  
14. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาด แคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และ ผลกระทบท่ีมี

ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการ จัดการน้ าและการแก้ไขปัญหา  
15. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษ ทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์ และ

ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการ แก้ไขปัญหา 
16. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
17. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลายป่าไม้รวมท้ังเสนอแนวทางใน

การป้องกันการท าลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
18. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบท่ีท าให้สัตว์ป่ามีจ านวนลดลงและแนวทางในการ

อนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

รายวชิาโลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ว31261  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1   จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว31262  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2   จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว32263  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3   จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว33264  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 4   จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว33265  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5   จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม 1  รหัสวิชา ว31261  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลก กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก การแบ่งช้ันโครงสร้างโลก คล่ืนไหว
สะเทือน แบบจ าลองโครงสร้างโลก การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  ทฤษฎีและหลักฐานสนับสนุนการแปร
สัณฐานโลก ทฤษฎีและหลักฐานการแผ่ขยายพื้นสมุทร การเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี การเปล่ียนลักษณะของช้ัน
หิน ศึกษาธรณีพิบัติภัย ความสัมพันธ์ของต าแหน่งการเกิดภูเขาไฟบนแผ่นธรณี ลักษณะและปัจจัยในการปะทุ
ของภูเขา กลไกการเกิดแผ่นดินไหว แบบจ าลองการเกิดสึนามิ แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติ
ภัย การล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา การล าดับช้ันหิน การวางตัวของช้ันหิน การเปล่ียนแปลงทางธรณีท่ี
ส่งผลต่อล าดับช้ันหิน อายุทางธรณีวิทยา การเทียบสัมพันธ์ทางล าดับช้ันหิน การล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

ผลการเรียนรู 
1. อธิบายการแบ่งช้ันและสมบัติของโครงสร้างโลกพร้อมยกตัวอย่างข้อมูลท่ีสนับสนุน 
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี 
3. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีท่ีสัมพันธ์กับการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณีพร้อม

ยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบ 
4. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบในปัจจุบันและอธิบายล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต 
5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยท่ีท าให้ความรุนแรงของการปะทุและ

รูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและ
น าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย                                                           
8. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบในปัจจุบันและอธิบายล าดับเหตกุารณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต 
 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู 

 
 

 



172 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม 2  รหัสวิชา ว31262  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาทรัพยากรธรณี สมบัติทางกายภาพบางประการของแร่ การระบุชนิดแร่ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรณ์แร่ กระบวนการเกิดหินอัคนี การจ าแนกหินอัคนี กระบวนการเกิดหินตะกอน การจ าแนกหิน
ตะกอน กระบวนการเกิดหินแปร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหิน กระบวนการเกิดแหล่งกักเก็บปิโตเลียม 
กระบวนการเกิดถ่านหิน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี สมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียม 
องค์ประกอบของแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา แผนท่ีภูมิประเทศและเส้นช้ันความสูง ลักษณะของ
แผนท่ีธรณีวิทยา การใช้ประโยชน์จากแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู 
 

1. ตรวจสอบและระบุชนิดแร่ รวมท้ังวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ท่ี
เหมาะสม 

2. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และระบุช่ือหินรวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรหินท่ีเหมาะสม 

3. อธิบายกระบวนการเกิด และการส ารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา 
4. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปิโตรเลียมและถ่านหิน พร้อมน าเสนอการใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสม 
5. อ่านและแปลความหมายจากแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยาของพื้นท่ีท่ีก าหนด พร้อมท้ัง

อธิบายและยกตัวอย่างการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม 3  รหัสวิชา ว32263  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์ ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่ออุณหภูมิ
อากาศในแต่ละบริเวณของโลก กระบวนการท่ีท าให้เกิดสมดุลพลังงาน แรงคอลิออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง แรง
เสียดทานท่ีมีผลต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลท่ีมีต่อภูมิอากาศ 
การแบ่งช้ันน้ าในมหาสมุทร ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการแบ่งช้ันน าในมหาสมุทร การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร 
รูปแบบการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ แนวปะทะอากาศแบบต่างๆ ลักษณะลม
ฟ้าอากาศ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก เหตุการณ์ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศโลก แนวปฏิบัติของมนุษย์ท่ีช่วยชะลอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบน
แผนท่ีอากาศ การคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบ้ืองต้นจากแผนท่ีอากาศและข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

ผลการเรียนรู 
 

1. อธิบายปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการรับรู้และคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน และผลท่ีมีต่อ
อุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก 

2. อธิบายกระบวนการท่ีท าให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลางและ

แรงเสียดทานท่ีมีต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลท่ีมีต่อภูมิอากาศ 
5. อธิบายปัจจัยท่ีท าให้เกิดการแบ่งช้ันน้ าในมหาสมุทร 
6. อธิบายปัจจัยท่ีท าให้เกิดการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ าใน

มหาสมุทร 
7. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรท่ีมีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ ส่ิงมีชีวิต และ

ส่ิงแวดล้อม 
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 
9. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่างๆและลักษณะลมฟ้าอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
10. อธิบายปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน 
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11. วิเคราะห์และอภิปรายเหตุการณ์ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก และน าเสนอแนว
ปฏิบัติของมนุษย์ท่ีมีส่วนช่วยในการชะลอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

12. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนท่ีอากาศ 
13. วิเคราะห์และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบ้ืองต้นจากแผนท่ีอากาศและข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ 

เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 
 

รวมทั้งหมด 13  ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม 4  รหัสวิชา ว33264  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาทฤษฎีก าเนิดเอกภพ ทฤษฎีบิกแบง วิวัฒนาการของเอกภพ ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี ต าแหน่งของระบบสุริยะ การเกิดดาวฤกษ์ กระบวนการ
สร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน ความส่อง
สว่างของดาวฤกษ์ ค่าโชติมาตรของดาวฤกษ์ สีของดาวฤกษ์ อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ ระยะทาง
ของดาวฤกษ์ หลักการแพรัลแลกซ์ มวลของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ แผนภาพเฮิร์ซปรุง-รชัเซลล์ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

ผลการเรียนรู 
 

1. อธิบายการก าเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ช่วงเวลาต่างๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ                                                                                

2. อธิบายหลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ                                                                                 

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุต าแหน่งของระบบสุริยะ
พร้อมอธิบายเช่ือมโญงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก                                                                             

4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปล่ียนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์
ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์                                                                                                                

5. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลท่ีเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน                                                                                  

6. ระบุปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติ
มาตรของดาวฤกษ ์                                                                                                                          

7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์                                                               
8. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร้อมค านวณหาระยะทางของ

ดาวฤกษ์                            
9. อธิบายล าดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธ์กับมวลต้ังต้นและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสมบัติบางประการ

ของดาวฤกษ์ในล าดับวิวัฒนาการจากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์       
 รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม 5  รหัสวิชา ว33265  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2           เวลา  40  ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษากระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณ์ของดาวเคราะห์ท่ีเอื้อต่อ
การด ารงชีวิต การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ กฎเคพเลอร์ กฏความโน้มถ่วงของนิวตัน คาบการ
โคจรของดาวเคราะห์ โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะและพายุสุริยะ ผลของลมสุริยะและพายุสุริยะ 
ทรงกลมฟ้า พิกัดของดาวในระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาว
ฤกษ์ เวลาสุริยคติ การเปรียบเทียบเวลา มุมห่างและต าแหน่งวงโคจรของดาวเคราะห์ เทคโนโลยีอวกาศ กล้อง
โทรทรรศน์ ยานอวกาศ ดาวเทียม 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์ท่ีเอื้อต่อ
การด ารงชีวิต 

2. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฏความโน้มถ่วงของนิวตนั 
พร้อมค านวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 

3. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์ น าเสนอปรากฏการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะท่ีมีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย 

4. สร้างแบบจ าลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเช่ือมโยงจุดและเส้นส าคัญของแบบจ าลองทรงกลมฟ้ากับ
ท้องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตร 

5. สังเกตท้องฟ้า และอธิบายเส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
6. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบเวลาขณะท่ีดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดียน

ของผู้สังเกตในแต่ละวัน 
7. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลางและการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก 
8. อธิบายมุมห่างท่ีสัมพันธ์กับต าแหน่งในวงโคจร และอธิบายเช่ือมโยงกับต าแหน่งปรากฏของดาว

เคราะห์ท่ีสังเกตได้จากโลก 
9. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคล่ืนต่างๆ ดาวเทียม 

ยานอวกาศ สถานีอวกาศ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 
10. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และน าเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าหรือกล้อง 

โทรทรรศน์        (รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
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รายวชิาที่เปิดสอน 
สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3) 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายวิชา  ส21101  สังคมศึกษา 1  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส21102  สังคมศึกษา 2  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส21103  ประวัติศาสตร์               1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส21104  ประวัติศาสตร์     1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

รายวิชา  ส22101  สังคมศึกษา 3  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส22102  สังคมศึกษา 4  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส22103  ประวัติศาสตร์  3  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส22104  ประวัติศาสตร์ 4  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายวิชา  ส23101  สังคมศึกษา 5  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส23102  สังคมศึกษา 6  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส23103  ประวัติศาสตร์ 5  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส23104  ประวัติศาสตร์ 6  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
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รายวชิาที่เปิดสอน 
สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายวิชา  ส21201  อาเซียนศึกษา 1  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส21202  อาเซียนศึกษา 2  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส21231  หน้าท่ีพลเมือง 1  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส21232  หน้าท่ีพลเมือง 2  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
 

 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

รายวิชา  ส22233  หน้าท่ีพลเมือง 3  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส22234  หน้าท่ีพลเมือง 4  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
 

 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายวิชา  ส23235  หน้าท่ีพลเมือง 5  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส23236  หน้าท่ีพลเมือง 6  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชาพื้นฐาน 
 

รายวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต 
ส21101 สังคมศึกษา1 3 1.5 
ส21102 สังคมศึกษา2 3 1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร์1 1 0.5 
ส21104 ประวัติศาสตร์2 1 0.5 
ส22101 สังคมศึกษา3 3 1.5 
ส22102 สังคมศึกษา4 3 1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร์3 1 0.5 
ส22104 ประวัติศาสตร์4 1 0.5 
ส23101 สังคมศึกษา5 3 1.5 
ส23102 สังคมศึกษา6 3 1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร์4 1 0.5 
ส23104 ประวัติศาสตร์5 1 0.5 
   

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 

รายวิชา จ านวนช่ัวโมง หน่วยกิต 
ส21201 อาเซียนศึกษา 1 1 0.5 
ส21202 อาเซียนศึกษา 2 1 0.5 
ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 1 0.5 
ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 1 0.5 
ส22233  หน้าท่ีพลเมือง 3  1 0.5 
ส22234  หน้าท่ีพลเมือง 4  1 0.5 
ส23235  หน้าท่ีพลเมือง 5  1 0.5 
ส23236  หน้าท่ีพลเมือง 6  1 0.5 
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โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 
รายวิชาพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1 
 
1.  สังคมศึกษา 1  รหัสวิชา ส 21101 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   1.5   นก. 
2.  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส 21103 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5   นก. 
 
รายวิชาพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 
 
1.  สังคมศึกษา 2  รหัสวิชา ส 21102 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   1.5   นก. 
2.  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส 21104 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5   นก. 
 
รายวิชาเพิ่มเติม  ภาคเรียนที่ 1 
 
1.  อาเซียนศึกษา 1  รหัสวิชา ส21201  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5   นก. 
2.  หน้าท่ีพลเมือง 1  รหัสวิชา ส21231  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5   นก. 
 
รายวิชาเพิ่มเติม  ภาคเรียนที่ 2 
 
1.  อาเซียนศึกษา 2  รหัสวิชา ส21201  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5   นก. 
2.  หน้าท่ีพลเมือง 2  รหัสวิชา ส21232  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5   นก. 
 
 
  
 
 
 

 
 



182 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

รายวิชาพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1 
 
1.  สังคมศึกษา 3  รหัสวิชา ส 22101 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   1.5   นก. 
2.  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส 22103 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5   นก. 
 
รายวิชาพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 
 
1.  สังคมศึกษา 4  รหัสวิชา ส 22102 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   1.5   นก. 
2.  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส 22104 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5   นก. 
 
รายวิชาเพิ่มเติม  ภาคเรียนที่ 1 
 
1.  หน้าท่ีพลเมือง 3 รหัสวิชา ส 22233 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5  นก. 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม  ภาคเรียนที่ 2 
 
1.  หน้าท่ีพลเมือง 4 รหัสวิชา ส 22234 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5  นก. 
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โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชาพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1 
 
1.  สังคมศึกษา 5  รหัสวิชา ส 23101 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   1.5   นก. 
2.  ประวัติศาสตร์   รหัสวิชา ส 23103 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   1.0   นก. 
 
รายวิชาพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 
 
1.  สังคมศึกษา 6  รหัสวิชา ส 23102 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   1.5   นก. 
2.  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส 23104 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5   นก. 
 
รายวิชาเพิ่มเติม  ภาคเรียนที่ 1 
 
1.  หน้าท่ีพลเมือง 5  รหัสวิชา ส23235 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5   นก.
  
 
รายวิชาเพิ่มเติม  ภาคเรียนที่ 2 
 
1 .  หน้าท่ีพลเมือง 6  รหัสวิชา ส23236 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน   0.5   นก. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 1   รหัสวิชา  ส 21101  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.5  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 
 
 ศึกษาค้นคว้ามูลเหตุ  การเกิดศาสนา  ความจ าเป็นท่ีต้องนับถือศาสนาและประโยชน์ของศาสนาศึกษา
วิเคราะห์ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ  หลักธรรมของพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ท่ีส าคัญใน
ประเทศไทย  พิธีกรรมทางศาสนา  ชีวิตและผลงานของพุทธสาวก  บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างทางศีลธรรม  
ความหมายและประโยชน์ของสมาธิพร้อมแนวปฏิบัติ  

 ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนใน
สังคมประชาธิปไตย  ระบบการเมือง  การปกครองต่างๆ ในปัจจุบัน  และระบบการบริหารราชการแผ่นดินไทย  
ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการสืบค้น  สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส. 1.1  ม.1/1 , ส. 1.1  ม.1/2 , ส. 1.1  ม.1/3 , ส. 1.1  ม.1/4 , ส. 1.1  ม.1/5 , ส. 1.1  ม.1/6 
 ส. 1.1  ม.1/7 , ส. 1.1  ม.1/8 , ส. 1.1  ม.1/9 , ส. 1.1  ม.1/10 , ส. 1.1  ม.1/11 
 ส. 1.2  ม.1/1 , ส. 1.2  ม.1/2 , ส. 1.2  ม.1/3 , ส. 1.2  ม.1/4 , ส. 1.2  ม.1/5 
 ส. 2.1  ม.1/1 , ส. 2.1  ม.1/2 , ส. 2.1  ม.1/3 , ส. 2.1  ม.1/4 
 ส. 2.2  ม.1/1 , ส. 2.2  ม.1/2 ,  ส. 2.2  ม.1/3 
 
 
รวม   23  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 2          รหัสวิชา  ส 21102  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.5  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 
  

ศึกษาและอธิบายความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรม การบริโภค
ของคนในสังคม ซึ่งส่งผลเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความส าคัญและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าท่ีและความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและ
ธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุป
สงค์และอุปทานและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภค การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 ศึกษาวิเคราะห์เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีป
ต่างๆ ภัยธรรมชาติและการระวังภัยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีป เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอ
เชียเนียท าเลท่ีต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพ และสังคมท่ีมีผลต่อการเล่ือนไหลของ
ความคิด เทคโนโลยี สินค้า และประชากร การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและความร่วมมือของประเทศต่างๆ 
ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาและกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 3.1 ม.1/1-3 
 ส 3.2 ม.1/1-4 

ส 5.1 ม.1/1-3 
 ส 5.2 ม.1/1-4 
 

รวม 14 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์     รหัสวิชา  ส 21103   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี 1 
  

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความส าคัญของเวลาและช่วงเวลาส าคัญการศึกษาประวัติศาสตร์  
ความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต  ตัวอย่างการใช้เวลา  ช่วงเวลา  และยุคสมัย
ท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย  วิธีการเปรียบเทียบศักราชต่างๆ ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆ และ
อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติ  การคิดรวบยอด  การสืบค้นทาง
เทคโนโลยี เพื่อให้เข้าใจในหลักการของการเปรียบศักราช  การนับเวลา  และทันโลกทันเหตุการณ์ในสมัยสังคม
ปัจจุบัน  พร้อมท้ังน าความรู้ท่ีได้พัฒนาตนเองและมีความรักชาติไทย  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส. 4.1  ม.1/1 , ส. 4.1  ม.1/2  ส. 4.1  ม.1/3 
 
รวม   3   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์   รหัสวิชา  ส 21104  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  0.5  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความหมาย  ความส าคัญของประวั ติศาสตร์   และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย  น า
วิธีทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นตนเองสมัยใดก็ได้  และเหตุ
ส าคัญในสมัยสุโขทัย 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติ  การคิดรวบยอด  การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์  วิธีการทางประวัติและสามารถน าไปศึกษา
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้พร้อมท้ังน าไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  มีความรักความเป็นไทยในชนชาติ
ไทยของตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส. 4.1  ม.1/3  
 
รวม   1   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 3                 รหัสวิชา  ส22101         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  1.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 1 
  

ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  พระพุทธ ศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน  ในฐานะท่ีเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ และการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม  พุทธประวัติ
หรือประวัติศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีก าหนด โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ธรรมคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  วิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการเน้นวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตามศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตน
นับถือ  มรรยาทของความเป็นศาสนิกชน ศาสนพิธี วันส าคัญทางศาสนา  ความแตกต่างของศาสนพิธี  
พิธีกรรมตาม  แนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ  และศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ  สถานภาพ  บทบาท  สิทธิเสรีภาพหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  บทบาท  
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของสถานบันทางสังคม  ความแตกต่างคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียกระบวนการในการตรากฎหมายและข้อมูล  
ข่าวสารทางการเมือง  การปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การศึกษาด้วยตนเองการคิดวิเคราะห์อธิบายอภิปรายและการปฏิบัติตน การ
ส่ือการสารการแก้ปัญหาและใช้เทคโนโลยีเห็นความส าคัญและคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน     
รักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานมีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทยการเป็นศา
สนิกชนท่ีดีประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตมีจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสม  การ
ยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกันการอยู่รวมกันอย่างสันติสุข   
 
รหัสตัวชี้วัด  
ส 1.1 ม 2/1,    ส 1.1  ม 2/2,  ส 1.1 ม 2/3,    ส 1.1  ม 2/4,  ส 1.1 ม 2/5,    ส 1.1  ม 2/6,   
ส 1.1 ม 2/7,    ส 1.1  ม 2/8,  ส 1.1 ม 2/9,    ส 1.1  ม 2/10,  ส 1.1 ม 2/11,    
 ส 1.2  ม 2/1,  ส 1.2  ม 2/2,  ส 1.2  ม 2/3,  ส 1.2  ม 2/4,  ส 1.2  ม 2/5,   
ส 2.1  ม 2/1,  ส 2.1  ม 2/2,  ส 2.1  ม 2/3,  ส 2.1  ม 2/4,  ส 2.2  ม 2/1,  ส 2.2  ม 2/2  
 
รวมทั้งหมด   22   ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 4                 รหัสวิชา  ส22102         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  1.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 2 

 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม  ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  และปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการผลิตสินค้าและบริการ  การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การคุ้มครอง
สิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค   ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  การพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ  การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพสินค้า  ปริมาณการผลิตและ
ราคาสินค้า  

 และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา  ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมการก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และ
แอฟริกาปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกาเหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทยได้รับ
จากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา    

โดยใช้กระบวนการกลุ่มการศึกษาด้วยตนเองการคิดวิเคราะห์อธิบายอภิปรายและยกตัวอย่างประกอบ 
รวมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการส่ือการสารการแก้ปัญหาและใช้
เทคโนโลยีเห็นความส าคัญและคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันรักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมี
จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสม 
  
รหัสตัวชี้วัด  

ส 3.1 ม 2/1 , ส 3.1 ม 2/2 , ส 3.1 ม 2/3 , ส 3.1 ม 2/4  
ส 3.2 ม 2/1 , ส 3.2 ม 2/2,  ส 3.2 ม 2/3  ,ส 3.2 ม 2/4   
ส 5.1 ม 2/1 , ส 5.1 ม 2/2  
ส 5.2 ม 2/1,  ส 5.2 ม 2/2,  ส 5.2 ม 2/3, ส 5.2 ม 2/4 

 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 5                 รหัสวิชา  ส23101          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  1.5  หน่วยกิต     ภาคเรียนท่ี 1 

 
ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนา การนับถือพระพุทธศาสนา ของประเทศต่างๆท่ัวโลกพุทธประวัติ 

และความส าคัญของพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก ชาดกและศาสนิกชนตัวอยาง หลักธรรมส าคัญ ไดแก
กรอบอริยสัจ 4 สังฆคุณ 9 พุทธศาสนสุภาษิตและการปฏิบัิติตนตามหลักธรรมทิศเบ้ืองขวาในทิศ 6  
พุทธปณิธาน 4  ในมหาปรินิพพานสูตร หนาท่ีชาวพุทธมารยาทชาวพุทธเพื่อการด ารงชีวิตอยางเหมาะสม  
การธ ารงรักษาศาสนาเชนการปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตน ศาสนพิธี  
เชนการ แสดงตนเปนพุทธมามกะ การพัฒนาการเรียนรดูวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนตและแผ
เมตตา การบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน และวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ            
ศึกษากฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายสิทธิมนุษยชน และการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ศึกษาระบอบการ
ปกครองในปจจุบันและ ปญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ศึกษาการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆท่ีมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย รวมทั้งผลกระทบ
และแนวทางทางแกไข ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบทบาทหนาท่ีส าคัญของรัฐและการตรวจสอบอ านาจ
รัฐ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติตน เปน พลเมอืงดีของประเทศชาติ และการอยูรวมกัน 
อยางสันติสุขในประเทศและสังคมโลก ตามหลักการของพระพุทธศาสนา  

 
 

รหัสตัวชี้วัด  
 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 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 6                 รหัสวิชา  ส23102          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  1.5  หน่วยกิต     ภาคเรียนท่ี 2 

ศึกษาเรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ อธิบาย
บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์และอภิปรายนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมี
ผลต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด วิเคราะห์ผลเสียจาก
การว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา อภิปรายบทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการให้ประสบการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการ
สังเกต ตอบค าถามหาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม 
น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 ตระหนักถึงความเข้าใจในกลไกราคาทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาสินค้าและบริการ เข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบสหกรณ์ เพื่อการด ารงชีพอย่างมี
ดุลยภาพ เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจและนโยบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เข้าใจ
ปัญหาเศรษฐกิจในระดับประเทศทีมีผลกระทบท าให้เกิดปัญหาการว่างงาน เข้าใจถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
และการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกได้ 

ศึกษาเรื่องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลมา
จากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ระบุแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ส ารวจ อภิปรายประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ วิเคราะห์เหตุและผลกระทบท่ี
ประเทศไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการให้ประสบการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดการ 
เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึก
การสังเกต ตอบค าถามหาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม 
เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 ตระหนักและเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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รหัสตัวชี้วัด  
 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 ,  ม.3/5    
 
รวมทั้งหมด 17  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาเพิ่มเติม 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาอาเซียนศึกษา 1              รหัสวิชา  ส21201         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 1 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของดินแดนท่ีต้ังอาเซียนต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงของอาเซียน ความเป็นมาของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้งและวัตถุประสงค์ในการก่อต้ังอาเซียน โ ด ย
ใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจในการ
เป็นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 ของอาเซียน 
2. วิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของอาเซียนในด้านต่างๆ 
3. อธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียนต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน 

 
 
รวมทั้งหมด 3 ข้อ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาอาเซียนศึกษา 2              รหัสวิชา  ส21202         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 1 

  

 ศึกษา วิเคราะห์ ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์อาเซียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในด้านอัตลักษณ์ ธงประจ าชาติ สกุลเงิน และดอกไม้ประจ าชาติ มรดกโลกในอาเซียน 
ท้ังมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจใน
การเป็นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของอาเซียนและวัตถุประสงค์ในการก่อต้ังอาเซียน 
2. อธิบายอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 
3. อธิบายสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน ส านักงานเลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน 
4. อธิบายอัตลักษณ์ ตลอดจนธงประจ าชาติ สกุลเงิน และดอกไม้ประจ าชาติของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
5. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของแหล่งมรดกโลกในอาเซียน 

 
รวมทั้งหมด 5  ข้อ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 1              รหัสวิชา  ส21231         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 1 
 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนยีมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
เผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่อง มีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
การปลูกป่าในใจคน  และหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร  อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม  กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 
 
 1.มีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์มารยาทไทย 
 2.แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม 
 5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 2              รหัสวิชา  ส21232       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต   ภาคเรียนท่ี 2 
 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา  ส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกนั ไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกนั แบ่งปัน  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ในเรื่องการทะเลาะวิวาท  ความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมผลท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม  กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 
 
          3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน   
             อย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
 4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี   
 5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 3              รหัสวิชา  ส22233       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต   ภาคเรียนท่ี 1 
 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 

ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่อง การมีสติ ความขยันอดทน หลักการทรงงาน ในเรื่อง
ภูมิสังคม  ขาดทุนคือก าไร  และหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร  อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม  กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 
 
 1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
 2. แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม 
 5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
รวม  3   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 4             รหัสวิชา  ส22234        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 2 

 
เห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ   และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยค านึงถึง 

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา  ส่ิงแวดล้อม อยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึง่พาซึง่กัน  ในเรื่องความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่น
ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน  มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
ในเรื่องการละเมิดสิทธิ  การใช้ของส่วนรวม   ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม  กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 
 
          1. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพึ่งพาซึ่งกนัและกัน  
 2. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี   
 3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 5             รหัสวิชา  ส22235          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 1 

 
มีส่วนร่วมแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การ

แต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อื่น  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์  สืบสาน และประยุกต์ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน   ใฝ่หา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่อง การเสียสละ  ซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร  อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม  กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

 1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
 2. แสดงออกและแนะน าผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละ 
 5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 5             รหัสวิชา  ส22235       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต   ภาคเรียนท่ี 1 

 
เห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ   และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง 

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆของโลก  ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา  
ส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึง่กัน  ในเรื่องความเคารพซึ่งกันและกนั ไม่แสดง
กิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน  มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการป้องกนัปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี  ในเรื่องการละเมิดสิทธิ  การใช้ของส่วนรวม   ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง 
การระงับความขัดแย้งในเรื่อง ทัศนคติ   ความคิด ความเช่ือ  ชู้สาว  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม  กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
          1. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกนัและกัน  
 2. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  
 3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
 
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) 
 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

รายวิชา  ส31101  สังคมศึกษา 1  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส31102  สังคมศึกษา 2  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส31103  ประวัติศาสตร์ไทย 1       1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส31104  ประวัติศาสตร์ไทย 2  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 

 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

รายวิชา  ส32101  สังคมศึกษา 1  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส32102  สังคมศึกษา 2  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส32103  ประวัติศาสตร์สากล 1     1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส32104  ประวัติศาสตร์สากล 2   1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 

 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชา  ส33101  สังคมศึกษา 1  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส33102  สังคมศึกษา 2  3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 1.5   หน่วยกิต 
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รายวชิาที่เปิดสอนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

รายวิชา  ส31201  อาเซียนศึกษา 1  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส31202  อาเซียนศึกษา 2  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส30231  หน้าท่ีพลเมือง 1  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส30232  หน้าท่ีพลเมือง 2  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

รายวิชา  ส30233  หน้าท่ีพลเมือง 3  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส30234  หน้าท่ีพลเมือง 4  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 

- 
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โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชาพื้นฐาน 
 

รายวิชา จ านวนชั่วโมง หน่วยกิต 
ส31101 สังคมศึกษา 1 2 1.0 
ส31102 สังคมศึกษา 2 2 1.0 
ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย  1 1 0.5 
ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย  2  1 0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3 2 1.0 
ส32102 สังคมศึกษา 4 2 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 1 0.5 
ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 1 0.5 
ส33101 สังคมศึกษา 5 2 1.0 
ส33102 สังคมศึกษา 6 2 1.0 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 

รายวิชา จ านวนชั่วโมง หน่วยกิต 
ส31201 อาเซียนศึกษา 1 1 0.5 
ส31202 อาเซียนศึกษา 2 1 0.5 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 1 0.5 
ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 1 0.5 
ส30233  หน้าท่ีพลเมือง 3  1 0.5 
ส30234  หน้าท่ีพลเมือง 4  1 0.5 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 1   รหัสวิชา  ส31101  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็นสากลและมีข้อปฏิบัติท่ียึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ี
ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนา ข้อปฏิบัติทางสาย
กลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้องลักษณะ
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การคิดตามนัยและการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์
แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา การฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์สุข
และสันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
การศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมือง และสันติภาพ ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตมีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์ พระอนุรุทธะ พระองคุลิมาล 
พระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี พระอานนท์ พระปฏาจาราเถรี จูฬสุภัททา สุมน-มาลาการ) พุทธศาสนิกชน
ตัวอย่าง (พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุ
ภาพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ) พระหรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันท
ภิกข)ุ ดร.เอ็มเบดการ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท) พระพรหม
คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) อนาคาริก ธรรมปาละ) ชาดก (เวสสันดรชาดก มโหสถชาดก มหาชนกชาดก) วิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 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 
สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี สันโดษ) ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญและเทศกาล
ส าคัญในพระพุทธศาสนา การเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม  

  ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยท่ีส าคัญ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
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อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก  
 
รหัสตัวชี้วัด  
ส 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, ม.4-6/10, 
ม.4-6/11, ม.4-6/12, ม.4-6/13, ม.4-6/14 
ส 1.2 ม.4-6/2,ม.4-6/4    ส 2.1 ม.4-6/1,ม.4-6/3,ม.4-6/5   
 
รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 2   รหัสวิชา  ส31102  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

 
ศึกษาและอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาทของรัฐใน

การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ   
ศึกษาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ศึกษาวิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูล
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันใช้แผนท่ีและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และน าภูมิสารสนเทศ 
มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย                              
มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการร่วมมือกันแก้ปัญหาอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 
รหัสตัวชี้วัด  

ส 3.1 ม.4-6/1  
ส 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3 

 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1  รหัสวิชา  ส31103  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  0.5  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 
ศึกษาเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อเช่ือมโยงเหตุการณ์และวิเคราะห์หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ศึกษาเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทยศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ท่ีมีผลงานต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม-ไทย วิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งส่งเสริมการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาไทยให้ด ารงอยู่ต่อไป 
 โดยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม เพื่อ
พัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย และสืบทอดส่ิงดีงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป 
 
รหัสตัวชี้วัด  

ส 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2  รหัสวิชา  ส31104  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  0.5  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

 
ศึกษาเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อเช่ือมโยงเหตุการณ์และวิเคราะห์หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ศึกษาเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทยศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ท่ีมีผลงานต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม-ไทย วิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้ด ารงอยู่ต่อไป 
 โดยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม เพื่อ
พัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย และสืบทอดส่ิงดีงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป 
 

 
รหัสตัวชี้วัด  

ส 4.3 ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 3   วิชา  ส32101  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 
 ศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 
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 สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี 
สันโดษ) วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ
และการเผยแผ่ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คิดแบบเป็นอยู่
ในขณะปัจจุบัน) การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาคน 
พัฒนาชาติและโลก การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานหรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด  

ส 1.1 ม.4-6/13 , ม.4-6/14, ม.4-6/15, ม.4-6/19, ม.4-6/20 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 4   รหัสวิชา  ส32102  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

 
ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบันอธิบายความหมาย
วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยตระหนักถงึความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ใน
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกและเห็นความส าคัญ
ของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย                              
มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการร่วมมือกันแก้ปัญหาอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 
  

รหัสตัวชี้วัด  
ส 3.1 ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
ส 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 

 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 
  
 
 
 
 
 



215 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์สากล 1  รหัสวิชา  ส32103  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  0.5  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 
ศึกษาและวิเคราะห์เรื่อง อารยธรรมของโลกในยุคโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก

ตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอารยธรรมของโลก วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติ จากเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น วิเคราะห์สถานการณ์
ของโลก ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และผลกระทบท่ีต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน 
 โดยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่มเพื่อ
พัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
    ส 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/4 
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร์สากล 2  รหัสวิชา  ส32104  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  0.5  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

 
ศึกษาและวิเคราะห์เรื่อง อารยธรรมของโลกในยุคโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก

ตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอารยธรรมของโลก วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติ จากเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น วิเคราะห์สถานการณ์
ของโลก ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และผลกระทบท่ีต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน 
 โดยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่มเพื่อ
พัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท่ีส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
    ส 4.2 ม.4-6/2, ม.4-6/3 
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 5   รหัสวิชา  ส33101  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 

 

 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธถีวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา การท าบุญเล้ียง
พระในโอกาสต่างๆ หลักธรรม คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญและเทศกาลส าคัญในพระพุทธศาสนา การเป็น
ชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนา
คน พัฒนาชาติและโลก ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดความเช่ือและ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆและชักชวน ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีต่อกันเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนา
ในการแก้ปัญหา และพัฒนาสังคม ประวัติของศาสดาของศาสนาอื่นและหลักค าสอนพื้นฐาน 

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่อง
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่นท่ีส าคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด  

ส 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/17, ม.4-6/18,ม.4-6/21, ม.4-6/22 
ส 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 

 
รวมทั้งหมด  12  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 6   รหัสวิชา  ส33102  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จ านวน  1.0  หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 

 
อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     

วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบาย
การเงิน การคลังศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ 
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง  
และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 

การประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่า เป็นผลจากการกระท าของมนุษย์หรือธรรมชาติ 
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและนอกประเทศ 
เกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม ในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท้ังในประเทศไทยและโลกการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า และเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิง
ท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัยมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการร่วมมือกันแก้ปัญหา
อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 
รหัสตัวชี้วัด  

ส 3.2 ม.4-6/1,ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ส 5.2 ม.4-6/2  

 
รวมทั้งหมด   4  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาเพิ่มเติม 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายวชิาที่เปิดสอนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

รายวิชา  ส31201  อาเซียนศึกษา 1  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส31202  อาเซียนศึกษา 2  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส30231  หน้าท่ีพลเมือง 1  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส30232  หน้าท่ีพลเมือง 2  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
 

 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

รายวิชา  ส30233  หน้าท่ีพลเมือง 3  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชา  ส30234  หน้าท่ีพลเมือง 4  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 0.5   หน่วยกิต 
 

 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

        - 
 

 
 
 
 
 
 



222 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาอาเซียนศึกษา 1              รหัสวิชา  ส31201        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 1 

  
    ศึกษา วิเคราะห์ ก าเนิดสมาคมอาสา พัฒนาการของอาเซียนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียน  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีส่วน
ร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนอย่างปกติสุข  

 
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 

 
1. อธิบายก าเนิดสมาคมอาสาและพัฒนาการของอาเซียนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. อธิบายเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ โครงสร้างองค์กรและกลไกการด าเนินงาน 

ของอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก 
 
รวมทั้งหมด  2  ข้อ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาอาเซียนศึกษา 2              รหัสวิชา  ส31202                 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต           ภาคเรียนท่ี 2 

  
 การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอื่น บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจของอาเซียนใน
สังคมโลก ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแก้ปัญหาต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีส่วน
ร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนอย่างปกติสุข  

 
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 

1. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. อธิบายลักษณะส าคัญของการด าเนินงานตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
3. วิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางแก้ไข 
4. วิเคราะห์บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ประชาคมอาเซียน 
5. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในด้านต่างๆ ปัญหาของอาเซียน และแนวทางแก้ไข 

 
 
รวมทั้งหมด  5  ข้อ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 1              รหัสวิชา  ส30231        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 1 

มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดง  ความ
เคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ความอดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแผ่พระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา 
บริการรวมท่ีจุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
   1.  มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
  2.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 
  3.  เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4.  เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 12. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 2              รหัสวิชา  ส30232        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 2 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การ
เป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความ 
กล้าหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสาร
ทางการเมือง และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยใน     
การวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทัน
ข่าวสารและรู้ทันส่ือ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง   
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
  5.  เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
   6.  ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
   7.  มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
   8.  รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ 
    9.  คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
 10.  ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 11.  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
 12. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 3              รหัสวิชา  ส30233        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 1 
 

แสดงออก แนะน าผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องใฝ่หาความรู้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้
ผู้อื่นแสดงออกถึง  ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ประยุกต์  และเผยแผ่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัยความสามัคคีหลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิด
จากข้างในไม่ติดต าราบริการรวมที่จุดเดียวใช้อธรรมปราบอธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ     ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. แสดงออก แนะน าผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละ 
 2. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
  
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 4              รหัสวิชา  ส30234        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต    ภาคเรียนท่ี 2 
 

มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ คาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูลปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง 
การระงับความขัดแย้งและสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้งปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ     ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
           

  1. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
 2. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ 
 3. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
 4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหา
ความขัดแย้ง 
 5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
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รายวิชาท่ีเปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) 

รายวิชาพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 พ21101 สุขศึกษา1   จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 

พ21102 สุขศึกษา2   จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
 พ21103 พลศึกษา1 (เทเบิลเทนนิส) จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
 พ21104 พลศึกษา2 (ยืดหยุ่น)  จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

พ22101 สุขศึกษา3   จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
 พ22102 สุขศึกษา4   จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
 พ22103 พลศึกษา3 (กระบี1่)  จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 

พ22103 พลศึกษา4(กระบี2่)  จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

พ23101 สุขศึกษา5   จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
 พ23102 สุขศึกษา6   จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
 พ23103 พลศึกษา5(ตะกร้อ1)  จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
 พ23104 พลศึกษา6(ตะกร้อ2)  จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

พ21201 วอลเลย์บอล1   จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
พ21202 วอลเลย์บอล2   จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
พ22201 กรีฑา1    จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 

 พ22202 กรีฑา2    จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

พ23201 ฟุตซอล1   จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
 พ23202 ฟุตซอล1   จ านวน   20  ช่ัวโมง 0.5   หน่วยกิต 
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รายวิชาท่ีเปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) 

รายวิชาพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 พ31101    สุขศึกษาและพลศึกษา 1 จ านวน 20  ช่ัวโมง  0.5   หน่วยกิต 
 พ31102   สุขศึกษาและพลศึกษา 2 จ านวน 20  ช่ัวโมง  0.5   หน่วยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

พ32101   สุขศึกษาและพลศึกษา3    จ านวน 20  ช่ัวโมง  0.5   หน่วยกิต 
 พ32102   สุขศึกษาและพลศึกษา4 จ านวน 20  ช่ัวโมง  0.5   หน่วยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

พ33101    สุขศึกษาและพลศึกษา5 จ านวน 20  ช่ัวโมง  0.5   หน่วยกิต 
พ33102    สุขศึกษาและพลศึกษา6 จ านวน 20  ช่ัวโมง  0.5   หน่วยกิต 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 พ31201    บาสเกตบอล  จ านวน 20  ช่ัวโมง  0.5   หน่วยกิต 

พ31202   ฟุตซอล1   จ านวน   40   ช่ัวโมง  1.0   หน่วยกิต 
พ31203   ฟุตซอล2   จ านวน   40   ช่ัวโมง  1.0   หน่วยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
พ32201   แบดมินตัน   จ านวน   40   ช่ัวโมง  1.0   หน่วยกิต 

 พ32202  ฟุตซอล3   จ านวน   40   ช่ัวโมง  1.0   หน่วยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

พ21101     สุขศึกษา1                                         กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1                                  เวลา  20 ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต  

 
ศึกษา  วิเคราะห์  และอธิบายเกี่ยวกับความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผล

ต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและต่อมไร้ท่อให้
ท างานตามปกติ  ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน  วิธีปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม  แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ   ความสามารถของตนเองตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะ
กลไกและทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและทีม โดย
ใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการและน าหลักความรู้ท่ีได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
ความส าคัญของการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี ออกก าลังกายและเลือกเข้า
ร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถพร้อมท้ังมีการประเมินการล่นของตนเองและ
ผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่น  

 โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ  ส านึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง  เพื่อให้สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1 ม.1/1 
พ 1.1 ม.1/2 
พ 1.1 ม.1/3 
พ 1.1 ม.1/4 
พ 2.1 ม.1/1 
พ 2.2 ม.1/2 

 รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ21102     สุขศึกษา2                                         กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2                                  เวลา  20 ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต  

 
 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควบคุมน้ าหนักของ
ตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและป้องกันการติดสารเสพติด 
อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก 
สารเสพติดโดยใช้ทักษะต่าง ๆ และแสดงวิธพยาบาล แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางสุขศึกษา ทักษะชีวิตชีวิตในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ น าความรู้ หลักการ กระบวนการไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อสุข
ศึกษามีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 4.1 ม.1/2 
พ 4.1 ม.1/3 
พ 5.1 ม.1/1 
พ 5.1 ม.1/2 
พ 5.1 ม.1/3 
พ 5.1 ม.1/4 

รวมทั้งหมด    6   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



235 
 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ21103     พลศึกษา1(เทเบิลเทนนิส)                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1                                  เวลา  20 ช่ัวโมง            จ านวน  0.5  
หน่วยกิต  

 
ศึกษาประวัติความเป็นมากีฬาเทเบิลเทนนิส   ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การเล่นกีฬาตามล าดับ

ขั้นตอน การเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น การจับไม้ การตีและรับ ลูกโยน การตีและรับลูกหยอด การตีและรับลูกตบ 
การส่งลูกยาว รู้และเข้าใจกติกาเบ้ืองต้นของการแข่งขันเทเบิลเทนนิส   ประเภทเด่ียว ประเภทคู่ ประเภท
คู่ผสม มีมารยาทในการดูและการเล่น มีน้ าใจนักกีฬา รู้จักการรักษาอุปกรณ์การเล่น สามารถน าทักษะการเล่น
ไปใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายตนเองได้ โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการ และการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาและความรู้ท่ัวไปของกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
2. ปฏิบัติทักษะการจับไม้และการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นได้ 
3. ปฏิบัติทักษะการตีและการรับลูกโยนได้ 
4. ปฏิบัติทักษะการตีและการรับลูกหยอดได้ 
4. ปฏิบัติทักษะการตบลูก 
5. ปฏิบัติทักษะการตีและการรับลูกตบได้ 
6. ปฏิบัติทักษะการส่งลูกยาวได้ 
7. ปฏิบัติทักษะการส่งลูกส้ันได้ 
8. บอก กฎ กติกา และมารยาทการเล่นเบ้ืองต้นได้ 
9.ปฏิบัติทักษะการแข่งขันแบดมินตันประเภทต่าง ๆ ได้ 
10. ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส   พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองได้ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม 1/1  , ม.1/2 , ม.1/3 
พ 3.2   ม 1/1  , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 
พ 5.1   ม 1/1 
  รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ21104     พลศึกษา2 (ยืดหยุ่น)                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2                               เวลา  20 ช่ัวโมง            จ านวน  0.5  หน่วย
กิต  

 

   ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบ ควบคุมการเคล่ือนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการ
เคล่ือนไหวตามแบบท่ีก าหนด การรับแรง การใช้แรง และความสมดุล ออกก าลังกายอย่างมีรูปแบบและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมกีฬา และมีน้ าใจนักกีฬา 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคล่ือนไหวร่างกาย กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
กลุ่ม การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย 
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ สามารถตัดสินใจและน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

 ตัวชี้วัด 
 พ 3.1  ม.1/1 ม.1/3     
 พ 3.2  ม.1/5  
        พ 4.1  ม.1/1 
 
รวมทั้งหมด    4  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 



237 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ21201     วอลเลย์บอล1                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1                                   เวลา  20 ช่ัวโมง            จ านวน  0.5  
หน่วยกิต  

 
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทวอลเล่ย์บอล  ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย 

การเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน และการเล่นกีฬาตามล าดับข้ันตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทวอลเลย์บอล มีทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรมเห็น
คุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็น
ไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบาย สรุปประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเล่ย์บอลได้ 
2. อธิบายกฎกติกาการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายหน้าท่ีของการตัดสิน และผู้ตัดสินกีฬาได้ 
4. บอกรูปแบบของการแข่งขัน และการจัดการแข่งขันได้ 
5. จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดได้ 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตัดสิน และผู้ช่วยตัดสินได้ 
7. เป็นผู้เล่นท่ีดี และผู้ชมท่ีดีได้ 
8. ล าดับขั้นตอนการแข่งขันได้ 
9. ทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ 
10. เขียนโครงการจัดการแข่งขันได้ 

ตัวชี้วัด 
 พ 3.1  ม.1/1      
 พ 3.2  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/5  
         
รวมทั้งหมด    5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

พ21202     วอลเลย์บอล2                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต  

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทวอลเลย์บอล  ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย 
การเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน และการเล่นกีฬาตามล าดับข้ันตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทวอลเลย์บอล มีทักษะในการเล่นกีฬา  

มีคุณธรรม เห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวนิัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็น
ไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบาย สรุปประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
2. อธิบายกฎกติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายหน้าท่ีของการตัดสิน และผู้ตัดสินกีฬาได้ 
4. รูปแบบของการแข่งขัน และการจัดการแข่งขันได้ 
5. จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดได้ 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตัดสิน และผู้ช่วยตัดสินได้ 
7. เป็นผู้เล่นท่ีดี และผู้ชมท่ีดีได้ 
8. ล าดับขั้นตอนการแข่งขันได้ 
9. ทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ 
10. เขียนโครงการจัดการแข่งขันได้ 

ตัวชี้วัด 
 พ 3.1  ม.1/1      
 พ 3.2  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3     ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6  
         
รวมทั้งหมด    7  ตัวชี้วัด 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ22101     สุขศึกษา3                                         กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1                                 เวลา  20 ช่ัวโมง            จ านวน  0.5  หน่วย
กิต  

 
 ศึกษาวิเคราะห์  อธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
ในวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจ  ปัจจัยท่ีมีผลต่อเจตคติในเรื่อง
เพศ  ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ป้องกนัตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  การต้ังครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  ความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศและการวาง
ตัวอย่างเหมาะสม การบริการทางสุขภาพ ความหมายของการบริการทางสุขภาพ สิทธิ ระบบบริการสุขภาพ 
วิธีการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย 

โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษา  การศึกษาหาความรู้  การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  
ความเข้าใจ  ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
ส านึกในคุณค่า  ศักยภาพและความเป็นตัวของตนเอง  มีค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด  

พ 1.1    ม2/1 , ม2/2 
 พ 2.1    ม2/1,  ม2/2,  ม2/3,  ม2/4 

พ 4.1    ม2/1 
 

รวมทั้งหมด    7   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ22102    สุขศึกษา 4                                        กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2                                เวลา  20 ช่ัวโมง            จ านวน  0.5  หน่วย
กิต  
 
 ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล การใช้เทคโนโลยีท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ลักษณะเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตน เพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด เห็นความส าคัญ
ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองให้เป็นไปตามท่ีก าหนด รู้วิธีการ ปัจจัยและแหล่งช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้
ติดยาเสพติด วิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง และสถานการณ์เส่ียงสามารถป้องกันตนเองและหลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่อันตราย   

โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษา การศึกษาหาความรู้ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ชีวิตระจ าวัน ส านึก
คุณค่า ศักยภาพและความเป็นตัวของตัวเอง มีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ.4.1  ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
 พ.5.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด   9  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ22103    กระบี-่กระบอง1                                        กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1                                เวลา  20 ช่ัวโมง            จ านวน  0.5  หน่วย
กิต  
 

ศึกษาวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬากระบี่-กระบอง  
อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ   กฎ  กติกากีฬากระบี่-กระบอง กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขัน
กับผู้อื่น  และน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติ  ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู 
การเล่นและการแข่งขันกีฬากระบี่-กระบอง  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา  และน าไปปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็น
บุคลิกภาพท่ีดี  ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค่าและความงามของกีฬากระบี่-
กระบอง ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  ค านึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่น และสังคม   และน าหลัก
แนวการคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  ออกก าลังกายและเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ   

โดยการใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้    ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติทักษะ
ได้  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ การปฏิบัติทักษะกีฬากระบี่-กระบอง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ.3.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  
 พ.3.2  ม.2/2, ม.2/3  ม.2/4,  
 
รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ22104    กระบี-่กระบอง2                                        กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2                                เวลา  20 ช่ัวโมง            จ านวน  0.5  หน่วย
กิต  
 

ศึกษาวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬากระบี่-กระบอง  
อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ   กฎ  กติกากีฬากระบี่-กระบอง กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขัน
กับผู้อื่น  และน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติ  ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู 
การเล่นและการแข่งขันกีฬากระบี่-กระบอง  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา  และน าไปปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็น
บุคลิกภาพท่ีดี  ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค่าและความงามของกีฬากระบี่-
กระบอง ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  ค านึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่น และสังคม   และน าหลัก
แนวการคิดไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  ออกก าลังกายและเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ   

โดยการใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้    ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติทักษะ
ได้  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ การปฏิบัติทักษะกีฬากระบี่-กระบอง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ.3.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  
 พ.3.2  ม.2/2, ม.2/3  ม.2/4,  
 
รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ22201    กรีฑา1                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1                                เวลา  20 ช่ัวโมง            จ านวน  0.5  หน่วย
กิต  
 

ศึกษาวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบต่าง ๆ       ในการเล่นกรีฑา แสดง
การเคล่ือนไหวได้อย่างสร้างสรรค์  อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กีฬากรีฑา   กลวิธีต่าง ๆ ใน
ระหว่างการเล่น การแข่งขันกับผู้อื่น และน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ใน ชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  
แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬากรีฑาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา  และน าไป
ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี  ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค่าและ
ความงามของกีฬากรีฑา  ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  ค านึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่น และ
สังคม   เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และน าหลักแนวการคิดไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม  ออกก าลังกายและเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ าเสมอ     

โดยการใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ   การวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติทักษะ
ได้ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ การปฏิบัติทักษะกีฬากรีฑาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 3.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
 พ3.2  ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 
รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



245 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ22202    กรีฑา2                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2                             เวลา  20 ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษาวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวรูปแบบต่าง ๆ       ในการเล่นกรีฑา แสดง
การเคล่ือนไหวได้อย่างสร้างสรรค์  อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กีฬากรีฑา   กลวิธีต่าง ๆ ใน
ระหว่างการเล่น การแข่งขันกับผู้อื่น และน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  
แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬากรีฑาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา  และน าไป
ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี  ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค่าและ
ความงามของกีฬากรีฑา  ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม  ค านึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่น และ
สังคม   เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และน าหลักแนวการคิดไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม  ออกก าลังกายและเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ าเสมอ     

โดยการใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ   การวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติทักษะ
ได้ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ การปฏิบัติทักษะกีฬากรีฑาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 3.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
 พ3.2  ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ23101    สุขศึกษา 5                                       กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1                                เวลา  20 ช่ัวโมง        จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษา วิเคราะห์ การเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม อิทธิพลและความคาดหวังของ
สังคม ต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น อนามัยเจริญพันธุ์แม่
และเด็ก การวางแผนครอบครัว ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์ สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว แนวทาง
ป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการความคิดรวบยอด กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม การสังเกต การคิดวิเคราะห์ การอภิปราย
และการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เปรียบเทียบ รวบรวมข้อมูล เสนอแนวทางป้องกันแก้ไข อย่างมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด 
 พ 1.1    ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
 พ 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
 พ.5.1  ม.3/1 
 
รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ23102    สุขศึกษา 6                                       กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2                                เวลา  20 ช่ัวโมง      จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษา วิเคราะห์ รายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ แนวทางการป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วย แนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชนการออก
ก าลังกายการพักผ่อนและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อแนวทางสุขภาพความรุนแรงและชักชวนให้เพื่อน
หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรง อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงความสัมพันธ์ของการดื่ม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 โดยใช้ทักษะ กระบวนการความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม การ
สังเกต การอภิปรายและการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถก าหนดและเสนอแนะแนวทาง การวางแผน ทดสอบ บอก
วิธีการหลีกเล่ียงและแสดงทักษะ อย่างมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 4.1   ม.3/2   ม.3/3    ม.3/4   ม.3/5 
พ 5.1   ม.3/1    ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4    ม.3/5 
 

รวมทั้งหมด   8  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ23103    พลศึกษา5 (ตะกร้อ1)                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1                               เวลา  20 ช่ัวโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทตะกร้อ ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน และการเล่นกีฬาตามล าดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทตะกร้อ มีทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรมเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปรายกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็น
ไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. สรุปประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
2. สามารถเคล่ือนไหวในท่าเบื้องต้นของกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
3. สามารถรับและส่งลูกแบบต่าง ๆ และเตะตะกร้อลูกพื้นฐานได้ 
4. สามารถเตะลูกข้างเท้าด้านใน และลูกข้างเท้าด้านนอกถูกต้องและเล่นลูกโต้คู่ได้ 
5. สามารถเตะลูกหลังเท้าและเล่นลูกโต้คู่ได้ 
6. สามารถเตะลูกโหม่ง และเล่นลูกโต้คู่ได้ 
7. สามารถเดาะลูกเข่าได้อย่างถูกต้องและเล่นลูกพลิกแพลงได้ 
8. สามารถเล่นลูกด้วยศีรษะได้อย่างถูกต้องและเล่นพลิกแพลงได้ 
9. อธิบายกฎ กติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อได้อย่างถูกต้อง 
10. สามารถเล่นทีมได้อย่างถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน 

 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 3.1   ม.3/1   ม.3/2     
พ 3.2   ม.3/2    

รวมทั้งหมด   3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ23104    พลศึกษา6 (ตะกร้อ2)                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2                               เวลา  20 ช่ัวโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทตะกร้อ ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน และการเล่นกีฬาตามล าดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทตะกร้อ มีทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรมเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปรายกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวนิัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็น
ไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้  

 1. สรุปประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
 2. อธิบายกฎ กติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อได้อย่างถูกต้อง 
 3. สามารถเล่นทีมได้อย่างถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน 

  4.บอกประโยชน์ของกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
   5.บอกการเป็นผู้ชมและผู้เล่นท่ีดีได้ 

  6.บอกความรู้ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่าง  ถูกต้อง  
  7.อธิบายวิธีการประเมินผล สมรรถภาพทางกายได้อย่าง  ถูกต้อง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 3.1   ม.3/2   ม.3/3     
พ 3.2   ม.3/1    ม.3/3    ม.3/4   ม.3/5 
พ 4.1   ม.3/5     

         
รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ23201    ฟุตซอล1                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1                               เวลา  20 ช่ัวโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทฟุตซอล ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน และการเล่นกีฬาตามล าดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทฟุตซอล มีทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรมเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็น
ไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบาย สรุปประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้ 
2. อธิบายกฎ กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถเคล่ือนไหวในท่าเบื้องต้นของกีฬาฟุตซอลได้ 
4. สามารถเตะลูกข้างเท้าด้านใน ด้านนอกและหลังเท้าได้ 
5. สามารถเดาะลูกเข่าและลูกโหม่งได้ 
6. สามารถเตะลูกแบบต่าง ๆด้วยลูกโต้คู่และฝึก 3 คนอ้อมหลังได้ 
7. สามารถเตะลูกยิงประตูได้ 
8. สามารถเป็นผู้รักษาประตูได้ 
9. มีทักษะในการเล่นเป็นทีมและวางตัวผู้เล่นได้ 
10. สามารถแข่งขันฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.3/1   ม.3/2     
พ 3.2   ม.3/1    ม.3/2     
พ 4.1   ม.3/5    

รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ23202    ฟุตซอล2                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2                               เวลา  20 ช่ัวโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทฟุตซอล ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน และการเล่นกีฬาตามล าดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทฟุตซอล มีทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรมเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็น
ไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถ อธิบาย สรุปประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้ 
2. นักเรียนสามารถ อธิบายกฎ กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถ บอกการวัดผลและการประเมินผลได้ 
4. นักเรียนสามารถ รู้ขั้นตอนการรุกใน การเล่นกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
5.  นักเรียนสามารถ รู้และปฏิบัติการเล่น เมื่อเป็นฝ่ายรุกแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
6. นักเรียนสามารถ รู้ขั้นตอนการรุกใน การเล่นกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
7. นักเรียนสามารถ รู้และปฏิบัติการเล่นเมื่อเป็นฝ่ายรุกแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
8. นักเรียนสามารถ รู้ขั้นตอนการรับหรือการป้องกันได้อย่างถูกต้อง 
9.   นักเรียนสามารถ รู้และปฏิบัติการเล่น เมื่อเป็นฝ่ายรับแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
10. นักเรียนสามารถ รู้ขั้นตอนการรับหรือการป้องกันได้อย่างถูกต้อง 
11. นักเรียนสามารถ รู้และปฏิบัติการเล่นเมื่อเป็นฝ่ายรับแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
12. นักเรียนสามารถ รู้และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขันได้อย่างถูกต้อง 
13. นักเรียนสามารถ บอกความรู้การทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
14. นักเรียนสามารถ อธิบายวิธีการประเมินผลสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.3/1   ม.3/2     
พ 3.2   ม.3/3   ม.3/4    ม.3/5 
พ 4.1   ม.3/5    

รวมทั้งหมด   6  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา สุขศึกษา 1        จ านวน 20  ชั่วโมง  
รหัสวิชา พ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ  วางแผน
ดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองประฎอบัติตามเผนพัฒนาสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการ
ด าเนินชีวิต วิเคราะห์ค่านิยามในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ ปฎิบัติตามสิทธิของผู้บริโภค 
วิเคราะห์อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางสุขศึกษา ทักษะชีวิตชีวิตในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่า ง

เหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ น าความรู้ หลักการ กระบวนการไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อสุข
ศึกษามีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1 ม.4/1 
พ 1.1 ม.4/2 
พ 4.1 ม.4/5 
พ 2.1 ม.4/1 
พ 2.1 ม.4/2 
พ 4.1 ม.4/3 

 
รวมทั้งหมด   6  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา สุขศึกษา 2        จ านวน 20  ช่ัวโมง  
รหัสวิชา พ 31102 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4             จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
 วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย วิเคราะห์
บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน วางแผนก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชุน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันความเส่ียงต่อ
การใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุ่นแรง เพื่อสุขภาพของตนเองครอบครัวและสังคม วิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพหรือความ
รุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ
และความรุนแรง 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางสุขศึกษา ทักษะชีวิตชีวิตในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ น าความรู้ หลักการ กระบวนการไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อสุข
ศึกษามีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและ ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 4.1 ม.4-6/1 
พ 4.1 ม.4-6/4 
พ 4.1 ม.4-6/6 
พ 5.1 ม.4-6/1 
พ 5.1 ม.4-6/2 
พ 5.1 ม.4-6/3 
พ 5.1 ม.4-6/4 
พ 5.1 ม.4-6/5 
พ 5.1 ม.4-6/6 

รวมทั้งหมด   9   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ 31201     บาสเกตบอล                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1                 จ านวน 20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5  หน่วยกิต   

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี ้
 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา  เข้าใจ มีทักษะในการ
เคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฏ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ใน
ระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผู้อื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติ แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการ
เล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬาและน าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป็นบุคลิกภาพท่ีดี 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางพลศึกษา ทักษะชีวิตชีวิตในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและในการส่ือสาร การส่ือความหมายและการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ น าความรู้ หลักการ กระบวนการไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็น
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อสุขศึกษามีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นใน
ตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 3.1 ม.4-6/1 
พ 3.1 ม.4-6/2 
พ 3.1 ม.4-6/2 
พ 3.2 ม.4-6/3 
  

รวมทั้งหมด   9   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
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พ31202    ฟุตซอล1                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1                               เวลา  40 ช่ัวโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทฟุตซอล ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน และการเล่นกีฬาตามล าดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทฟุตซอล มีทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรมเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวนิัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็น
ไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบาย สรุปประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้ 
2. อธิบายกฎ กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถเคล่ือนไหวในท่าเบื้องต้นของกีฬาฟุตซอลได้ 
4. สามารถเตะลูกข้างเท้าด้านใน ด้านนอกและหลังเท้าได้ 
5. สามารถเดาะลูกเข่าและลูกโหม่งได้ 
6. สามารถเตะลูกแบบต่าง ๆด้วยลูกโต้คู่และฝึก 3 คนอ้อมหลังได้ 
7. สามารถเตะลูกยิงประตูได้ 
8. สามารถเป็นผู้รักษาประตูได้ 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.4/1   ม.4/2   ม.4/3   ม.4/5        
พ 3.2   ม.4/1   ม.4/3      
พ 4.1   ม.4/7    

รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
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พ31203    ฟุตซอล2                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2                               เวลา  40 ช่ัวโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทฟุตซอล ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน และการเล่นกีฬาตามล าดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทฟุตซอล มีทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรมเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็น
ไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถ อธิบาย สรุปประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้ 
2. นักเรียนสามารถ อธิบายกฎ กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถ บอกการวัดผลและการประเมินผลได้ 
4. นักเรียนสามารถ รู้ขั้นตอนการรุกใน การเล่นกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
5.  นักเรียนสามารถ รู้และปฏิบัติการเล่น เมื่อเป็นฝ่ายรุกแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
6. นักเรียนสามารถ รู้ขั้นตอนการรุกใน การเล่นกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
7. นักเรียนสามารถ รู้และปฏิบัติการเล่นเมื่อเป็นฝ่ายรุกแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
8. นักเรียนสามารถ รู้ขั้นตอนการรับหรือการป้องกันได้อย่างถูกต้อง 
9.   นักเรียนสามารถ รู้และปฏิบัติการเล่น เมื่อเป็นฝ่ายรับแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
10. นักเรียนสามารถ รู้ขั้นตอนการรับหรือการป้องกันได้อย่างถูกต้อง 
11. นักเรียนสามารถ รู้และปฏิบัติการเล่นเมื่อเป็นฝ่ายรับแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
12.  นักเรียนสามารถ รู้และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขันได้อย่างถูกต้อง 
13. นักเรียนสามารถ บอกความรู้การทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
14. นักเรียนสามารถ อธิบายวิธีการประเมินผลสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.4/5        
พ 3.2   ม.4/2   ม.4/3     ม.4/4       
พ 4.1   ม.4/7    

รวมทั้งหมด   5  ตัวชี้วัด 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ32101    สุขศึกษาและพลศึกษา 3                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  20 ชั่วโมง            จ านวน  0.5  หน่วย
กิต  
 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี ้
 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน ของระบบอวัยวะต่าง ๆ วางแผน
ดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว เลือกใช้ทักษะท่ี
เหมาะสมในการป้องกันลดความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว ปฏิบัติตนตามสิทธิของ
ผู้บริโภค  วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย วางแผนและ
ปฎิบัติตามแผน การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพกลไก  
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางสุขศึกษา ทักษะชีวิตชีวิตในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ น าความรู้ หลักการ กระบวนการไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อสุข
ศึกษามีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 1.1 ม.4-6/1 
พ 1.1 ม.4-6/2 
พ 2.1 ม.4-6/3 
พ 4.1 ม.4-6/3 

 
รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานพ้ืนฐาน 
พ32102    สุขศึกษาและพลศึกษา 4               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20 ชั่วโมง            จ านวน  0.5  หน่วย
กิต  
 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
  วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย วางแผนและ
ปฎิบัติตามแผน การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพกลไก วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพหรือ
ความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกนั 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางสุขศึกษา ทักษะชีวิตชีวิตในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ น าความรู้ หลักการ กระบวนการไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อสุข
ศึกษามีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

พ 4.1 ม.4-6/4 
พ 4.1 ม.4-6/7 
พ 5.1 ม.4-6/3  

รวมทั้งหมด   3   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ32201    แบดมินตัน                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1                               เวลา  40 ช่ัวโมง     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
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ศึกษา ประวัติความเป็นมากีฬาแบดมินตัน ปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น การตีและการรับลูกโด่ง การตี
และรับลูกหยอด การตีและรับลูกดาด การตีแลรับลูกตบ การส่งลูกยาว การส่งลูกส้ัน รู้และเข้าใจกติกาเบื้องต้น
ของการแข่งขันแบดมินตันประเภทเด่ียว ประเภทคู่ ประเภทคู่ผสม มีมารยาทในการดูแลการเล่น มีน้ าใจ
นักกีฬาและรู้จักการรักษาอุปกรณ์การเล่น สามารถน าทักษะการเล่นแบดมินตันไปใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย 
ของตนเองได้ 

 โดยใช้กระบวนการทักษะปฏิบัติ การเรียนรู้ ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม และการมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาและความรู้ท่ัวไปของกีฬาแบดมินตันได้ 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการจับไม้และการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการตีและการรับลูกโยนได้ 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการตีและการรับลูกหยอดได้ 
5. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการตีและการรับลูกดาดได้ 
6. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการตีและการรับลูกตบได้ 
7. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการส่งลูกยาวได้ 
8. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการส่งลูกส้ันได้ 
9. นักเรียนสามารถบอก กฎ กติกา และมารยาท การเล่นเบ้ืองต้นได้ 
10. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการแข่งขันแบดมินตันประเภทต่าง ๆได้ 
11. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกีฬาแบดมินตันพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองได้ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1  ม.5/1   ม.5/2 
พ 3.2  ม.5/1  ม.5/2   ม.5/3 
พ 4.1 ม.5/7 
 
รวมทั้งหมด   6   ตัวชี้วัด 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
พ32202    ฟุตซอล                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40 ชั่วโมง     จ านวน  1.0  หน่วย
กิต  
 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทฟุตซอล ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน และการเล่นกีฬาตามล าดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทฟุตซอล มีทักษะในการเล่นกีฬา มีคุณธรรมเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สร้างความตระหนัก กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะการมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็น
ไทย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบาย สรุปประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้ 
2. อธิบายกฎ กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถเคล่ือนไหวในท่าเบื้องต้นของกีฬาฟุตซอลได้ 
4. สามารถเตะลูกข้างเท้าด้านใน ด้านนอกและหลังเท้าได้ 
5. สามารถเดาะลูกเข่าและลูกโหม่งได้ 
6. สามารถเตะลูกแบบต่าง ๆด้วยลูกโต้คู่และฝึก 3 คนอ้อมหลังได้ 
7. สามารถเตะลูกยิงประตูได้ 
8. สามารถเป็นผู้รักษาประตูได้ 
9. มีทักษะในการเล่นเป็นทีมและวางตัวผู้เล่นได้ 
10. สามารถแข่งขันฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 

รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1  ม.5/1    
พ 3.2  ม.5/1  ม.5/2   ม.5/3  ม.5/4 
พ 4.1 ม.5/7 
รวมทั้งหมด   6   ตัวชี้วัด 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ33101    สุขศึกษา 5                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



266 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1                                เวลา  20 ช่ัวโมง       จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษาวิเคราะห์  เกี่ยวกับระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ระบบประสาท ระบบ
สืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และความสัมพันธ์ของการท างานในระบบต่าง ๆ ในร่างกาย การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างบุคคล วัยรุ่นและครอบครัว ผลของความขัดแย้ง แนวทางแก้ไขปัญหา
และทักษะท่ีเหมาะสมในการป้องกัน และลดความขัดแย้ง ภาวการณ์ทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ ปัจจัยท่ีท าให้
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นแตกต่างกัน ค่านิยมในเรื่องเพศ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อค่านิยมทางเพศ ค่านิยมเรื่องเพศ
ตามวัฒนธรรมไทยต่างชาติ และค่านิยมท่ีเหมาะสมในวัยรุ่นตามวัฒนธรรมไทย สุขภาพดีสร้างได้ สิทธิผู้บริโภค 
และส่ิงแวดล้อมดีชีวีมีสุข 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  สาธิต    เพื่อน าไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิต  
ประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 

พ. 1.1  ม.4-6/1 
 พ. 2.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
 พ.4.1     ม.4-6/1,  ม.4-6/3,  ม.4-6/6 
 รวมทั้งหมด   8  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
พ33102   สุขศึกษา 6                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  20 ชั่วโมง        จ านวน  0.5  หน่วยกิต  
 

ศึกษาวิเคราะห์  เกี่ยวกับโรคท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพและความรุนแรง 
สถานการณ์และแนวโน้มของสุขภาพและความรุนแรงของคนไทย ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพและความรุนแรง วิธี
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและความรุนแรง ชุมชนปลอดภัย แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ การป้องกัน
อุบัติเหตุ แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชนหลักการส าคัญการวางแผนและก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ 
ผลกระทบจากสารเสพติด การช่วยฟื้นคืนชีพ ความส าคัญและวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  สาธิต    เพื่อน าไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิต  
ประจ าวันได้ 

 
รหสัตัวชี้วัด 
 พ.4.1     ม.4-6/4,  ม.4-6/7 

พ.5.1     ม.4-6/3,  ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/7 
 

 รวมทั้งหมด   6  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาท่ีเปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
สาระการเรยีนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3) 
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สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ศ 21101     ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป ์1) 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 21102     ศิลปะ 2 (ทัศนศิลป ์2) 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ศ 22101     ศิลปะ 3 (ดนตรี 1) 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 22102     ศิลปะ 4 (ดนตรี 2) 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ศ 23101     ศิลปะ 5 (ทัศนศิลป ์) 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 23102     ศิลปะ 6 (ดนตรี) 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ศ 21201     ทัศนศิลป ์1 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 21202     นาฏศิลป์ 1 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 21203     ดนตรีพื้นเมือง 1 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 21204     ดนตรี 1 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 21205     ทัศนศิลป ์2 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 21206     นาฏศิลป ์2 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 21207     ดนตรีพื้นเมือง 2 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 21208     ดนตรี 2 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ศ 22201     ทัศนศิลป ์3 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 22202     นาฏศิลป์ 3 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 22203     ดนตรีพื้นเมือง 3 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 22204     ดนตรี 3 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
 ศ 22205     ทัศนศิลป ์4 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 22206     นาฏศิลป์ 4 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 22207     ดนตรีพื้นเมือง 4 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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 ศ 22208     ดนตรี 4 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ศ 23201     ทัศนศิลป ์5 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 23202     นาฏศิลป์ 5 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 23203     ดนตรีพื้นเมือง 5 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 23204     ดนตรี 5 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 23205     ทัศนศิลป ์6 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 23206     นาฏศิลป์ 6 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 23207     ดนตรีพื้นเมือง 6 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 23208     ดนตรี 6 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
สาระการเรยีนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 
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สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ศ31101 ศิลปะ  1 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31102 ศิลปะ  2 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ศ32101 ศิลปะ  3 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32102 ศิลปะ  4 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ศ33101 ศิลปะ  5 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33102 ศิลปะ  6 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ศ31201 ทัศนศิลป ์1 40  ช่ัวโมง 2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ศ 32206     ดนตรีสากล 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 32207 ดนตรีไทย 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ศ33205 การวาดภาพ 1 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 32207 ดนตรีไทย 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ 32206     ดนตรีสากล 20  ช่ัวโมง 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ21101         รายวิชา  ศิลปะ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        จ านวน  1  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1    จ านวนเวลาเรียน 40  ชั่วโมง           
 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์  ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์ส่ิงแวดล้อมโดยใช้
ความรู้เรื่องทัศนธาตุ    หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและความ
สมดุล ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบความ
แตกต่างจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล และงานทัศนศิลป์ของภาค
ต่างๆ ในประเทศไทย   ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่นๆในการน าเสนอความคิดและข้อมูล วาด
ภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น 3  มิติ รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว  3 มิติ
โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและการส่ือถึงเรื่องราวของงาน  ออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณ์หรือ
กราฟิกอื่นๆ ในการน าเสนอความคิด  และข้อมูล  ประเมินงานทัศนศิลป์ บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของ
ตนเองและผู้ใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่มั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ1.1ม.1/1   ศ1.1ม.1/2   ศ1.1ม.1/3   ศ1.1ม.1/4   ศ1.1 ม.1/5 ศ1.1ม.1/6 
ศ1.2ม.1/1  ศ1.2ม.1/2  ศ1.2ม.1/3 

 
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ21201                 รายวิชา  ทัศนศิลป1์                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        จ านวน  0.5  หน่วยกิต     ภาคเรียนท่ี 1     จ านวนเวลาเรียน 20  ช่ัวโมง           
 

ศึกษาหลักการการเขียนภาพทิวทัศน์ องค์ประกอบศิลป์ของการจัดภาพ  การใช้วัสดุ  -    อุปกรณ์ 
และการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์บก  ทะเล    และส่ิงก่อสร้างด้วยเทคนิคด้วยดินสอ
ปากกา สีน  า  ตามความสนใจ  ถนัด  และมีเจตคติ  ทัศนคติท่ีมีต่องานการเขียนภาพทิวทัศน์ น าไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวันได้อย่างช่ืนชมเห็นคุณค่า 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ศึกษาหลักการเขียนภาพทิวทัศน์และองค์ประกอบของการจัดภาพทิวทัศน์ 
2.  หลักการใช้วัสดุ – อุปกรณ์และการเก็บรักษา 
3.  มีความรู้ความเข้าในในเรื่องของการเขียนภาพทิวทัศน์ในแต่ละประเภทปฏิบัติการเขียนภาพ 

ทิวทัศน์ประเภทต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเส้น รูปร่างรูปทรงต่างๆของหุ่นนิ่ง 
4.  ปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์แต่ละประเภท ๆด้วยเทคนิคต่างๆ  

 
รวมทั้งหมด   4   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ21202          รายวิชา  นาฎศิลป์ 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       จ านวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่  1     จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 

   อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม  ใช้นาฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง  ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์
พื้นบ้าน ละครไทย  และละครพื้นบ้าน 
 
ศ 3.1 – ม.1/1 , ม.1/2 
ศ 3.2 – ม.1/1 

 
รวมทั้งหมด   3   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ21203        รายวิชา  ดนตรีพื้นเมือง 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 1 จ านวนเวลาเรียน 20  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเพลงพื้นเมือง และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรี โน้ตบทเพลง วิธีการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆ  
วงดนตรีไทย วงดนตรพีื้นเมือง วงดนตรีสากล การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง การประเมิน 
คุณภาพของเพลงและการน าเสนอบทเพลง การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี ดนตรีกับสังคมไทย  
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง  
 กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตระบบเสียงดนตรีพื้นบ้าน ศึกษาใบความรู้ แล้วคิดวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ จ าแนกประเภท เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง อธิบาย วาดภาพ รวมทั้งสรุปเป็น
แผนภาพความคิดเพื่อให้ผู้เรียนสร้างและน าเสนอผลงานด้านดนตรี ให้ได้ผลตามท่ีต้องการ สามารถส่ือสารให้
ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะ งดงามของดนตรี บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับ
ดนตรีได้สัมพันธ์เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม น าความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ ๆ 
 เห็นความส าคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรีพื้นบ้าน เช่ือมั่นภาคภูมิใจในการ
แสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีพื้นบ้านซึ่ง
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
  
 
รหัสตัวชี้วัด 
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 
                 
รวม  11  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา(เพิม่เติม) 
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รายวิชา ดนตรี 1 เร่ืองปฏิบัติขลุ่ย Recorder                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                           ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา  ศ21204                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 เวลา 20 ชั่วโมง 

 

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ส่วนประกอบ หน้าท่ี  หลักกลไก  การก าเนิดเสียงของขลุ่ย
Recorder  หลักการจรดปาก    การควบคุมลมหายใจ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียงท่ีถูกต้องเท่ียงตรง  
หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติดนตรี  หลักการเล่นเด่ียว  และเล่นรวมวง  การบ ารุงรักษา  หลักการจัดรวม
วง  ปฏิบัติขลุ่ย Recorder  โดยถอดประกอบ  จับเครื่องดนตรี  ท่ายืน  นั่ง  จรดปาก  ควบคุมลมหายใจ  ลด
และเพิ่มเสียง  อ่านโน้ต  ฟัง  และปฏิบัติตามล าดับความยากง่ายของบทฝึก เพี่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่วนประกอบ  หน้าท่ี  หลักกลไกการก าเนิดเสียงของขลุ่ย Recorder  และมีทักษะในการปฏิบัติ  ท้ัง
ปฏิบัติเด่ียวและรวมวงได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายถึงหลักกลไกการก าเนิดเสียงและการดูแลรักษาขลุ่ยเรคอร์เดอร์ได้ถูกต้อง 
2. สามารถอธิบายประวัติขลุ่ยเรคอร์เดอร์ได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยและสากลตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
4. รู้จักหลักการเขียนตัวโน้ตและบันทึกตัวโน้ตลงในบรรทัด 5 เส้นได้ถูกต้อง 
5. สามารถอ่าน เขียน ลักษณะของตัวโน้ตค่าตัวโน้ตตัวหยุดและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ได้ถูกต้อง 
6. สามารถอธิบายถึงหลักการเป่าขลุ่ย  เทคนิคการเป่าและการควบคุมการหายใจได้ถูกต้อง 
7. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลขลุ่ยเรคอร์เดอร์แบบเด่ียวตามโน้ตท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
8. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีท่ีขลุ่ยเรคอร์เดอร์แบบการผสมวงและบรรเลงเพลงได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
 
 

  
 
 รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ศ21102         รายวิชา  ศิลปะ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        จ านวน  1  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2    จ านวนเวลาเรียน 40  ชั่วโมง           
 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์  ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์ส่ิงแวดล้อมโดยใช้
ความรู้เรื่องทัศนธาตุ    หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและความ
สมดุล ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบความ
แตกต่างจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล และงานทัศนศิลป์ของภาค
ต่างๆ ในประเทศไทย   ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่นๆในการน าเสนอความคิดและข้อมูล วาด
ภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น 3  มิติ รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว  3 มิติ
โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและการส่ือถึงเรื่องราวของงาน  ออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณ์หรือ
กราฟิกอื่นๆ ในการน าเสนอความคิด  และข้อมูล  ประเมินงานทัศนศิลป์ บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของ
ตนเองและผู้ใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่มั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ1.1ม.1/1   ศ1.1ม.1/2   ศ1.1ม.1/3   ศ1.1ม.1/4   ศ1.1 ม.1/5 ศ1.1ม.1/6 
ศ1.2ม.1/1  ศ1.2ม.1/2  ศ1.2ม.1/3 

 
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ21205                 รายวิชา  ทัศนศิลป์2                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        จ านวน  0.5  หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2     จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 

ศึกษาหลักการการเขียนภาพหุ่นนิ่ง  วัสดุ  -    อุปกรณ์   การร่างโครงสร้างของวัตถุ  การใช้น  าหนัก 
เส้น สี แสง เงา ทฤษฎีสี เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่ง   ด้วยดินสอปากกา สีน  า  ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วย
ดินสอปากกา สีน  า  จากของจริงจากธรรมชาติ  และส่ิงประดิษฐ์    เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการ
เขียนภาพหุ่นนิ่ง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับส่ิงรอบๆตัวเรา  ช่ืนชมเห็นคุณค่าความงามอย่างมี 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเรื่องความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในเรื่องเส้น รูปแบบต่างได้ 
2. หลักการใช้เส้นต่างๆออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นทางทัศนธาตุความเป็นเส้นรูปร่าง-รูปทรงได้ 
3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเส้น รูปร่างรูปทรงต่างๆของหุ่นนิ่งได้อย่างถูกต้อง 
4. มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเรื่องของหุ่นนิ่งและน าไปบูรณาการการเรียนรู้กับ 

กลุ่มสาระอื่นๆได้ 
 

รวมทั้งหมด   4   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ศ21207        รายวิชา  ดนตรีพื้นเมือง 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 0.5  หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2   จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง    
............................................................................................................................. .............................      
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเพลงพื้นเมือง และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรี โน้ตบทเพลง วิธีการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆ  
วงดนตรีไทย วงดนตรพีื้นเมือง วงดนตรีสากล การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง การประเมิน 
คุณภาพของเพลงและการน าเสนอบทเพลง การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี ดนตรีกับสังคมไทย  
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง  
 กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตระบบเสียงดนตรีพื้นบ้าน ศึกษาใบความรู้ แล้วคิดวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ จ าแนกประเภท เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง อธิบาย วาดภาพ รวมทั้งสรุปเป็น
แผนภาพความคิดเพื่อให้ผู้เรียนสร้างและน าเสนอผลงานด้านดนตรี ให้ได้ผลตามท่ีต้องการ สามารถส่ือสารให้
ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะ งดงามของดนตรี บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับ
ดนตรีได้สัมพันธ์เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม น าความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ ๆ  

เห็นความส าคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรีพื้นบ้าน เช่ือมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก 
รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีพื้นบ้านซึง่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  
 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3 
ศ 2.1 ม.1/4, , ม.1/7,ม.1/8, , ม.1/9 
 

รวม  7  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา(เพ่ิมเติม) 

รายวิชา ดนตรี 2 เร่ืองปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลตามถนัด          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                   ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา  ศ21208                    จ านวน   0.5  หน่วยกิต                      เวลา 20 ชั่วโมง 
 
          ศึกษาประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  ส่วนประกอบต่างๆ  หน้าท่ีหลักกลไกก าเนิดเสียง
และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลท้ัง 5 ประเภท หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียง  
ลักษณะตัวโน้ตสากลต่างๆ  ความหมาย ค่าตัวโน้ตหลักการใช้ และเขียนตัวโน้ตสากลแต่ละลักษณะหลักการ
และเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  หลักการเด่ียวเครื่องดนตรีสากลและรวมวงดนตรีสากล   การบ ารุงรักษา
เครื่องดนตรีได้อย่างสมบูรณ์เพี่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ 
 
     
ผลการเรียนรู้  

1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  ส่วนประกอบ  หน้าท่ีหลักกลไกก าเนิด
เสียงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลได้ 

2. สามารถอธิบายหลักการปฏิบัติเครื่อง เทคนิควิธีการปฏิบัติ  เครื่องดนตรีสากลท้ัง 5 ประเภทได้ 
3. ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่างๆ  ความหมาย ค่าตัวโน้ตหลักการใช้ และเขียนตัวโน้ตแต่ละลักษณะได้ 
4. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามถนัด แบบเด่ียว และรวมวงดนตรี การดูแลรักษาเครื่องดนตรี ตาม

โน้ตท่ีก าหนดได้ 
            
           
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ21206          รายวิชา  นาฎศิลป์ 2                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       จ านวน  0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2      จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
  แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ   ใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการ
แสดงใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่า  
และการเคล่ือนไหว บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย 
 
ศ 3.1 – ม.1/3 , ม.1/4 
ศ 3.2 – ม.1/2 
 
รวม  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ศ22101                      รายวิชา  ศิลปะ 3 (ดนตรี)          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        จ านวน  1  หน่วยกิต      ภาคเรียนที่ 1        จ านวนเวลาเรียน 40  ชั่วโมง           
 

  เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน  อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ต
สากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง บรรยายอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีบรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ                                                                            
 
ศ 2.1 – ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7 
ศ 2.2 – ม.2/1,ม.2/2 

 
 รวม  9  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ศ22201              รายวิชา  ทัศนศิลป์3                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        จ านวน  0.5  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1    จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
 
 ศึกษา  ลักษณะท่ัวไปของศิลปะไทย  ฝึกปฏิบัติ  ส ารวจและลักษณะเป็นมาของศิลปะไทยด้าน
จิตรกรรมไทย  การวาดภาพลายไทยอย่างง่าย    และวิธีใช้สีแบบไทย 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อให้มีความรู้พื นฐาน  ความเข้าใจ  ช่ืนชม และเห็น
คุณค่าของศิลปะนั น ๆ    และน าไปใช้ในการสร้างงานศิลปะอื่น ๆ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ สพฐ.  8  
ประการ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเรื่องของทัศนธาตุในเรื่องเส้นสายลายไทยรูปแบบจิตรกรรมไทยได้ 
2. หลักการใช้เส้นต่างๆออกแบบงานลายไทย โดยเน้นความเป็นเอกภาพจิตรกรรมไทยได้ 
3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้เส้นต่างๆน ามาใช้ในการเขียนลวดลายจิตรกรรมไทยได้ 
4. มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเรื่องของเส้นลายไทยและน าไปบูรณาการการเรียนรู้ 

กับกลุ่มสาระอื่นๆได้ 
5. สามารถปฎิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยได้อย่างสวยงามได้ 
 

รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ศ22202          รายวิชา  นาฎศิลป์ 3                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       จ านวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 1           จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
        อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้
นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร ท่ีเหมาะสม  เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง การแสดง  ระบุหรือแสดง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต 
 
 
ศ 3.1 – ม.2/1 , ม.2/3, ม.2/4 
ศ 3.2 – ม.2/2 
 
 
 
รวมทั้งหมด   4   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ22203              รายวิชา  ดนตรีพื้นเมือง3              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        จ านวน  0.5  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1    จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 

ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติด้านดนตรี อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล ร้องเพลงและใช้เครื่อง
ดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ จัดประเภทของวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน
และวงดนตรีพื้นเมืองภาคต่างๆ ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ อธิบายบทบาท
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีพื้นเมืองท่ีมีต่อสังคมไทย  ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รัก หวงแหนดนตรีซึ่งเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
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ค าอธิบายรายวิชา(เพิม่เติม) 

รายวิชา ดนตรีสากล  เร่ืองปฏิบัติกีต้าร์โปร่ง                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                               ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา  ศ22204                         จ านวน  0.5  หน่วยกิต           เวลา 20 ชั่วโมง 
 
             ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล(Guitar) ส่วนประกอบ  หน้าท่ี  หลักกลไก   การ
ก าเนิดเสียงของเครื่องดนตรีสากล   หลักการวิธีการปฏิบัติกีตาร์  คุณสมบัติของเสียงกีต้าร์  การเทียบ
เสียงกีต้าร์  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล  หลักการเด่ียว  และการรวมวง  การ
บ ารุงรักษาเพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล(Guitar)  การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี
ได้อย่างสมบูรณ์ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรี(กีต้าร์) ได้ 
2. สามารถอธิบายส่วนประกอบ  หน้าท่ีหลักกลไกก าเนิดเสียงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล ได้  
3. ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่าง ๆ ความหมาย  ค่าตัวโน้ต  หลักการใช้ และเขียนตัวโน้ตแต่ละลักษณะได้ 
4. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล(กีต้าร์) ตามหลักการวิธีบรรเลง บันไดเสียงและเทคนิคจับคอร์ดต่างๆได้  

   
           
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ22102          รายวิชา  ศิลปะ 4 (ทัศนศิลป์ 3)       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        จ านวน  1  หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2        จ านวนเวลาเรียน 40  ชั่วโมง           
 

  อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา บรรยายเกี่ยวกับ
ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน วาดภาพด้วยเทคนิค
ท่ีหลากหลาย ในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานวาด
ภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครบรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและน าเสนอ
ตัวอย่างประกอบ บรรยายถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและ
เนื้อหาของงาน.เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล 
        
 
ศ 1.1 – ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7 
ศ 1.2 – ม.2/2,ม.2/3 
 
 
รวม  6  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ศ22205              รายวิชา  ทัศนศิลป์ 4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        จ านวน  0.5  หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2        จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 

ศึกษา  รูปแบบผลิตภัณฑ์  แหล่งวัสดุธรรมชาติ  คุณสมบัติวัสดุในท้องถิ่น  เครื่องมือ  อุปกรณ์  การ
ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของตลาด  วิธีการผลิต  การบรรจุหีบห่อ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติงานส ารวจผลิตภัณฑ์และแหล่งวัสดุท้องถิ่น  เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ผลิตชิ นงานด้วยวิธีต่าง ๆ 
ตกแต่งชั นส าเร็จ      
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อให้มีความรู้พื นฐาน  ความเข้าใจ  และมีทักษะ
เกี่ยวกับการเลือกวัสดุ  สามารถท าผลิตภัณฑ์ตามขั นตอน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ สพฐ.  8  ประการ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ แหล่งวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นได้ 

2.  หลักการใช้วัสดุ – อุปกรณ์และการเก็บรักษาได้ 
3.  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการของท้องถิ่นได้ 
4.  สามารถปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท่ีมีอยู่ในธรรมชาติได้ 
      อย่างสวยงามได้ 
5.  มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและ 

      น าไปบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระอื่นๆได้ 
 
รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ22206          รายวิชา  นาฎศิลป์ 4                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       จ านวน  0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2      จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละคร
พื้นบ้านหรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อเนื้อหาของละคร 
 
ศ 3.1 – ม.2/2 , ม.2/5 
ศ 3.2 – ม.2/2 
 
รวม  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ22207              รายวิชา  ดนตรีพื้นเมือง4              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        จ านวน  0.5  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2    จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
  อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง     
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อ
บุคคลและสังคม  น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการ 
บูรณาการกับสาระ การเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ  อภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ 
 
 
ศ 2.1 – ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6,ม.3/7 
ศ 2.2 – ม.3/2 
 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ23101          รายวิชา  ศิลปะ 5 (ทัศนศิลป์)                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        จ านวน  1  หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 1        จ านวนเวลาเรียน 40  ชั่วโมง           
 
                     ศึกษา วิเคราะห์ ระบุและบรรยายส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้ทัศนธาตุ  และ
หลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ       อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ี
สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคของวัฒนธรรมไทยและ
สากล  มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท  การผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ทั ง 2 มิติ และ 3 มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ    หลักการออกแบบ
วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื อหา  และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น หรือของศิลปิน        
สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆโดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลายระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานทัศนศิลป์และทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั นๆ  เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ น
อย่าง  เหมาะสมและน าไปจัดนิทรรศการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่มั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ1.1ม.3/1  ศ1.1ม.3/2   ศ1.1ม.3/3  ศ1.1ม.3/4  ศ1.1ม.3/5  ศ1.1ม.3/6  ศ1.1ม.3/7  
ศ1.1ม.3/8  ศ1.1ม.3/9   ศ1.1ม.3/10   ศ1.1ม.3/11 
ศ1.2ม.3/1   ศ1.2ม.3/2 

 
รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ23202          รายวิชา  นาฎศิลป์ 5                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       จ านวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 1       จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 

  ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของ
ผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง  มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง  ออกแบบ 
และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
 
ศ 3.1 – ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4 
ศ 3.2 – ม.3/1,ม.3/3 
 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ23203              รายวิชา  ดนตรีพื้นเมือง5              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        จ านวน  0.5  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 1    จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 

           ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและประเภทของเพลงพื้นบ้านในรูปแบบต่างๆ จังหวะเซิ้ง 
จังหวะฟ้อน จังหวะล าเพลิน  สามารถจ าแนกความแตกต่างของบทเพลงจากความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟัง
เพลงและดนตรี  การประพันธ์เพลงแบบง่าย ๆ   หลักการบรรเลงดนตรี ปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยในหลาย ๆ  
รูปแบบ วิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะพื้นบ้าน  เพื่อให้มีความเข้าใจ   เห็นคุณค่า   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ด้วยความภาคภูมิใจ มีความช่ืนชม  หวงแหน  แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์  สืบทอดการท างาน ศิลปะ
พื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  ภูมิปัญญาไทย 
 
 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา(เพิม่เติม) 

รายวิชา ดนตรี 5  เร่ืองการปฏิบัติวงดนตรีโฟล์คซอง                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                   ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา  ศ23204                      จ านวน   0.5   หน่วยกิต               เวลา 20 ชั่วโมง 
 
            ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดนตรีโฟล์คซอง ส่วนประกอบ  หน้าท่ี  หลักกลไก   การ
ก าเนิดเสียงของเครื่องดนตรีในวงโฟล์คซอง   หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียง  
หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  หลักการเด่ียว  และการรวมวง  การบ ารุงรักษา เพื่อเข้าใจ
หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรีวงโฟล์คซอง การเล่นเด่ียว  และการรวมวง  การบ ารุงรักษา
เครื่องดนตรีได้อย่างสมบูรณ์ 
 
     
ผลการเรียนรู้  

๑. สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีวงโฟล์คซอง ได้  
๒. สามารถอธิบายส่วนประกอบ  หน้าท่ีหลักกลไกก าเนิดเสียงและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีในวง

โฟล์คซอง ได้      
          3. ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่าง ๆ ความหมาย  ค่าตัวโน้ต  หลักการใช้ และเขียนตัวโน้ตแต่ละลักษณะได้
ถูกต้อง 
          4. ปฏิบัติเครื่องดนตรีวงโฟล์คซอง   ตามหลักการวิธีบรรเลง บันไดเสียงและเทคนิคต่างๆในการ
บรรเลงได้ถูกต้อง   
          5. ปฏิบัติเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีวงโฟล์คซองแบบรวมวงร่วมกับผู้อื่นได้ตามเหมาะสม 
           
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รายวิชา   ศิลปะ 6 (ดนตรี)               รหัสวิชา ศ 23102               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   3                       จ านวน  1.0  หน่วยกิต          เวลา    40    ช่ัวโมง                                          
 
  ศึกษา วิเคราะห์ ระบุบรรยาย องค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ๆ  อิทธิพลของดนตรีท่ีมี
ต่อบุคคลและสังคม  และวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย อภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานดนตรีนั้นได้รับ
การยอมรับ อธิบายถึงเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนและผู้อื่น  น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดย
การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง
การเล่นการแสดงออก และคุณภาพเสียง  แต่งเพลงส้ันๆ  จังหวะง่าย ๆ   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ2.1ม.3/1  ศ2.1ม.3/2   ศ2.1ม.3/3    ศ2.1 ม.3/4     ศ2.1ม.3/5 
ศ2.1ม.3/6   ศ2.1ม.3/7 
ศ2.2ม.3/1  ศ2.2ม.3/2 

 
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ 23201              รายวิชา  ทัศนศิลป์ 6                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        จ านวน  0.5  หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2        จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 

ศึกษาความส าคัญของการจัดนิทรรศการทางทัศนศิลป์ ขั นตอนการจัดนิทรรศการทางทัศนศิลป์ เลือก
งานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ นอย่างเหมาะสม เพราะการจัดนิทรรศการเปรียบเสมือนเวทีท่ีจะได้มี
โอกาสน าเสนอผลงานทางด้านศิลปะ ซึ่งอาจเป็นผลงานของนักเรียนและเพื่อนในโรงเรียนหรือศิลปินพื นบ้านท่ี
มีผลงานทางด้านศิลปะ  

  โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการส่ือสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่มั่นในการท างาน รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายและวิเคราะห์ความส าคัญของการจัดนิทรรศการทางทัศนศิลป์ได้  
2.  รู้และเข้าใจขั้นตอนการจัดนิทรรศการทางทัศนศิลป์ได้อย่างถูกต้อง  
3.  มีทักษะและเทคนิคในการคัดเลือกผลงานทัศนศิลป์เพื่อจัดนิทรรศการ 
4.  บูรณาการงานสร้างสรรค์ผลงานกับวิชาอื่น ตามความเหมาสมได้ 
 

รวมทั้งหมด   4   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ23206          รายวิชา  นาฎศิลป์ 6                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       จ านวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2       จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
  ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร มีทักษะในการแปลความและการส่ือสารผ่านการ
แสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์  ร่วมจัด
งานการแสดงในบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ  น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน อธิบายความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน   
 
ศ 3.1 – ม.3/1, ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6,ม.3/7 
ศ 3.2 – ม.3/1,ม.3/2 
 
รวม  8  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ23207              รายวิชา  ดนตรีพื้นเมือง6              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        จ านวน  0.5  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ 2    จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 

           ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและประเภทของเพลงพื้นบ้านในรูปแบบต่างๆ จังหวะเซิ้ง 
จังหวะฟ้อน จังหวะล าเพลิน  สามารถจ าแนกความแตกต่างของบทเพลงจากความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟัง
เพลงและดนตรี  การประพันธ์เพลงแบบง่าย ๆ   หลักการบรรเลงดนตรี ปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยในหลาย ๆ  
รูปแบบ วิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะพื้นบ้าน  เพื่อให้มีความเข้าใจ   เห็นคุณค่า   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ด้วยความภาคภูมิใจ มีความช่ืนชม  หวงแหน  แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์  สืบทอดการท างาน ศิลปะ
พื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  ภูมิปัญญาไทย 

   
 

  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา(เพ่ิมเติม) 

รายวิชา ดนตรี 6  เร่ืองการขับร้องเพลงไทยสากล                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                   ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา  ศ23208                      จ านวน  0.5  หน่วยกิต                 เวลา 20 ชั่วโมง 

 
           ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบท่ีเกี่ยวข้องในการออกเสียง  เทคนิคการออกเสีย  และการร้องเพลง  
ทฤษฎีโน้ตสากล  การออกอักขระ  และส าเนียง  การแสดงท่าทางประกอบ  ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์การพูด
และการขับร้องเพลงไทยสากล   โดยการร้องเด่ียว ร้องหมู่  หลักการปฏิบัติตน ฝึกการบริหารร่างกาย  ในการ
ออกเสียง  หายใจเข้าออก  และควบคุมอวัยวะในการออกเสียง  อ่านโน้ต  ท านอง  เนื้อร้อง  ขับร้องเพลงไทย
สากล  โดยการร้องเด่ียว  ร้องหมู่  ร้องประกอบดนตรี  แสดงท่าทาง  และสร้างอารมณ์ในเสียงเพลงให้ตรงกับ
เนื้อหาของเพลง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและคุณสมบัติของเสียง  สามารถขับร้องเพลงประกอบ
ดนตรีได้ 
 
 
ผลการเรียนรู้  
      1.สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของเพลงไทยสากลได้    
      2. ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่างๆ  ความหมาย  หลักการใช้โน้ต และการอ่านตัวโน้ตสากลง่ายๆได้ 
      3. ศึกษาเทคนิคในการขับร้องเพลงแบบง่ายๆ   การก าหนดลมหายใจ  การใช้เสียงสูงเสียงต่ า และทักษะ    
พื้นฐานในการขับร้องเพลงไทยสากลได้ 
      4. ศึกษาองค์ประกอบดนตรี  การขับร้องเพลงไทยสากลแบบเด่ียว   การขับร้องประกอบดนตรีและการใส่
อารมณ์เพลงรวมทั้งแสดงท่าทางประกอบบทเพลงไทยสากลท่ีขับร้องได้     
 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ31101          รายวิชา  ศิลปะ 1(นาฏศิลป์)                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       จ านวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 1       จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีต้องการส่ือความหมาย ในการแสดง  บรรยาย และ
วิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง บรรยาย
วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และ การละครไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ศ 3.1 ม.4-6/5 
ศ 3.1 ม.4-6/6 
ศ 3.2 ม.4-6/3 
 
รวม  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ 31201                 รายวิชา  ทัศนศิลป์1                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ไม่เน้น วิทย์-คณิต)       จ านวน  1.0  หน่วยกิต             ภาคเรียนที่ 2        
จ านวนเวลาเรียน 40  ชั่วโมง           
 
   อธิบาย  บรรยาย  วิเคราะห์  ปฏิบั ติงานการสร้างสรรค์   ความรู้พื นฐานของหลักการเขียน
ภาพ   ทฤษฎีและ องค์ประกอบศิลปะ  การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   การวาดเขียนในรูปแบบ
ต่างๆ  เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม   การระบายสีและแสงเงาด้วยดินสอ ปากกา และสี
เทียนน  ามัน  หลักและวิธีการลงน  าหนัก แสงและเงา  การเขียนภาพวิวทิวทัศน์  การเขียนภาพหุ่นนิ่ง  การ
เขียนภาพคน สัตว์  ดอกไม้              
            โดยมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ 
สะท้อนเห็นถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายและวิเคราะห์หลักการเขียนภาพเบื องต้น  
2.  รู้และเข้าใจองค์ประกอบศิลปะและสามารถน าไปใช้ในการเขียนภาพ  
3.  มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 
4.  สร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยดินสอ  ปากกา สีเทียนน  ามัน 
5.  สร้างสรรค์งานจิตรกรรมการเขียนภาพวิวทิวทัศน์ 
6.  สร้างสรรค์งานจิตรกรรมการเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
7.  สร้างสรรค์งานจิตรกรรมการเขียนภาพคน  สัตว์  และดอกไม้ 

รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ศ31102          รายวิชา  ศิลปะ 2(นาฏศิลป์)                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       จ านวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2       จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์ละครส้ันในรูปแบบ ท่ีช่ืนชอบ ใช้ความคิดริเริ่มใน
การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ 
และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ บรรยายวิวัฒนาการของ
นาฏศิลป์และ การละครไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย 
 
ศ 3.1 ม.4-6/1 , ศ 3.1 ม.4-6/2 , ศ 3.1 ม.4-6/3 , ศ 3.1 ม.4-6/6 
ศ 3.2 ม.4-6/1 , ศ 3.2 ม.4-6/3 , ศ 3.2 ม.4-6/4 

 
    รวม  7  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ32101          รายวิชา  ศิลปะ 3(นาฏศิลป์)              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       จ านวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 1       จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีต้องการ
ส่ือความหมาย ในการแสดง พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง 
 วิเคราะห์ท่าทาง และการเคล่ือนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง  เปรียบเทียบ
การน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
 
ศ 3.1 ม.4-6/1 , ศ 3.1 ม.4-6/5 , ศ 3.1 ม.4-6/7 , ศ 3.1 ม.4-6/8 
ศ 3.2 ม.4-6/1 , ศ 3.2 ม.4-6/3  

  
ตัวชี้วัด   6  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม) 

รายวิชา ดนตรีสากล เร่ืองปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลตามถนัด    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา  ศ32206                   จ านวน   1.0  หน่วยกิต              เวลา 40 ชั่วโมง 
 
          ศึกษาประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  ส่วนประกอบต่างๆ  หน้าท่ีหลักกลไกก าเนิดเสียง
และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลทั ง 5 ประเภท หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียง  
ลักษณะตัวโน้ตสากลต่างๆ  ความหมาย ค่าตัวโน้ตหลักการใช้ และเขียนตัวโน้ตสากลแต่ละลักษณะหลักการ
และเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  หลักการเด่ียวเครื่องดนตรีสากลและรวมวงดนตรีสากล   การบ ารุงรักษา
เครื่องดนตรีได้อย่างสมบูรณ์เพี่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ 
 
     
ผลการเรียนรู้  

๑. ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่างๆ  ความหมาย ค่าตัวโน้ตหลักการใช้ และเขียนตัวโน้ตแต่ละลักษณะได้ 
๒. สามารถอธิบายหลักการปฏิบัติเครื่อง เทคนิควิธีการปฏิบัติ  เครื่องดนตรีสากลทั ง 5 ประเภทได้ 
๓. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามถนัด แบบเด่ียวได้  
๔. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามถนัด แบบรวมวงดนตรี ได้ 
๕. การดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล ท่ีก าหนดใหไ้ด้ 

            
           
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ศ32102          รายวิชา  ศิลปะ 4(นาฏศิลป์)                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       จ านวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2       จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์ละครส้ันในรูปแบบ ท่ีช่ืนชอบ ใช้ความคิดริเริ่มใน
การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ 
และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง  น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย 
 
ศ 3.1 ม.4-6/1 , ศ 3.1 ม.4-6/2 , ศ 3.1 ม.4-6/3 , ศ 3.1 ม.4-6/6 
ศ 3.2 ม.4-6/2 ,  ศ 3.2 ม.4-6/4 
 
 รวม  6  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



308 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ32207               รายวิชา  ดนตรีไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       จ านวน 1.0 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2       จ านวนเวลาเรียน 40  ชั่วโมง           
 

เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภท  จ าแนกประเภทและรูปแบบของ                
วงดนตรีท้ังไทยและสากล  อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกนั  อ่าน เขียน 
โน้ตดนตรีไทยและสากล  ในอัตราจังหวะต่าง ๆ  ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียวและ  รวมวงโดยเน้นเทคนิคการ
แสดงออกและคุณภาพของการแสดง  สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรี
ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึก ท่ีได้รับจากงานดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่างกัน  น าดนตรีไปประยกุต์ใช้ในงานอื่น ๆ วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุค
สมัยต่าง ๆ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี  ในวัฒนธรรมต่างๆ   

 
ศ 2.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7,8 
ศ 2.2 ม.4-6/1,3 
  รวม  10  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ33101          รายวิชา  ศิลปะ 5(นาฏศิลป์)                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จ านวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 1       จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ  พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง 
วิเคราะห์ท่าทาง และการเคล่ือนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง เปรียบเทียบการ
น าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย 
 
ศ 3.1 ม.4-6/1,ศ 3.1 ม.4-6/7 , ศ 3.1 ม.4-6/8 
ศ 3.2 ม.4-6/1 , ศ 3.2 ม.4-6/4  
 
 รวม  5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ศ33207               รายวิชา  ดนตรีไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่เน้น วิทย-์คณิต) จ านวน 1.0 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 จ านวนเวลาเรียน 40 ชั่วโมง   
 

 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภท  จ าแนกประเภทและรูปแบบของ                
วงดนตรีท้ังไทยและสากล  อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกนั  อ่าน เขียน 
โน้ตดนตรีไทยและสากล  ในอัตราจังหวะต่าง ๆ  ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียวและ  รวมวงโดยเน้นเทคนิคการ
แสดงออกและคุณภาพของการแสดง  สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรี
ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึก ท่ีได้รับจากงานดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่างกัน  น าดนตรีไปประยกุต์ใช้ในงานอื่น ๆ วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุค
สมัยต่าง ๆ วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี  
ในวัฒนธรรมต่างๆ   

 
ศ 2.1 ม.4-6/1,2,3,4,5,6,7,8 
ศ 2.2 ม.4-6/1,2,3 

 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ศ33102          รายวิชา  ศิลปะ 6(นาฏศิลป์)                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จ านวน 0.5 หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 2       จ านวนเวลาเรียน 20  ชั่วโมง           
 
  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีต้องการ
ส่ือความหมายในการแสดง บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย 
 
ศ 3.1 ม.4-6/1 , ศ 3.1 ม.4-6/5  
ศ 3.2 ม.4-6/3 ,  ศ 3.2 ม.4-6/4 
 

 รวม  4  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา(เพ่ิมเติม) 

รายวิชา ดนตรีสากล  เรื่องปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล            รหัสวิชา  ศ 33206                                              
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน 1.0 หน่วยกิต          เวลา 40 ชั่วโมง  

          
  ศึกษาความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี  เพื่อน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรี
เป็นส าคัญ  และการอภิปรายพร้อมกับการน าเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถด้านดนตรีท้ังด้านความรู้  ความคิดและทักษะการฝึกปฏิบัติด้านดนตรี    
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  ฝึกฝนอย่างมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท 
2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละประเภท 
3. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท 
4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจังหวะการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท  
5. มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   

รหัสวิชา ง21101      รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์พื้นฐาน) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ง21102 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ง22101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ง23101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา ง23102 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(โครงงานอาชีพ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
รหัสวิชา ง21201   รายวิชา คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมประมวลผลค า)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ง21206 รายวิชา การผสมดินปลูก    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ง21207 รายวิชา การเพาะช ากล้าไม้   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ง22202 รายวิชา คอมพิวเตอร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ง22203 รายวิชา คอมพิวเตอร์(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ง22208 รายวิชา การขยายพันธุ์พืช   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ง22209 รายวิชา การปลูกไม้ประดับ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ง22226 รายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ง23204 รายวิชา คอมฯ(การสร้างเว็บ Web page Maker)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา ง23205 รายวิชา คอมพิวเตอร์(การสร้างเว็บด้วย Dream) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา ง23210 รายวิชา การเพาะเห็ดฟาง    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา ง23229 รายวิชา การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา ง23228 รายวิชา การเพาะถั่วงอก    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

รหัสวิชา ง21218 รายวิชา งานไฟฟ้า 1    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ง21219 รายวิชา งานไฟฟ้า 2    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ง22220 รายวิชา งานไม้ 1    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ง22221 รายวิชา งานไม้ 2    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ง23222 รายวิชา ช่างเช่ือมโลหะไฟฟ้า    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา ง23223 รายวิชา ช่างเช่ือมโลหะไฟฟ้า 2   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

รหัสวิชา ง21212 รายวิชา ช่างอาหารพื้นเมือง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ง21213 รายวิชา ช่างร้อยมาลัย    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา ง23207 รายวิชา ช่างผลิตเครื่องด่ืม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ง22209 รายวิชา ช่างอาหารไทย    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
รหัสวิชา ง23210 รายวิชา โครงงานอาชีพ1    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา ง23211 รายวิชาโครงงานอาชีพ2    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา ง21101 : การงานพื้นฐานอาชพี (คอมพิวเตอร์เบื้องต้น)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จ านวน 20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษาค้นคว้า อธิบาย หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการท างาน ศึกษา อภิปราย 
ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ  ศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมาย  และการประมวลผลข้อมูล และสารสนเทศ ประเภท วิธีการประมวลผลข้อมูล  และขั้นตอนการ
จัดการสารสนเทศ 
 วิเคราะห์หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  และการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ เห็นส าคัญ  และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ตระหนกัถึง
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด       ง 3.1    ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

 
รวม  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง21102ชื่อวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา  20 ชั่วโมง จ านวน  0.5หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ................................ 
ศึกษาวิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างานตามล าดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว้ในการท างาน

เกษตร รู้จักการวางแผนท างานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกันด้วยความเสียสละ
ในการท างานเกษตร  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผลในการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ พร้อมท้ังแสวงหาความรู้เพื่อน ามาประเมินผลงานและปรับปรุงและน ามาเป็นแนวทางในการเลือก
อาชีพและสามารถสร้างอาชีพท่ีสุจริต 
 เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวามสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสมและมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง1.1  ม.2/1ม.3/2 ม.2/3  
 
 รวม  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง22101ชื่อวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา  20ชั่วโมง จ านวน  1.0หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ................................ 
 ศึกษากระบวนการท างาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  กระบวนการกลุ่มในการท างาน 
การแก้ปัญหาการท างาน ลักษณะนิสัยในการท างานด้วยความเสียสละ แนวทางในการเลือกอาชีพ เจตคติท่ีดี
ต่อการประกอบอาชีพ  และความส าคัญของการสร้างอาชีพ 
 วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับงานบ้าน 
งานประดิษฐ์ หรืองานอื่นๆ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต            
 ลงมือปฏิบัติงานตามล าดับข้ันตอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การตัดสินใจแก้ปัญหา 
การท างานอย่างมีเหตุผล น าเสนอผลงานและแนวทางการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์             
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการท างาน กระบวนการท างาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ด้วยความเสียสละ และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มองการณ์ไกลและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีเจต
คติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง1.1  ม.2/1ม.2/2 ม.2/3 
  
 รวม  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                      สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
รหัสวิชา   ง23101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
เวลา  40   ช่ัวโมง       จ านวน  1.0หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนการท างาน  เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกนั การจัดการระบบ  การท างาน
และระบบคน  การแก้ปัญหาในการท างาน  มีลักษณะนิสัยในการท างานด้วยความเสียสละ   อภิปรายการหา
งานด้วยวิธีที่หลากหลาย ประเมินแนวทางในการเลือกอาชีพ  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  และเห็น
ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 
 ศึกษา วิเคราะห์ทักษะการปฏิบัติงาน   และวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน  หรืองานอื่นๆ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต            
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการท างาน กระบวนการท างาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ด้วยความเสียสละ และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มองการณ์ไกลและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีเจต
คติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง1.1  ม.3/1ม.3/2 ม.3/3 
  
 รวม  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง23102      รายวิชา โครงงานอาชีพ 
รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3      เวลา 40 ช่ัวโมงจ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายเกี่ยวกับการประอบอาชีพ  ประเภทธุรกิจ  
นโยบายธุรกิจ  สภาพการประกอบอาชีพในชุมชน  การเลือกอาชีพเพื่อการปฏิบัติงาน  เทคนิคอาชีพ  การหา
แหล่งทรัพยากรและเงินทุน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การบานการผลิตและจัดจ าหน่ายหรือให้บริการ  โครงงาน
อาชีพ  บันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรับ-จ่าย  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และการ
น าเสนอโครงงาน 
               เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ธุรกิจ เลือกและจัดการงานอาชีพท่ี
สุจริต  มีคุณธรรม  ท าโครงงานอาชีพเพื่อให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกระบวนการ  มีเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ   มีการท างานเป็นกลุ่มร่วมคิด ท า  แก้ปัญหาและจัดการ  มีคุณธรรม  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อด ารงชีวิตและครอบครัว 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  
  
 รวม  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา  

รหัสวิชา ง21201 : คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมประมวลผลค า)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษาค้นคว้า อธิบาย หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอ านว 
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการท างาน ศึกษา อภิปราย 
ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ  ศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมาย  และการประมวลผลข้อมูล และสารสนเทศ ประเภท วิธีการประมวลผลข้อมูล  และขั้นตอนการ
จัดการสารสนเทศ 
 วิเคราะห์หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  และการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ เห็นส าคัญ  และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ตระหนกัถึง
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
ผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 

1. สามารถเปิดโปรแกรม Microsoft Word ได้   
2. อธิบายส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word ได้  
3. สามารถปรับฟอนต์เริ่มต้นให้เหมาะกับการท างานได้  
4. สามารถออกจากโปรแกรม Microsoft Word  

หน่วยที่ 2 การสร้างงานเอกสารและแก้ไข 
1. สามารถก าหนดขนาดของเอกสารได้  
2. สามารถพิมพ์ข้อความในเอกสารได้  
3. สามารถบันทึก ปิด-เปิดงานเอกสารได้  
4. สามารถท างานกับตัวอักษร คัดลอก และย้ายข้อความได้  

หน่วยที่ 3 การแทรกรูปภาพลงในเอกสาร 
1. แทรกรูปภาพตัดปะได้  
2. แทรกรูปภาพจากไฟล์รูปภาพต่างๆ ได้  
3. สามารถจัดวางข้อความร่วมกับรูปภาพได้  
4. สามารถปรับขนาดของรูปภาพได้  

หน่วยที่ 4 สร้างตารางและการพิมพ์เอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
1. บอกส่วนประกอบของตาราง และสร้างตารางด้วยวิธีการต่างๆ ได้  
2. สามารถปรับแต่งตาราง และจัดรูปแบบร่วมกันกับตารางได้  
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3. สามารถดูตัวอย่างก่อนพิมพ์  พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ และยกเลิกการพิมพ์เอกสารได้  
รวม  15  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง21206      รายวิชา การผสมดินปลูก 
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการผสมดินปลูกพืชโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  ลักษณะนิสัยในการท างาน  วิธีการแก้ปัญหาในการท างาน  แนวทางในการเลือกอาชีพ  เจต
คติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการท างานและอาชีพ มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะในการเลือกอาชีพ เห็นความส าคัญ มีคุณธรรม  และมี
เจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.บอกความหมายประโยชน์และความส าคัญของการผสมดินปลูกพืชได้ 
 2.บอกเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการผสมดินปลูกพืชและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 3.บอกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผสมดินปลูกพืชแบบต่างๆได้ 
 4.บอกวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์และการจัดจ าหน่ายดินปลูกได้ 
 5.บอกวิธีการขั้นตอนในการผสมดินปลูกพืชได้ 
 6.ล าดับข้ันตอนในการด าเนินงานและวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าได้ 
 7.ปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประทธิภาพ 
 8. สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานได้ 
 9.สรุปผลการปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. น าเสนอผลการปฏิบัติงานได้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง21207     รายวิชา การเพาะช ากล้าไม้ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการเพาะช ากล้าไม้ โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  ลักษณะนิสัยในการท างาน  วิธีการแก้ปัญหาในการท างาน  แนวทางในการเลือกอาชีพ  เจต
คติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการท างานและอาชีพ มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะในการเลือกอาชีพ เห็นความส าคัญ มีคุณธรรม  และมี
เจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.บอกความหมายประโยชน์และความส าคัญของการเพาะช ากล้าไม้ ได้ 
 2.บอกเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะช ากล้าไม้ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 3.บอกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเพาะช ากล้าไม้ แบบต่างๆได้ 
 4.บอกวิธีการเคล่ือนย้ายและการจัดจ าหน่ายกล้าไม้ได้ 
 5.บอกวิธีการขั้นตอนในการเพาะช ากล้าไม้ ได้ 
 6.ล าดับข้ันตอนในการด าเนินงานและวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าได้ 
 7.ปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานได้ 
 9. สรุปผลการปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประทธิภาพ 
 10. น าเสนอผลการปฏิบัติงานได้ 

 
 รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง 22203 :  คอมพิวเตอร์ (หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน   การเลือก
ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน  การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วย ในการน าเสนองาน 
             อธิบายการหางานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  จากส่ือส่ิงพิมพ์  หรือจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามา
เสนองานโดยผ่านซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 แนะน าโปรแกรม Flip Album 

1. อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้ (K) ง 3.1 
2. อธิบายประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Flip Album Vista Pro ได้ (K) ง 3.1 
3. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album Vista Pro ได้ (K) ง 3.1 
4. มีทักษะในการเรียกใช้และใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album Vista Pro (P) ง 3.1 

หน่วยที่ 2  การจัดรูปแบบหนังสือ 
1. อธิบายวิธีการขั้นตอนในการสร้างหนังสือ การบันทึกและการเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้(K) ง 3.1 
2. มีทักษะในการสร้างปกหน้าและก าหนดให้มีคุณสมบัติโปร่งใสได้ (P) ง 3.1 
3. มีทักษะในการเพิ่มและลบหน้ากระดาษให้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (P) ง 3.1 
4. มีทักษะในการใส่สีให้กับหน้ากระดาษในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (P) ง 3.1 

หน่วยที่ 3  การแทรกไฟล์ภาพและมัลติมีเดีย 
1. อธิบายความหมายของไฟล์เสียงและมัลติมีเดียได้ (K) ง 3.1 
2. อธิบายประโยชน์ของการน าไฟล์เสียงและมัลติมีเดียมาประกอบในหนังสือได้ (K) ง 3.1 
3. มีทักษะในการเรียกใช้และใช้งานการเรียกใช้ไฟล์เสียงและมัลติมีเดียได้ (P) ง 3.1 
4. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้โปรแกรม Flip Album Vista Pro (A) ง 3.1 

หน่วยที่ 4 การปรับแต่งหนังสือและการสร้างแผ่นซีดีเพื่อเผยแพร่ผลงาน 
1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการตกแต่งหนังสือด้วยค าส่ังต่าง ๆ ได้ (K) ง 3.1 
2. มีทักษะในการเรียกใช้และใช้งานการตกแต่งหนังสือแบบต่าง ๆ ได้ (P) ง 3.1 
3. มีทักษะในการเรียกใช้และสร้างแผ่นซีดีเพื่อเผยแพร่ผลงานได้  (p) ง 3.1 
4. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้โปรแกรม Flip Album Vista Pro (A) ง 3.1 

 

รวม  16  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง22208      รายวิชา การขยายพันธุ์พืช 
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2      เวลา 40 ช่ัวโมงจ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้เรื่องการขยายพันธุ์
พืช  การแก้ปัญหา  จิตส านึกและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  การเสร้างสร้างประสบการณ์
อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการท างานและอาชีพ มีทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการแก้ปัญหาในการ
ท างาน มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ มี
คุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.บอกความหมายประโยชน์และความส าคัญของการขยายพันธุ์พืชได้ 
 2.บอกเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการขยายพันธุ์พืช  และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 3.บอกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการขยายพันธุ์พืช  แบบต่างๆได้ 
 4.บอกวิธีการเคล่ือนย้ายและการจัดจ าหน่ายกิ่งพันธุ์ได้ 
 5.บอกวิธีการขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืชได้ 
 6.ล าดับข้ันตอนในการด าเนินงานและวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าได้ 
 7.ปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานได้ 
 9. สรุปผลการปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประทธิภาพ 
 10. น าเสนอผลการปฏิบัติงานได้ 

 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง22209      รายวิชา การปลูกไม้ประดับ 
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2      เวลา 40 ช่ัวโมงจ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้เรื่องการปลูกไม้
ประดับการแก้ปัญหา  จิตส านึกและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  การเสร้างสร้างประสบการณ์
อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการท างานและอาชีพ มีทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการแก้ปัญหาในการ
ท างาน มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ มี
คุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.บอกความหมายประโยชน์และความส าคัญของการปลูกไม้ประดับได้ 
 2.บอกเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกไม้ประดับและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 3.บอกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปลูกไม้ประดับชนิดต่างๆได้ 
 4.บอกวิธีการเคล่ือนย้ายและการจัดจ าหน่ายพันธุ์ไม้ประดับได้ 
 5.บอกวิธีการขั้นตอนในการปลูกไม้ประดับได้ 
 6.ล าดับข้ันตอนในการด าเนินงานและวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าได้ 
 7.ปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานได้ 
 9. สรุปผลการปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประทธิภาพ 
 10. น าเสนอผลการปฏิบัติงานได้ 

 
 

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง23204 :  คอมพิวเตอร์ (Web page Make)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายหลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของโฮมเพจ การติดต้ังโปรแกรม  การสร้างโฮมเพจ 
ประกอบด้วย  การจัดเตรียมข้อมูล  การออกแบบหน้าโฮมเพจ  การต้ังค่าหน้ากระดาษ การแทรกตาราง  / 
จัดการตาราง  การแทรกป้ายช่ือเรื่อง การแทรกรูปภาพ / ข้อความ  การตกแต่งด้วยสีพื้นหลัง ภาพและเส้น
เคล่ือนไหว การเช่ือมโยงข้อมูล ภายในและภายนอก (Link)  การบันทึกและจัดเก็บงาน  รวมท้ังการใช้
โปรแกรมตกแต่งภาพต่าง ๆ  เพื่อท าให้ผลงานมีความเหมาะสมสวยงาม  การสมัครพื้นท่ีโฮมเพจฟรีและการอัพ
โหลดข้อมูล 
             โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม   วิเคราะห์และแสวงหาความรู้ ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาใน
การท างาน   มีจิตส านึกและจริยธรรมในการท างานและใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หน่วยที่ 1 เร่ิมใช้งานโปรแกรม Web Page Maker 

1. ติดต้ังโปรแกรม Web Page Maker ได้  ง 3.1 
2. เรียกใช้งานโปรแกรม Web Page Maker ได้ ง 3.1 

3. บอกส่วนประกอบของหน้าต่าง Web Page Maker ได้ ง 3.1 
หน่วยที่ 2 การสร้างเว็บเพจ 

1. บอกข้อก าหนดเบ้ืองต้นในการสร้างเว็บเพจได้ ง 3.1 
2. สร้างหน้าเว็บเพจเพิ่มเติมได้ ง 3.1 

หน่วยที่ 3 ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยเคร่ืองมืออื่นๆ 
1. แทรกวัตถุรูปภาพได้ ง 3.1 
2. แทรกมีเดียต่างๆได้ ง 3.1 
3. แทรกข้อความเคล่ือนท่ี(Marquee) , แทรกไฟล์ Flash , แทรก Bookmark  , แทรก Ready-to-use-

Java Script แทรก Html code หรือ Script code และแทรก I Frameได้ ง 3.1 
หน่วยที่ 4 การเผยแพร่เว็บไซต์ 

1. ท าการ Export เว็บไซต์ได้ ง 3.1 
2. ท าการ Publish เว็บไซต์ได้ ง 3.1 

 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง23205 : คอมพิวเตอร์ (การสร้างโฮมเพจ Dream)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 
หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายหลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของโฮมเพจ การติดต้ังโปรแกรม  การสร้างโฮมเพจ 
ประกอบด้วย  การจัดเตรียมข้อมูล  การออกแบบหน้าโฮมเพจ  การต้ังค่าหน้ากระดาษ การแทรกตาราง  / 
จัดการตาราง  การแทรกป้ายช่ือเรื่อง การแทรกรูปภาพ / ข้อความ  การตกแต่งด้วยสีพื้นหลัง ภาพและเส้น
เคล่ือนไหว การเช่ือมโยงข้อมูล ภายในและภายนอก (Link)  การบันทึกและจัดเก็บงาน  รวมท้ังการใช้
โปรแกรมตกแต่งภาพต่าง ๆ  เพื่อท าให้ผลงานมีความเหมาะสมสวยงาม  การสมัครพื้นท่ีโฮมเพจฟรีและการอัพ
โหลดข้อมูล 
             โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม   วิเคราะห์และแสวงหาความรู้ ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาใน
การท างาน   มีจิตส านึกและจริยธรรมในการท างานและใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หน่วยที่ 1 เร่ิมใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

1. ติดต้ังโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ได้  ง 3.1 
2. เรียกใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ได้ ง 3.1 
3. บอกส่วนประกอบของหน้าต่าง Adobe Dreamweaver CS6 ได้ ง 3.1 

หน่วยที่ 2 การสร้างเว็บเพจ 
1. บอกข้อก าหนดเบ้ืองต้นในการสร้างเว็บเพจได้ ง 3.1 
2. สร้างหน้าเว็บเพจเพิ่มเติมได้ ง 3.1 

หน่วยที่ 3 ตกแต่งเว็บไซต์ด้วยเคร่ืองมืออื่นๆ 
1. แทรกวัตถุรูปภาพได้ ง 3.1 
2. แทรกมีเดียต่างๆได้ ง 3.1 
3. แทรกข้อความเคล่ือนท่ี(Marquee) , แทรกไฟล์ Flash , แทรก Bookmark  , แทรก Ready-to-use-

Java Script แทรก Html code หรือ Script code และแทรก I Frameได้ ง 3.1 
หน่วยที่ 4 การเผยแพร่เว็บไซต์ 

1. ท าการ Export เว็บไซต์ได้ ง 3.1 
2. ท าการ Publish เว็บไซต์ได้ ง 3.1 

 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง23210      รายวิชา การเพาะเห็ดฟาง 
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3      เวลา 40 ช่ัวโมงจ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอภิปรายเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้เรื่องการเพาะเห็ด
ฟางวางแผนล าดับขั้นตอนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  การท างานร่วมกัน  การจัดการ   การหางาน  
แนวทางเข้าสู่อาชีพ  และการประเมินทางเลือกอาชีพ 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการท างานและอาชีพ มีทักษะในการอภิปราย  ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการ
จัดการ  ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะในการเลือกอาชีพ เห็นความส าคัญ มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดี 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายประโยชน์และความส าคัญของการเพาะเห็ดฟางได้ 
 2. บอกเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเห็ดฟางและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 3.บอกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเพาะเห็ดฟางได้ 
 4.บอกวิธีการเก็บผลผลิตและการจัดจ าหน่ายเห็ดฟางได้ 
 5.บอกวิธีการขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟางได้ 
 6.ล าดับข้ันตอนในการด าเนินงานและวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าได้ 
 7.ปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานได้ 
 9. สรุปผลการปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประทธิภาพ 
 10. น าเสนอผลการปฏิบัติงานได้ 

 
รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง 23229     รายวิชา การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3     เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอภิปรายเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้เรื่องการเพาะเห็ด
ด้วยวัสดุผสมวางแผนล าดับข้ันตอนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  การท างานร่วมกัน  การจัดการ   การหา
งาน  แนวทางเข้าสู่อาชีพ  และการประเมินทางเลือกอาชีพ 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการท างานและอาชีพ มีทักษะในการอภิปราย  ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการ
จัดการ  ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะในการเลือกอาชีพ เห็นความส าคัญ มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดี 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.บอกความหมายประโยชน์และความส าคัญของการเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสมได้ 
 2.บอกเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสมและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 3.บอกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสมได้ 
 4.บอกวิธีการเก็บผลผลิตและการจัดจ าหน่ายเห็ดได้ 
 5.บอกวิธีการขั้นตอนในการเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสมได้ 
 6.ล าดับข้ันตอนในการด าเนินงานและวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าได้ 
 7.ปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานได้ 
 9. สรุปผลการปฏิบัติงามตามโครงการได้อย่างมีประทธิภาพ 
 10. น าเสนอผลการปฏิบัติงานได้ 
 

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รหัสวิชา ง31101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ง32102 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ง33101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
รหัสวิชา ง31241 รายวิชา คอมพิวเตอร์(ฐานข้อมูล Access)   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ง31242 รายวิชา คอมพิวเตอร์(การสร้างโฮมเพจด้วย html)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ง32213 รายวิชา การจัดสวนถาด     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ง31202 รายวิชา การเล้ียงสัตว์ที่เป็นอาหารในท้องถิ่น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ง32207 รายวิชา การเล้ียงสัตว์น้ า    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ง32228 รายวิชา การเพาะถั่วงอก    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ง32202 รายวิชา คอมพิวเตอร์(การตกแต่งภาพ)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ง32203 รายวิชา ปุ๋ยชีวภาพ    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ง32204 รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ง32225 รายวิชา การเล้ียงสัตว์ทั่วไป   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ง32231 รายวิชา โครงงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ง32205 รายวิชา การตกแต่งสวนหย่อม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา ง32206 รายวิชา การดูแลสวนหย่อม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา ง32244 รายวิชา คอมพิวเตอร์(ตัดต่อวิดีโอ)   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา ง32245 รายวิชา คอมพิวเตอร์(ตัดต่อวิดีโอ (ต่อ))  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา ง33227 รายวิชา การเล้ียงปลาสวยงาม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา ง31221 รายวิชา ช่างเขียนแบบ    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ง32222 รายวิชา งานปูน 1    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ง32224 รายวิชา งานปูน 2    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ง33212 รายวิชา งานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา ง33229 รายวิชา งานปูน  3    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา ง31230 รายวิชา อาหารเด็กอ่อน     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ง31231 รายวิชา ช่างถนอมอาหาร     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา ง32232 รายวิชา ช่างขนมไทย     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ง31233 รายวิชา ประดิษฐ์ดอกไม้สด    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ง33234 รายวิชา โครงงานอาชีพ 1   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รหัสวิชา ง33235 รายวิชา โครงงานอาชีพ 2   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง31101     รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน(งานเกษตร)    กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     เวลา 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  ความคิด
สร้างสรรค์  การท างานร่วมกัน  การจัดการ  การแก้ปัญหาในการท างาน  การแสวงหาความรู้  คุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน  การใช้พลังงาน  ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  แนวทางการเข้าสู่อาชีพ  การ
เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  ประสบการณ์ในอาชีพ  และคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว  มีความเข้าใจในการอาชีพ  มีทักษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7 
 ง 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง32102     รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน(งานบ้าน)     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6     เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  ความคิด
สร้างสรรค์  การท างานร่วมกัน  การจัดการ  การแก้ปัญหาในการท างาน  การแสวงหาความรู้  คุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน  การใช้พลังงาน  ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  แนวทางการเข้าสู่อาชีพ  การ
เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  ประสบการณ์ในอาชีพ  และคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว  มีความเข้าใจในการอาชีพ  มีทักษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7 
 ง 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4 
 
 รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง33101     รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน(งานช่าง)     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6     เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  ความคิด
สร้างสรรค์  การท างานร่วมกัน  การจัดการ  การแก้ปัญหาในการท างาน  การแสวงหาความรู้  คุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน  การใช้พลังงาน  ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  แนวทางการเข้าสู่อาชีพ  การ
เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  ประสบการณ์ในอาชีพ  และคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว  มีความเข้าใจในการอาชีพ  มีทักษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5,ม.4-6/6,ม.4-6/7 
 ง 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4 
 รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา  

รหัสวิชา ง31241 : คอมพิวเตอร์ (Access) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต 
 ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟแวร์ในการจัดการข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
และการท างานของระบบคอมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสารข้อมูล การใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูล 
 ศึกษา ลักษณะของข้อมูลท่ีดี และการจัดการข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง และพัฒนาฐานข้อมูล  ปฏิบัติการจัดสร้าง 
และบริหารจัดการกับฐานข้อมูลอย่างง่ายได้ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลเช่น Ms.access  Foxpro  Ms.sql  
MySql  และโปรแกรมฐานข้อมูลอื่น    
 ปฏิบัติการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลหรือ
สร้างงานน าเสนอตามจินตนาการหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันแล้วน าเสนออย่างเหมาะสม 
 เพื่อให้เป็นผู้ท่ีใช้สารสนเทศตามข้อควรปฏิบัติ อย่างมีความรับผิดชอบ มีมารยาท อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม 
ผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 การวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล 

1. บอกค าศัพท์ในระบบฐานข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ ง 3.1 
2. บอกชนิดของความสัมพันธ์และบอกชนิดของคีย์ในฐานข้อมูลได้ ง 3.1 
3. อธิบายข้ันตอนวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลและบอกขั้นตอนการออกแบบระบบ ฐานข้อมูลได้ ง 

3.1 
หน่วยที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล 

1. สามารถสร้างฐานข้อมูลและก าหนดคุณสมบัติพื้นฐานของเขตข้อมูลได้ ง 3.1 
2. สามารถก าหนดคีย์หลักให้กับเขตข้อมูลและป้อนข้อมูลลงในตารางได้ ง 3.1 
3. สามารถเพิ่มความสามารถให้กับตารางและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้ ง 3.1 

หน่วยที่ 3 การสอบถามข้อมูล 
1. สามารถสอบถามข้อมูลด้วยคิวรีซาร์ดได้ ง 3.1 
2. สามารถใช้แถบเครื่องมือใน Query Design ได้ ง 3.1 
3. สามารถออกแบบคิวรีด้วย Query Design ได้ ง 3.1 

หน่วยที่ 4 การสร้างฟอร์ม  
1. สามารถสร้างฟอร์มด้วยวิซาร์ดได้ ง 3.1 
2. สามารถสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบได้ ง 3.1 
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หน่วยที่ 5 การสร้างรายงาน 
1. สามารถสร้างรายงานโดยการใช้ตัวช่วยสร้างได้ ง 3.1 
2. สามารถสร้างรายงานในมุมมองออกแบบได้ ง 3.1   

 
รวม  13  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ง31242 : คอมพิวเตอร์ (การสร้างโฮมเพจด้วย html) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 อธิบายหลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของโฮมเพจด้วยภาษา HTML การติดต้ังโปรแกรม  การ
สร้างโฮมเพจ ประกอบด้วย  การจัดเตรียมข้อมูล  การออกแบบหน้าโฮมเพจ  การต้ังค่าหน้ากระดาษ การ
แทรกตารางและจัดการตาราง  การแทรกป้ายช่ือเรื่อง การแทรกรูปภาพและข้อความ  การตกแต่งด้วยสีพื้น
หลัง ภาพและเส้นเคล่ือนไหว การเช่ือมโยงข้อมูล ภายในและภายนอก (Link)  การบันทึกและจัดเก็บงาน  
รวมทั้งการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพต่าง ๆ  เพื่อท าให้ผลงานมีความเหมาะสมสวยงาม  การสมัครพื้นท่ีโฮมเพจ
ฟรีและการอัพโหลดข้อมูล 
             โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม   วิเคราะห์และแสวงหาความรู้ ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาใน
การท างาน   ส่ือสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ  ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบท่ีใช้งานไม่ท าผิด
กฎหมายและศิลธรรมแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น  มีจิตส านึกและจริยธรรมในการท างานและใช้อินเตอร์เน็ต
เพื่อการสร้างสรรค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 เร่ิมต้นกับการสร้างเว็บเพจ และโครงสร้างของภาษา HTML 

1. บอกความหมายของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับเว็บเพจและบอกประเภทของเว็บไซต์ในปัจจุบันได้ ง 3.1 
2. บอกส่วนประกอบและขนาดของหน้าโฮมเพจได้ ง 3.1 
3. บอกเครื่องมือท่ีใช้ในการสร้างเว็บไซต์และบอกโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ได้ ง 3.1 
4. บอกความหมายและอธิบายโครงสร้างของภาษา HTMLได้ ง 3.1 
5. ใช้งานโปรแกรม Editor  ขั้นพื้นฐานส าหรับการใช้งานภาษา HTML และใช้งานโปรแกรม Web 

Brower ขั้นพื้นฐานส าหรับการแสดงผลได้ ง 3.1 
6. ใช้ค าส่ังพื้นฐานส าหรับการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ได้ ง 3.1 

หน่วยที่ 2 การจัดการตัวอักษรในเว็บเพจ การจัดวางภาพและมัลติมีเดียในเว็บเพจ 
1. ก าหนดรูปแบบตัวอักษรในแบบต่าง ๆ และก าหนดรูปแบบตัวอักษรตามประโยชน์ของการใช้งานได้ ง 

3.1 
2. ก าหนดตัวอักษรในลักษณะพิเศษได้  ง 3.1 
3. น าเสนอข้อมูลในแบบต่าง ๆได้ ง 3.1 
4. บอกประเภทของไฟล์รูปภาพแบบต่าง ๆ ได้ ง 3.1 
5. จัดวางภาพในแบบต่าง ๆ ได้ ง 3.1 
6. เพิ่มเสียงให้กับเว็บเพจได้ ง 3.1 
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หน่วยที่ 3 การเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บเพจ ตารางและการประยุกต์ใช้ในเว็บเพจ 
1. บอกความหมายของการเช่ือมโยงข้อมูลในเว็บเพจและก าหนดจุดเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างเว็บเพจได้ ง 

3.1 
2. ก าหนดจุดเช่ือมโยงไปยังอีเมล์ ,ก าหนดจุดเช่ือมโยงไปยังการดาว์นโหลดไฟล์ข้อมูล และเช่ือมโยงไปยัง

เว็บไซต์อื่นได้ ง 3.1 
3. ก าหนดสีให้กับข้อความท่ีก าหนดเป็นจุดเช่ือมโยงได้ ง 3.1 
4. ท าการเช่ือมโยงด้วยการใช้รูปภาพเป็นจุดเช่ือมโยงได้ ง 3.1 
5. บอกวิธีการสร้างตารางได้ ง 3.1 
6. ควบคุมลักษณะของตารางด้วย <TABLE> และ <TD>ได้ ง 3.1 
7. ใช้การควบคุมลักษณะของตารางด้วยแท็กซ์อื่น ๆ และประยุกต์ใช้ตารางในการใช้งานเว็บเพจได้ ง 3.1 

 
รวม  19  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง32202 : คอมพิวเตอร์  (การตกแต่งภาพ )  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษาการสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจ าลองของส่ิงของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและ     การรายงานผลการสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี  จะท าให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย ภาพฉาย เป็น
ภาพแสดงรายละเอียดของช้ินงาน  ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อ
น าไปสร้างช้ินงานอธิบายหลักการท าโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน  การเลือกซอฟต์แวร์ท่ี
เหมาะสมกับลักษณะของงาน  การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วย ในการน าเสนองาน  ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า   ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้ค าสุภาพ   และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับโปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6 

1. นักเรีนมีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโปรแกรม  Adobe Photoshop CS6 (K) ง 3.1 
2. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ (K) ง 3.1  
3. นักเรียนสามารถใช้แถบเมนูและแถบเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ (K) ง 

3.1 
4. นักเรียนสามารถน าภาพเข้าสู่โปรแกรมและการบันทึกไฟล์ภาพ ได้ (K) ง 3.1 
5. นักเรียนสามารถใช้งาน Layer และสามารถบอกค าส่ังการรวม Layer ในโปรแกรม Adobe 

Photoshop CS6 ได้ (K) ง 3.1 
หน่วยที่ 2  การตกแต่งภาพด้วย ADOBE PHOTOSHOP CS6 

1. นักเรียนสามารถตกแต่งภาพแบบวินเทจ (Vintage) ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ (K) 
ง 3.1 

2. นักเรียนสามารถท าภาพให้หน้าเนียนใสไร้สิว ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ (K) ง 3.1 
3. นักเรียนสามารถใช้เทคนิคท าภาพให้หุ่นสวยหน้าเรียว ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 (K) 

ง 3.1 
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หน่วยที่ 3 การใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน 
1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Crop Tool ได้ (K) ง 3.1 
2. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Marquee Tool ได้ (K) ง 3.1 
3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Lasso Tool ได้ (K) ง 3.1 

หน่วยที่ 4 การจัดการตัวหนังสือ 
1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Type Tool เพื่อใช้ในการสร้างตัวอักษรได้ (K) ง 3.1 

2. นักเรียนสามารถใช้เทคนิค Glowing Text เพื่อใช้ในการสร้างตัวอักษรได้ (K) ง 3.1 

3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Type Mask เพื่อใช้ในการสร้างข้อความภาพได้ (K) ง 3.1 

4. นักเรียนสามารถสร้างตัวอักษรแสงนีออน ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 (K) ง 3.1 

 

รวม  19  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง33231     รายวิชา โครงงานอาชีพ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6     เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  และอธิบายเกี่ยวกับการประอบอาชีพ  ประเภทธุรกิจ  
นโยบายธุรกิจ  สภาพการประกอบอาชีพในชุมชน  การเลือกอาชีพเพื่อการปฏิบัติงาน  เทคนิคอาชีพ  การหา
แหล่งทรัพยากรและเงินทุน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การบานการผลิตและจัดจ าหน่ายหรือให้บริการ  โครงงาน
อาชีพ  บันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรับ-จ่าย  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และการ
น าเสนอโครงงาน 
               เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ธุรกิจ เลือกและจัดการงานอาชีพท่ี
สุจริต  มีคุณธรรม  ท าโครงงานอาชีพเพื่อให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกระบวนการ  มีเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ   มีการท างานเป็นกลุ่มร่วมคิด ท า  แก้ปัญหาและจัดการ  มีคุณธรรม  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูล  ศึกษา  วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและธุรกิจ   
๒. สืบค้นข้อมูล  ศึกษา  ส ารวจ  วิเคราะห์อาชีพในชุมชนและอาชีพอิสระ 
๓. สืบค้นข้อมูล  ศึกษา  ส ารวจ  วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะ  ประเภท  และการเขียนรายงานโครงงานอาชีพ 
๕. มีทักษะในการท าโครงงานอาชีพด้วยกระบวนการกลุ่ม มีคุณธรรม  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน

และส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง 32244 : คอมพิวเตอร์(ตัดต่อวีดีโอ)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน   การเลือก
ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน  การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วย ในการน าเสนองาน  
การตัดต่อภาพยนต์  การท าวีดีทัศน์  
             อธิบายการหางานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  จากส่ือส่ิงพิมพ์  หรือจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามา
เสนองานโดยผ่านซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน 
 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 เร่ิมใช้งานโปรแกรม  Ulead VideoStudio  

1. บอกสวนประกอบของโปรแกรมได้ (ง 3.1.2) 
2. น าไฟล์ข้อมูลชนิดต่างๆเพิ่มใน Library และจัดล าดับไฟล์ ได้ (ง 3.1.3) 
3. ลบไฟล์ออกจาก Library และสร้างไฟล์ Library  เป็นหมวดหมู่ได้ (ง 3.1.3) 

หน่วยที่ 2 การตัดต่อและแก้ไขไฟล์วิดีโอ  (Edit) 
1. เรียกไฟล์วิดีโอเข้ามาใช้ใน  Project  Timeline และ ก าหนดค่าต่างๆ ในส่วนของ Options Panelได้ 

(ง 3.1.3) 
2. จัดเรียงคลิปวิดีโอ และลบคลิปวิดีโอได้ (ง 3.1.3) 
3. บอกเทคนิคการตัดวิดีโอ และแยกเสียงออกจากคลิปวิดีโอได้ (ง 3.1.3) 
4. แบ่งวิดีโอออกเป็น  Scene และก าหนดความเร็วในการแสดงผลวิดีโอได้ (ง 3.1.3) 
5. บันทึกคลิปวิดีโอจากการตัดต่อ และจับภาพวิดีโอเป็นภาพนิ่งๆได้ (ง 3.1.3) 
6. ปรับแต่งวิดีโอและภาพนิ่งให้น่าสนใจด้วยFilter และการแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็นฟอร์แมตต่างๆได้ (ง 

3.1.3) 
หน่วยที่ 3 การซ้อนวิดีโอแบบ  Tuner  (Overlay) 

1. ซ้อนภาพวิดีโอ และปรับขนาดและต าแหน่งของ  Overlay ได้ (ง 3.1.3) 
2. ก าหนดต าแหน่งวิดีโอ  Overlay  ด้วย  Anchor และสร้างวิดีโอ  Overlay  ในรูปแบบต่างๆได้ (ง 

3.1.3) 
3. เพิ่ม  Overlay  Track และใส่  Filter  และลูกเล่นให้วิดีโอ  Overlay ได้ (ง 3.1.3) 

หน่วยที่ 4 การสร้างข้อความให้งานตัดต่อวิดีโอ  (Title) 
1. ใส่ข้อความให้วิดีโอ และปรับแต่งข้อความได้ (ง 3.1.3) 
2. สร้างข้อความแบบเคล่ือนไหวได้  (Animation) และสร้างข้อความใหม่จากข้อความส าเร็จรูปได้ (ง 

3.1.3) 
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หน่วยที่ 5 การน าผลงานออกไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ (Share) 
1. บอกรูปแบบของการน าไฟล์วิดีโอออกไปใช้งาน  (Share)ได้ (ง 3.1.2) 
2. สร้างไฟล์วิดีโอเก็บไว้ใช้งาน  (Create Video File)ได้ (ง 3.1.3) 

 
รวม  16  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง 32245 : คอมพิวเตอร์(ตัดต่อวีดีโอ (ต่อ))  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    จ านวน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จ านวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน   การเลือก
ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน  การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วย ในการน าเสนองาน  
การตัดต่อภาพยนต์  การท าวีดีทัศน์  
             อธิบายการหางานด้วยวีธีการท่ีหลากหลาย  จากส่ือส่ิงพิมพ์  หรือจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามา
เสนองานโดยผ่านซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน 

ผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 การตัดต่อและแก้ไขไฟล์วิดีโอ  (Edit) 

1. เรียกไฟล์วิดีโอเข้ามาใช้ใน  Project  Timeline และ ก าหนดค่าต่างๆ ในส่วนของ Options Panelได้ 
(ง 3.1.3) 

2. จัดเรียงคลิปวิดีโอ และลบคลิปวิดีโอได้ (ง 3.1.3) 
3. บอกเทคนิคการตัดวิดีโอ และแยกเสียงออกจากคลิปวิดีโอได้ (ง 3.1.3) 
4. แบ่งวิดีโอออกเป็น  Scene และก าหนดความเร็วในการแสดงผลวิดีโอได้ (ง 3.1.3) 
5. บันทึกคลิปวิดีโอจากการตัดต่อ และจับภาพวิดีโอเป็นภาพนิ่งๆได้ (ง 3.1.3) 
6. ปรับแต่งวิดีโอและภาพนิ่งให้น่าสนใจด้วยFilter และการแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็นฟอร์แมตต่างๆได้ (ง 

3.1.3) 
หน่วยที่ 2 การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้งานวิดีโอดูนา่สนใจยิ่งขึ้น  (Effect) 

1. ใช้งาน  Effect และส่วนประกอบต่างๆของ Effectได้ (ง 3.1.3) 
2. ใส่  Effect  ให้คลิปวิดีโอ และสลับ  Effect  และลบคลิปวิดีโอท่ีมี Effect ได้  (ง 3.1.3) 
3. ก าหนดช่วงเวลาในการแสดง  Effect และก าหนดให้ใส่  Effect  แบบอัตโนมัติ ได้ (ง 3.1.3) 

หน่วยที่ 3 การใส่เสียงประกอบให้งานวิดีโอ (Audio) และการใส่ข้อความแบบต่างๆ 
1. เพิ่มไฟล์เสียงใหม่เข้ามาใช้ใน  Library ได้ (ง 3.1.3) 
2. เพิ่มไฟล์เสียงเข้ามาใช้งานจาก  Audio CD ได้ (ง 3.1.3) 
3. อัดเสียงลงในโปรแกรมจากไมโครโฟนได้ (ง 3.1.3) 
4. เทคนิคการปรับแต่งเสียง ได้ (ง 3.1.3) 
5. ใส่ข้อความให้วิดีโอ และปรับแต่งข้อความได้ (ง 3.1.3) 
6. สร้างข้อความแบบเคล่ือนไหว (Animation) และสร้างข้อความใหม่จากข้อความส าเร็จรูปได้ (ง 3.1.3) 

 
 



345 
 

หน่วยที่ 4 การน าผลงานออกไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ (Share) 
1. บอกรูปแบบของการน าไฟล์วิดีโอออกไปใช้งาน  (Share)ได้ (ง 3.1.2) 
2. สร้างไฟล์วิดีโอเก็บไว้ใช้งาน  (Create Video File)ได้ (ง 3.1.3) 

 
รวม  17  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ง33212     วิชา งานช่าง (ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่)          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
เวลา   40 ชั่วโมง      จ านวน  1.0หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ การใช้และการบ ารุงรักษา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

การคัดเลือกไม้ไผ่  การออกแบบผลิตภัณฑ์  การตัด  ตกแต่ง  การประกอบช้ินงาน  การเคลือบผิว 
 โดยใช้กระบวนการเรียนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนกระบวนการความคิดรวบยอด ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม   เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่   มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ช่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  สามารถใช้  และ
บ ารุงรักษาได้ 

2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกไม้ไผ่และสามารถเลือกไม้ไผ่ผลิตช้ินงานได้อย่างเหมาะสม 
4.  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ได้ 
5.  มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถตัด  ตกแต่งและประกอบช้ินงานได้ 
6.  สามารถเคลือบผิวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ง31233      วิชา  งานประดิษฐ์ ดอกไม้สด                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
เวลา   40 ชั่วโมง                จ านวน  1.0หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  ประวัติและความส าคัญของการร้อยมาลัยดอกไม้สด การใช้ การบ ารุงรักษาวัสดุ

อุปกรณ์ในการร้อยมาลัยดอกไม้สด ส่วนประกอบของมาลัยดอกไม้สด และทักษะในการร้อยมาลัยแบบต่างๆ                                                                                                                                       
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทักษะ  9  ขั้น   ทักษะกระบวนการความคิดรวบยอด  ทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับการร้อยมาลัยดอกไม้สดเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพและมีคุณธรรม                   
                       
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติและความส าคัญของมาลัยดอกไม้สด 
2. บอกและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัยดอกไม้สดได้อย่างเหมาะสม 
3. บอกส่วนประกอบของมาลัยดอกไม้สดได้ 
4. ปฏิบัติการร้อยมาลัยซีก มาลัยกลม มาลัยตุ้ม มาลัยตัวสัตว์ อุบะ และตกแต่งตัวมาลัยดอกไม้สดได้ 
 

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี       สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รหัสวิชา    ง31231  วิชา  การถนอมอาหาร                              ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
เวลา   40  ชั่วโมง           จ านวน   1.0  หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ................................ 
 ศึกษา  วิเคราะห์  วิธีการถนอมอาหาร  อธิบายลักษณะของการถนอมอาหาร  สามารถบอกวิธีการ
ถนอมอาหาร เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  วิธีการเก็บรักษา   ได้อย่างน้อย 2  ชนิด 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม    ทักษะกระบวนการความคิดรวบยอด  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้
เกิดความรู้   ความเข้าใจ  ลักษณะของการถนอมอาหารและสามารถปฏิบัติการถนอมอาหารได้อย่างน้อย  2   
ชนิด  มุ่งมั่นในการท างาน   ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   รักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   มีจิตสาธารณะและมีสัมมาคารวะ 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมายความส าคัญ  ประโยชน์ของการถนอมอาหารอาหาร 
2.   อธิบายประเภทของการถนอมอาหารของแต่ละภาค 
3. อธิบายลักษณะความแตกต่างทางด้านลักษณะภูมิประเทศของแต่ละภาค 
4. อธิบายหลักการเลือกซื้ออาหาร 
5. เลือกใช้  การเก็บรักษา  อุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้ให้ถูกวิธี 
6. ปฏิบัติการถนอมอาหารได้ถูกต้องตามข้ันตอนและถูกหลักโภชนาการ 
7. สามารถจัดอาหารให้เหมาะสมกับชนิดและโอกาส   

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี        สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ง32204      วิชา งานเกษตรเพิ่มเติม(การปลูกพืชสมุนไพร)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
เวลา   40 ชั่วโมง            จ านวน  1.0หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของพืชสมุนไพร  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  การ
เตรียมดินปลูก  แปลงเพาะ  แปลงปลูก วิธีปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว  วิเคราะห์ข้ันตอนการ
ท างานตามกระบวนการท างานตามล าดับขั้นตอนท่ีวางแผนไว้ในการปฏิบัติงาน  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม   กระบวนการปฏิบัติ  ท างานร่วมกันด้วยความเสียสละ  พร้อมท้ัง
แสวงหาความรู้  เพื่อน ามาประเมินผลงานและปรับปรุง  น ามาเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพ  เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ  เกิดความตระหนัก  มีทักษะในการปลูกพืชสมุนไพร  และเห็นคุณค่าของการท างาน  
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม  มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์ของพืชสมุนไพรได้ 
 2.  บอกชนิดของพืชสมุนไพรได้ 
 3.  อธิบายสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชสมุนไพรได้ 
 4.  เตรียมอุปกรณ์และดินในการปลูกพืชสมุนไพรได้ 
 5.  ปฏิบัติปลูกผักสวนครัวโดยการใช้ส่วนต่าง ๆได้ 
 6.  เลือกวิธีการให้น้ าและปุ๋ยแก่พืชได้อย่างเหมาะสม 
 7.  อธิบายข้ันตอนการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตได้ 
 8. น าเสนอผลการปฏิบัติงานได้ 
 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ง33235     วิชา  ประดิษฐ์ของช าร่วย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
เวลา   40  ช่ัวโมง       จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาความหมาย  และโอกาสในการใช้ของช าร่วย หลักการออกแบบ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ของ
ช าร่วยแบบต่างๆ   การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ปฏิบัติงานออกแบบ  เลือกวัสดุประดิษฐ์ของ
ช าร่วยแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ชนิด ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาหรือค่าบริการ จัดจ าหน่าย การจด
บันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ –รายจ่ายและการประเมินผล 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการ
ออกแบบ การประดิษฐ์ของช าร่วยตามแบบท่ีก าหนดและจ าหน่ายได้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมาย ประโยชน์ของ “ของช าร่วยได้” 
 2. อธิบายหลักในการประดิษฐ์ของช าร่วยได้ 
 3. บอกหลักเกณฑ์ในการออกแบบและออกแบบของช าร่วยได้ 
 4. เลือกวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของช าร่วยได้เหมาะสม 
 5. ประดิษฐ์ของช าร่วยได้อย่างเหมาะสม สวยงาม ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง  

6. เลือกแบบบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมและสวยงาม 
 7. จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และก าหนดราคาจ าหน่ายได้  
 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ง32232     วิชา ขนมไทย                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
เวลา   40  ช่ัวโมง       จ านวน  1.0หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษา  วิเคราะห์  ลักษณะของขนมไทย  อธิบายลักษณะของขนมไทย   สามารถบอกชนิดของขนม

ไทย วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  วิธีการเก็บรักษาขนม  ประกอบอาหารประเภทขนมไทยได้อย่างน้อย   
5  ชนิด 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทักษะ  9  ขั้น   ทักษะกระบวนการความคิดรวบยอด  ทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  ลักษณะของขนมไทยและสามารถประกอบอาหาร
ประเภทขนมไทยได้อย่างน้อย  5  ชนิด  มุ่งมั่นในการท างาน   ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   รักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   มีจิต
สาธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจความส าคัญ  ประโยชน์ของขนมไทย 
2. รู้และอธิบายลักษณะของขนมไทย 
3. รู้และเข้าใจวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมและถูกต้อง 
4. รู้วิธีการเลือกและเก็บรักษาอาหาร 
5. เข้าใจวิธีการ  ขั้นตอนการประกอบอาหารประเภทขนมไทยท่ีถูกต้อง 
6. ปฏิบัติการประกอบอาหารประเภทขนมไทยได้อย่างน้อย   5  ชนิด 
7. ก าหนดราคาและค่าบริการได้อย่างเหมาะสม 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ง32236โครงงานอาชีพ  (งานช่าง)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 
เวลา   40   ช่ัวโมง      จ านวน  1.0หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
             ศึกษาความรู้เรื่องโครงงาน การวิเคราะห์โครงงานเพื่อการตัดสินใจ  การจัดท าโครงงาน การปฏิบัติ
ตามโครงงานท่ีก าหนดการประเมินและปรับปรุงงาน การสรุปรายงานและจัดนิทรรศการ 
             โดยใช้กระบวนการเรียนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนกระบวนการความคิดรวบยอด  ทักษะ
ปฏิบัติและทักษะกระบวนการกลุ่ม    
              เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติโครงงานช่าง  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ท างาน ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  เลือกโครงงานช่างตามความสนใจ 
2.  ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล  ความรู้เกี่ยวกับโครงงานท่ีเลือก 
3.  วางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน 
4.  ปฏิบัติงานตามแผนจนเกิดทักษะในงานช่าง 
5.  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต 
6.  สรุปรายงานและจัดนิทรรศการ 
 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ง33234  โครงงานอาชีพ  (งานประดิษฐ์)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
เวลา   40  ช่ัวโมง       จ านวน  1.0หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและวิเคราะห์ ความหมายความส าคัญประโยชน์ของใบตอง วิธีใช้การเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือ

เครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ ขั้นตอนการประดิษฐ์การห่อแบบต่างๆ การเย็บกระทง การเย็บบายศรี                                                             
โดยใช้กระบวนการกลุ่มและกระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการประดิษฐ์ช้ินงาน

จากใบตองและเกิดทักษะในการปฏิบัติ   สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
มุ่งมั่นในการท างาน  มีวินัยและมีสัมมาคารวะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของใบตอง                          
2. บอกวิธีใช้ เก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประดิษฐ์ใบตอง 
3. อธิบายและฝึกทักษะในการห่อใบตองแบบต่างๆได้                                        
4. ฝึกทักษะในการเย็บกระทงได้    
5. ฝึกทักษะในการเย็บบายศรีปากชามได้ 
6. ฝึกทักษะการร้อยอุบะแบบต่าง ๆ ได้   
7. ก าหนดราคาทุน และค่าบริการได้  

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ง33235โครงงานอาชีพ  (อาหารจานเดียว)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
เวลา   40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ลักษณะของอาหารจานเดียว  อธิบายลักษณะของอาหารจานเดียว   สามารถบอก
ชนิดของอาหารจานเดียว วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  วิธีการเก็บรักษาอาหาร  ประกอบอาหารจาน
เดียวได้อย่างน้อย   5  ชนิด 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทักษะ  9  ขั้น   ทักษะกระบวนการความคิดรวบยอด  ทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  ลักษณะของอาหารจานเดียวและสามารถประกอบ
อาหารจานเดียวได้อย่างน้อย  5   ชนิด  มุ่งมั่นในการท างาน   ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   รักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์   มีจิต
สาธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจความส าคัญ  ประโยชน์ของอาหารจานเดียว 
2. รู้และอธิบายลักษณะของอาหารจานเดียวชนิดต่างๆ 
3.  รู้และเข้าใจหลักการเลือกซื้ออาหารจานเดียว 
4.  ปฏิบัติการอาหารได้ถูกต้องตามข้ันตอนและถูกหลักโภชนาการ 
5.   รู้และเข้าใจถึงความต้องการอาหารของบุคคลแต่ละวัยจัดอาหารให้เหมาะสมกับชนิดและโอกาส 
6.  ก าหนดราคาและค่าบริการได้อย่างเหมาะสม 
 
 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ง33227โครงงานอาชีพ  (งานเกษตร)    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
เวลา   40  ช่ัวโมง       จ านวน  1.0หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาและวิเคราะห์  ความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการปลูกพืชเศรษฐกิจและการเล้ียง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ  การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมกับความปลอดภัยในการท างาน 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะในการแก้ปัญหา  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการปฏิบัติ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน มี
คุณธรรมจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.อธิบายวิธีการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ 
 2.  อธิบายประโยชน์ของการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ 
 3.  น าวิธีการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะส้ันไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4.  อธิบายประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะส้ันได้ 
 5.  อธิบายหลักการเริ่มต้นในการเล้ียงสัตว์น้ าได้ 
 6.  อธิบายประโยชน์ของการเล้ียงสัตว์น้ าได้ 
 7.  น าการเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจไปใช้ในอนาคตได้ 
 8.  อธิบายประโยชน์ในการเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจได้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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รายวชิา กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

 - รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต
   อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4  จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5  จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6  จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 - รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  อ21202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1  จ านวน 20 ช่ัวโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต
   อ22201 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2  จ านวน 20 ช่ัวโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต
   อ22202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 3  จ านวน 20 ช่ัวโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต
   อ23201 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 1 จ านวน 20 ช่ัวโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต
   อ23202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 จ านวน 20 ช่ัวโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 - รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  อ31101 ภาษาอังกฤษ  1   จ านวน 40 ช่ัวโมง          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  อ31102 ภาษาอังกฤษ  2   จ านวน 40 ช่ัวโมง          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  อ32101 ภาษาอังกฤษ  3   จ านวน 40 ช่ัวโมง          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  อ32102 ภาษาอังกฤษ  4   จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
          อ33101 ภาษาอังกฤษ  5   จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  อ33101 ภาษาอังกฤษ  6   จ านวน 20 ช่ัวโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 - รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  จ านวน 40 ช่ัวโมง          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3  จ านวน 40 ช่ัวโมง          จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  อ30204 ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 1  จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  อ30205 ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 2  จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  อ30206 ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 3  จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 จ านวน 60 ช่ัวโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวชิา กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง อ่านออกเสียงข้อความ ประโยค นิทาน บทร้อยกรอง 
ส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกหรือระบุส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรมและสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือและตอบ
รับการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์  ส่ิงแวดล้อม ใช้ภาษา  น้ าเสียง ท่าทางตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน การล าดับโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือ
จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา บรรยาย
แลกเปล่ียนความรู้ เพื่อให้เกิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่น 
ในการท างาน มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/2, ม.1/4 
ต 1.3 ม.1/1, ม.1/3 
ต 2.1 ม.1/2 
ต 2.2 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 4.2 ม.1/1 

รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
อ21102   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2                จ านวน    60 ช่ัวโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์ บทสนทนานิทาน เรื่องส้ัน ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังกิหรืออ่าน 
แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้ตัว วิเคราะห์เรื่องหรือ
เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม เทศกาลวันส าคัญ ประเพณีของเจ้าของภาษา วัฒนธรรม ความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย 
รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นจากแหล่งเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลต่าง ๆในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา ค้นคว้า บรรยาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อให้เกิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการท างาน  
มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/2, ม.1/4 
ต 1.3  ม.1/1, ม.1/3 
ต 2.1 ม.1/2 
ต 2.2 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 4.2 ม.1/1 

รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

อ21102   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2                จ านวน    60 ช่ัวโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์ บทสนทนานิทาน เรื่องส้ัน ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังกิหรืออ่าน 
แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้ตัว วิเคราะห์เรื่องหรือ
เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม เทศกาลวันส าคัญ ประเพณีของเจ้าของภาษา วัฒนธรรม ความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย 
รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นจากแหล่งเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลต่าง ๆในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา ค้นคว้า บรรยาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อให้เกิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการท างาน  
มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.1/4 
ต 1.2 ม.1/2, ม.1/4 
ต 1.3  ม.1/1, ม.1/3 
ต 2.1 ม.1/2 
ต 2.2 ม.1/1 
ต 4.1 ม.1/1 
ต 4.2 ม.1/1 

รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1                   จ านวน  60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาค าขอร้องค าแนะน าค าช้ีแจงอ่านออกเสียงข้อความข่าวประกาศสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความ  คิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมและประสบการณ์ใกล้ตัวการแสดงตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าร่วมและ
จัดกิจกรรมทางภาษาค้นคว้ารวบรวมสรุปข้อมูลและข้อเท็จจริงสามารถส่ือสารในสถานการณ์จริงและจ าลองได้ 
โดยใช้กระบวนการการเรียนภาษาฟังพูดอ่านเขียนและการส่ือสาร เพื่อให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน 
มีจิตสาธารณะมีวินัยความสามารถ ในการส่ือสารการใช้ทักษะชีวิตการคิดและการใช้เทคโนโลยี 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.2/1, ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/1, ม.2/4   
ต 1.3 ม.2/1, ม.2/3  
ต 2.1 ม.2/1   
ต 2.2 ม.2/2      
ต 3.1 ม.2/1     
ต 4.1 ม.2/1   
ต 4.2 ม.2/1          

รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2                    จ านวน 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาน ้าเสียงท่าทางภาษาในการส่ือสารข้อมูลค าขอร้องค าแนะน าข่าวบทความบทอ่านค าอธิบาย 
เครื่องหมายแผนผังตารางท่ีใช้การเปรียบเทียบโฆษณาโครงสร้างประโยค การเล่าเรื่อง บรรยาย ค าศัพท์ 
โรงเรียนอาหารเครื่องด่ืม สุขภาพ  บุคลิกภาพ สภาพอากาศ และสถานท่ี เรื่องส้ันเกี่ยวกับประสบการณ์ตนเอง
ประวัติความส าคัญของประเพณีต่างๆส่ือส่ิงพิมพ์ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงรวมท้ังวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยใช้กระบวนการการเรียนภาษาฟังพูดอ่านเขียนกระบวนการปฏิบัติการ
เผยแพร่และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาท าให้เกิด
การพัฒนาความสามารถในการคิดการส่ือสารใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นการท างานและมีจิตสาธารณะในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนภาษา 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4   
ต 1.2 ม.2/2, ม.2/3       
ต 1.3 ม.2/2 
ต 2.1 ม.2/2, ม.2/3       
ต 2.2 ม.2/1  
ต 3.1 ม.2/1    
ต 4.2 ม.2/2  

รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                     จ านวน 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 ปฏิบัติตามและใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ 
อ่านออกเสียงค าศัพท์ ส านวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ ได้ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็น
จากเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบพูดสนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ  เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง แล้วน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน
ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้และส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การ
เปรียบเทียบ การน าเสนอข้อมูล และการใช้ส่ือเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชา
ภาษาอังกฤษ  สามารถถ่ายโอนความรู้สึกและน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.3/1, ม.3/2     
ต 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
ต 1.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ต 2.1 ม.3/1, ม.3/2 
ต 2.2 ม.3/1 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1  

รวม 13 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                     จ านวน 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ปฎิบัติการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางภาษา พูดและเขียนส่ือ
ท่ีไม่ใช่ความเรียง ระบุใจความส าคัญ รายละเอียด แสดงความคิดเห็น ขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ  
บรรยายความรู้สึกเรื่องท่ีฟังและอ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน  เข้าร่วมกิจกกรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  สามารถสืบค้นข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น ประเมินการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้กระบวนการทักษะ 
ทางภาษา การเปรียบเทียบ การน าเสนอข้อมูล  และการใช้ส่ือเทคโนโลยี เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
วิชาภาษาอังกฤษ  สามารถถ่ายโอนความรู้สึกและน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.3/3, ม.3/4 
ต 2.1 ม.3/3 
ต 2.2 ม.3/2 
ต 3.1 ม.3/1 
ต 4.1 ม.3/1 
ต 4.2 ม.3/1, ม.3/2 

รวม 8 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                                   จ านวน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ภาษาท่าทาง น้ าเสียง แสดงความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล และถูกต้อง
ตามกาลเทศะ รวมท้ังใช้ภาษาส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชนให้ค าแนะน า ข้อมูล
ข่าวสารของชุมชนท้องถิ่นหรือเกี่ยวกับตนเอง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รวมท้ังความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทย โดยใช้กระบวนการ การเรียนรู้
ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อให้เกิด ความสนุกสนานและเพลิดเพลินเห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นประโยชน์การเรียนรู้ภาษาในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเช่ือมโยง 
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู ้
 1. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 2. ใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
 3. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
 4. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                                   จ านวน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์
ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ตนเองท้ังในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง  
โดยการใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ และน าภาษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
เป็นผู้รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองมุ่งมั่นในการท างานและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตน  
โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา บรรยายแลกเปล่ียนความรู้เพื่อให้เกิด ความสามารถ 
ในการส่ือสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง )Poem  (ถูกต้องตามหลักการอ่านส้ัน ๆ  

 2. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 
 3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
 4. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
 5. ใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
 6. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นในก้องเรียนและสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 
อ22202 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                                   จ านวน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 เข้าใจ  ตีความ  วิเคราะห์  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ  ข้อมูล  ข่าวสาร  บทความ   
สารคดี  บันเทิงคดี  จากส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ืออีเล็คทรอนิกส์  สามารถน าเสนอข้อมูล  เรื่องราว  หรือบทกวีได้
อย่างสร้างสรรค์  เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา  วัฒนธรรม  ประ เพณี  ความเช่ือไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณ  
โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพื่อการขอและให้ข้อมูล 
อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปล่ียนความรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
น าไปใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง  

ผลการเรียนรู ้
 1. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน    
 2. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่าง 
เหมาะสม 
 3. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme)  ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ี 
อยู่ในความสนใจของสังคม 
 4. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง 
ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
 5. ระบุหัวเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน  และเรื่องส้ัน 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ23201 ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 1                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                                   จ านวน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล เช่น ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าช้ีแจง  และค าอธิบายง่ายๆ การ
ทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะน าตัวเอง การแนะน าผู้อื่นให้รู้จักกัน การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ รวมทั้งส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็คทรอนิคส์ 
สามารถโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถน าเสนอผลงานผ่านทักษะกระบวนการการบูรณาการ 
โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟงั พูด อ่าน เขียน ทักษะการจ า คิด วิเคราะห์และเขียน ส่ือความกระบวนการ
ท างานกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพยีงมุ่งมั่นใน
การท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู ้
 1. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 2.พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
 3. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง 
ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
 4. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ 
ประกอบ 
 5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม 
 6. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน 
ความสนใจของสังคม 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ23202 ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                                   จ านวน 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์ ทักษะการฟัง การพูด เพื่อให้สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สภาพท่ัวไปของชุมชน โดยใช้ข้อมูล บทสนทนา เรื่องเล่า ข่าวสาร บทความสถานการณ์ต่าง ๆ 
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ฝึกการต้ังค าถาม การสนทนาโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น การอธิบายให้ข้อมูล 
การเปรียบเทียบ โดยใช้กระบวนการฟัง  การพูด กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนส่ือความ 
กระบวนการแก้ปัญหา มีวิจารณญาณ มีเหตุผล มีมารยาทในการพูด การฟัง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
มั่นใจในการใช้ภาษาและเห็นคุณค่าของการฟังและการพูด เพื่อให้รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสารได้เหมาะสม ตามศักยภาพของผู้เรียนและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยใช้
กระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการหาความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
กระบวนการเสริมสร้าง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อ ให้เกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง 

ผลการเรียนรู ้
 1. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 2.ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ี 
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 3. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง 
ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
 4.ใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาท สังคม และวัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษา 
 5. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากการแหล่ง
เรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
 6. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2                จ านวน  40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ การใช้ภาษาต่างประเทศ ผ่านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนโดยสามารถจับใจ 
ความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ และเสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดี 
และบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ผ่านกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล พูดและเขียน
สรุปใจความแกนสาระ ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ  
หรือเข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบายเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย ใช้ข้อมูลจากการค้นคว้า บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งอื่น ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
เป็นภาษาต่างประเทศ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เช่ือมโยงความรู้ และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก  โดยการใช้
กระบวนการการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ แบบ
บูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้เกิด ความรู้ ความ
เข้าใจ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อหรือ 
การประกอบอาชีพ  

รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม.4-6  /4      
ต 1.2 ม.4-6  /5     
ต 1.3 ม.4-6  /2  
ต 2.1 ม.4-6 /3      
ต 2.2 ม.4-6  /1  
ต 3.1 ม.4-6  /1       
ต 4.1 ม.4-6  /1       
ต 4.2 ม.4-6  /2  

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1                    จ านวน  40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับน้ าเสียง ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านเหมาะสมเนื้อหา จาก 
ส่ือความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในหัวข้อ ครอบครัว ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง  
และนันทนาการ การบริการ สถานท่ี  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
โดยใช้กระบวนการ ตีความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ ให้เหตุผล  
การน าเสนอข้อมูล และการเสริมสร้างลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ  
ในการแสดงหาวิธีเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเอง สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่น เพื่อขยายโลกทัศน์ ใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  
ตามสถานการณ์ในสถานศึกษา และชุมชน 

ตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม .4 -6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ต 1.3 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3    
ต 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3    
ต 2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2   
ต 3.1 ม.4-6/1   
ต 4.1 ม.4-6/1 
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2    

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2                จ านวน  60 ช่ัวโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับน้ าเสียง ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านเหมาะสมเนื้อหา จาก 
ส่ือความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในหัวข้อ เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การศึกษาและอาชีพ  
ลมฟ้าอากาศ การบริการ สถานท่ี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม  
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้กระบวนการ ตีความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น อธิบาย บรรยาย 
แลกเปล่ียนความรู้ ให้เหตุผล การน าเสนอข้อมูล และการเสริมสร้างลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เกิด ความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ ในการแสดงหาวิธีเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเอง สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี เห็นประโยชน์
ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสดงหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่น เพื่อขยายโลกทัศน์ ใช้ภาษาใน
รูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษา และชุมชน 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม .4 -6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5  
ต 1.3 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3    
ต 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3    
ต 2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2   
ต 3.1 ม.4-6/1  
ต 4.1 ม.4-6/1    
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2    

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

 

อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1                     จ านวน  60  ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์ น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษา  
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  สามารถตีความ วิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี 
บันเทิงคดี ส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
น าเสนอบทกวี หรือบทละครส้ัน โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษา ในหัวข้อเกี่ยวกับวิถีชีวิต  และ
การด าเนินชีวิต 
ของคน นันทนาการข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน  จินตนาการ การบริโภค และการแสดงความปรารถนา  
โดยใช้กระบวนการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  ด้วยการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และน าเสนอ
ข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย ให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ และเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้เกิด ความรู้ ความ
เข้าใจ เกิดทักษะทางภาษา มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ใน
การแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อการเข้าสู่สังคม อาชีพและการศึกษา
ต่อ  สามารถใช้ภาษา 
ส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษา และชุมชน 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1 , ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5  
ต 1.3 ม.4-6/1 , ม.4-6/2, ม.4-6/3    
ต 2.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2, ม.4-6/3    
ต 2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2   
ต 3.1 ม.4-6/1  
ต 4.1 ม.4-6/1    
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2    

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

อ 33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                     จ านวน  20  ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์ น้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่าง 
ด้านภาษา  วัฒนธรรม ประเพณี  อ่านบทอ่านแล้วสามารถตีความ วิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ 
สารคดี บันเทิงคดี ส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
น าเสนอบทกวี หรือบทละครส้ัน โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษา ในหัวข้อเกี่ยวกับชาวอังกฤษ  
และอเมริกัน การศึกษาอาชีพ จินตนาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาหารและเครื่องด่ืม  โดยใช้
กระบวนการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  ด้วยการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และน าเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ และให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เกิด
ทักษะทางภาษา  
มีความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้ 
เพื่อขยายโลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายในการเข้าสู่สังคม การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ 
สามารถใช้ภาษาส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษา และชุมชน 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม .4 -6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ต 1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5  
ต 1.3 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3    
ต 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3    
ต 2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2   
ต 3.1 ม.4-6/1  
ต 4.1 ม.4-6/1    
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2    

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1                                 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                                      เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน และเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว พูดแนะน า แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ประเพณี วัฒนธรรม ในท้องถิ่น เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เห็น
คุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นประโยชน์การเรียนรู้ภาษาในการ
แสวงหา 
ความรู้เพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระอื่น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมาย และอธิบายโครงสร้างของค าศัพท์ ประโยค ส านวน หรือการพูดรูปแบบต่างๆ 
ได้ถูกต้อง 
 2. อ่านอกเสียงค า ส านวน ประโยคท่ีพบในบทเรียนได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 3. ฟังบทสนทนา ข้อความ ค าแนะน า ค าช้ีแจง บทร้อยกรอง แล้วเข้าใจ โดยตอบค าถาม เติมค าใน
ช่องว่าง จับคู่ สรุปความด้วยภาพหรือแผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ หรือปฏิบัติตามได้ถูกต้อง 
 4. พูดสนทนาโต้ตอบเพื่อทักทายและแนะน าตัวเอง ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียน ตอบรับและปฏิเสธ  
ถามและตอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ขอร้อง แนะน า  แสดงความคิดเห็น/ความรู้สึก/ความต้องการได้      
 5. พูดแสดงความคิดเห็น/ความรู้สึก ให้เหตุผล จากเรื่อง ประสบการณ์  บทกวี หรือภาพและแผนภูมิ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือส่ิงท่ีสนใจท่ีอยู่ใกล้ตัว อยู่ในสังคมหรือชุมชนได้ 
 6. พูดแนะน า  ช้ีแจง  อธิบาย เกี่ยวเรื่องท่ีเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจได้ 
 7. พูดน าเสนอและยกตัวอย่างเกี่ยวกับส่ิงท่ีน าเสนอท่ีได้จากการสืบค้นได้อย่างเป็นระบบสมเหตุผล 
 8. พูดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยเครื่องท่ีเหมาะสม 
 9. สืบค้น/ค้นคว้า เรื่อง หรือบทกวี ท่ีสนใจ หรือตามท่ีได้รับมอบหมายได้เหมาะสมกับความต้องการ  
และมีคุณธรรมจริยธรรม 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                                   จ านวน 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ฟัง พูด ค าช้ีแจง ค าบรรยาย ค าแนะน า ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ บรรยาย
ลักษณะบุคคล การสมัครงาน ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟัง อ่าน
ออกเสียง  
ค า วลี ส านวนง่าย ๆ ประโยคค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย  ข้อความท่ีซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน  
เรื่องราวส้ัน ๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากส่ือส่ิงพิมพ์  และส่ืออิเล็คทรอนิคส์  แล้วถ่ายโอน 
เป็นค าพูดของตนเอง  ในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  ความต้องการ  ความรู้ สึกเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร  เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่น 
สังคม ประสบการณ์ส่วนตัว  การศึกษา การท างาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วันส าคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรม
ไทย 
 และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต   เห็นคุณค่า 
ของภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ 
เพิ่มเติมและเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ผลการเรียนรู้  
 1. นักเรียนฟังและพูด  บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง รายการโทรทัศน์ ท่ี
นักเรียนชอบท าในเวลาว่าง  และแสดงบทบาทสมมติโดยใช้ภาษาได้เหมาะสมกับ 
 2. นักเรียนฟังและพูด อธิบายเกี่ยวกับวิธีการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ  แสดงปฏิกริยาโต้ตอบ
เมื่อนักเรียนได้ฟงัข่าวเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย  
 3. นักเรียนฟัง  และพูด  อธิบายเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการเล่นกีฬา การดูแลตนเองให้ปลอดภัยขณะ
เล่นกีฬา  และสามารถให้ค าแนะน า ผู้ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพได้  
 4. นักเรียนฟัง พูด และจัดการเกี่ยวกับ งานเฉลิมฉลอง ตามเทศกาลของ วัฒนธรรมไทยและต่างชาติ
ได้     
 5. นักเรียนฟัง พูด อธิบาย แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ของการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา 
และแสดงบทบาทสมมติได้   
 6. ฟัง พูด  ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือท่ีเป็นความเรียงในรูปแบบต่างๆ  ถ่ายโอน 
เป็นถ้อยค าของตนเองได้ 

 รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง  พูด 3                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                                   จ านวน 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ใช้ภาษาในการฟัง พูด  ค าช้ีแจง ค าบรรยาย  ค าแนะน า  ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ในการบรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ  
และบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟัง อ่านออกเสียง ค า วลี  ส านวนง่าย ๆ  ประโยคค าส่ัง ค าขอร้อง 
ค าแนะน า ค าอธิบาย ข้อความท่ีซับซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวส้ัน ๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง 
จาก 
ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็คทรอนิคส์ แล้วถ่ายโอนเป็นค าพูดของตนเองในรูปแบบต่างๆ  สรุป แสดงความคิดเห็น 
ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญ 
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่น สังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วันส าคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการด ารงชีวิต เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษา 
เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  เพื่อมุ่งพฒันาผู้เรียนให้ 
 เป็นผู้ท่ีมีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง 
สร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

ผลการเรียนรู ้
 1. สนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความต้องการ   การเสนอ การแนะน า การตอบรับและปฏิเสธ 
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและผู้อื่นในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม    
 2. พูดบรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/  ประเด็น/ ข่าว/เหตุการณ์ท่ี
ฟังเพื่อการศึกษาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อความบันเทิงอย่างถูกต้องตามหลักภาษา      
 3. สนทนาเพื่อวิเคราะห์/ อภิปรายความเหมือนความแตกต่างเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือท่ีมา
ของขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของภาษา และของไทยอย่างมีเหตุผล  
 4. ใช้ภาษาส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ  
ในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นเป็น 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

อ30204 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                                   จ านวน 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 อ่านประโยค ข้อความ เรื่องส้ัน ท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากเรื่องท่ีเป็นสารคดี และบันเทิง
คดี เช่น บทความท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แล้วจับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความ  
บอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เขียนบรรยายความรู้สึก  ความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ เหตุการณ์ พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม เขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ เหตุการณ์ หรือ ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด  
ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาและของประชาคมอาเซียน  
อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวน ข้อความต่างๆ ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป 
และแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ท่ีได้จากการค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฎิบัติ 
กระบวนการคิด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียน และความเพลิดเพลินสนุกสนาน  
สามารถใช้ภาษารับสาร และส่ือสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ  

ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านประโยค, ข้อความ เรื่องส้ัน ท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากเรื่องท่ีเป็นสารคดี และ
บันเทิงคดี เช่น บทความท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แล้วจับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความ 
บอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล, 
 2. เขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ เหตุการณ์ พร้อม
ท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
 3. เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ เหตุการณ์ หรือ ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม 
 4. เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ
ภาษาและของประชาคมอาเซียน 
  5. อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ส านวน ข้อความต่างๆ 
 6. ค้นคว้า สืบค้น บันทึกสรุป และแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 
  7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 

  รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30205 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                                   จ านวน 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 อ่านออกเสียง  ข้อความ  บทความ และ เทพนิยาย  ถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียน ประโยค   
ข้อความ  ให้สัมพันธ์  กับส่ิงท่ีเป็นความเรียง  และ ไม่ใช่ความเรียง จากการฟังหรือ อ่าน จับใจความส าคัญ   
สรุปใจความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ  ประสบการณ์  อย่างมีเหตุผล  เขียนสรุปใจความส าคัญท่ีได้จากกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ  เขียนวิถีชีวิต  ความเช่ือ ท่ีมาของประเพณี  เจ้าของภาษา และประชาคมอาเซียน   
โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค  ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เขียนแผ่นพับ
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียง  โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
และกระบวนการคิด  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสม 
กับบุคคล กาลเทศะ  

ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านออกเสียง ข้อความ บทความ และเรื่องส้ันๆ ถูกต้อง ตามหลักการอ่าน 
 2. เขียนประโยค ข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ิงท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง จากการฟังหรืออ่าน 
 3. จับใจความส าคัญ สรุปใจความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน   
 4. เขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆท่ีอ่านอย่าง อย่างมีเหตุผล 
 5. เขียน  สรุปใจความส าคัญท่ีได้จากการอ่าน จากส่ือต่างๆตามความสนใจ  
 6. เขียน  วิถีชีวิต ความเช่ือ  ท่ีมาของ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ของเจ้าของภาษาและประชาคม
อาเซียน 
 7. อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30206 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 3                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                                  จ านวน  60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 ระบุค า และประโยคส าคัญ   บอกใจความหลัก  จ าแนกรายละเอียด ของข้อความท่ีอ่าน  อ่านประโยค  
ข้อความ เรื่องส้ัน ท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง แล้วบอกความหมายของค าศัพท์  ค าอ้างอิง  จับ
ใจความส าคัญ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  เขียนบรรยาย  เปรียบเทียบ  สรุป  
และแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสม 
กับระดับช้ัน ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของประชาคม
อาเซียนและสังคมโลก โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียน และความเพลิดเพลินสนุกสนาน สามารถใช้ภาษา  รับ
สาร และส่ือสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
ในการท างาน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบุค า และประโยคส าคัญ ของข้อความท่ีอ่าน 
 2. บอกใจความหลักของข้อความท่ีอ่าน 
 3. จ าแนกรายละเอียดของข้อความท่ีอ่าน 
 4. อ่านประโยค  ข้อความ เรื่องส้ัน ท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง แล้วบอกความหมายของ
ค าศัพท์ ค าอ้างอิง จับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 5. เขียนบรรยาย  เปรียบเทียบ  สรุป และแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ โดยใช้
ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างประโยคได้เหมาะสมกับระดับช้ัน 
 6. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมโลก  
โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                                   จ านวน 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 สรุปใจความส าคัญจาก นิทาน นวนิยาย เรื่องส้ัน หรือภาพยนตร์ บอกรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่าน 
และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง  อธิบายองค์ประกอบของละคร  คาดเดาโครงเรื่อง  บอกบทบาท  
ของตัวละคร รับรู้เค้าเงื่อนและรายละเอียด เช่ือมโยงความคิด และอภิปรายตามจินตนาการ วิเคราะห์ตัวละคร
จาก นวนิยาย เรื่องส้ัน บทละคร หรือภาพยนตร์ วิจารณ์และบอกคุณค่าวรรณกรรม  นวนิยาย เรื่องส้ัน  
หรือภาพยนตร์ ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล  ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดโดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาและ
ท่าทางในการส่ือสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น 
ในการท างาน 

ผลการเรียนรู้ 
 1. สรุปใจความส าคัญจาก นิทาน นวนิยาย เรื่องส้ัน หรือภาพยนตร์ 
 2. บอกรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง 
 3. อธิบายองค์ประกอบของละคร 
 4. คาดเดาโครงเรื่อง (plot)  บอกบทบาท( role) ของตัวละคร รับรู้ เค้าเงื่อนและรายละเอียด  
เช่ือมโยงความคิด และอภิปรายตามจินตนาการ 
 5. วิเคราะห์ตัวละครจาก นวนิยาย เรื่องส้ัน บทละคร หรือภาพยนตร์ 
 6. วิจารณ์และบอกคุณค่าวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องส้ัน หรือภาพยนตร์ 
 7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด 
 

รวม 7  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30208 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                                   จ านวน 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  

 สรุปใจความส าคัญจาก นิทาน นวนิยาย เรื่องส้ัน หรือภาพยนตร์  บอกรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่าน 
และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง อธิบายองค์ประกอบของละคร คาดเดาโครงเรื่อง บอกบทบาท 
ของตัวละคร รับรู้เค้าเงื่อนและรายละเอียด  เช่ือมโยงความคิด และอภิปรายตามจินตนาการ วิเคราะห์ตัวละคร
จาก นวนิยาย เรื่องส้ัน บทละคร หรือภาพยนตร์ วิจารณ์และบอกคุณค่าวรรณกรรม  นวนิยาย เรื่องส้ัน  
หรือภาพยนตร์ ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล  ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดโดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถใช้ภาษาและ
ท่าทางในการส่ือสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น 
ในการท างาน 

ผลการเรียนรู้ 
 1. สรุปใจความส าคัญจาก นิทาน นวนิยาย เรื่องส้ัน หรือภาพยนตร์ 
 2. บอกรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง 
 3. อธิบายองค์ประกอบของละคร 
 4. คาดเดาโครงเรื่อง (plot)  บอกบทบาท( role) ของตัวละคร รับรู้ เค้าเงื่อนและรายละเอียด 
เช่ือมโยงความคิด และอภิปรายตามจินตนาการ 
 5. วิเคราะห์ตัวละครจาก นวนิยาย เรื่องส้ัน บทละคร หรือภาพยนตร์ 
 6. วิจารณ์และบอกคุณค่าวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องส้ัน หรือภาพยนตร์ 
 7. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูด 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                                   จ านวน 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
  

 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆค าช้ีแจง ค าอธิบายและค าบรรยายท่ีฟังและอ่าน อ่านออก
เสียง ข้อความ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน พูดและเขียน สรุปใจความส าคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์
และวิจารณ์เรื่องจากการชมภาพยนตร์ ระบุหัวเรื่อง จับใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องท่ีเป็นบันเทิงคดีได้ เขียนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่าง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย แล้วน าเสนอด้วยการพูด ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น 
บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน และความสนุกสนาน สามารถใช้ภาษาและท่าทางในการ
ส่ือสารได้   เหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน คิดอย่างสร้างสรรค์ และใช้
เทคโนโลยี 
ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกใจความส าคัญและวิจารณ์ ของเรื่องราวที่อ่านได้ 
 2. เขียนข้อมูลจากเรื่องราวในท้องถิ่นได้ 
 3. อธิบายค าแนะน าการใช้อุปกรณ์และส่ิงของต่างๆได้ 
 4. เขียนและอ่านบทกลอนท่ีช่ืนชอบได้ 
 5. บอกศัพท์ ส านวน ใจความส าคัญจากการชมภาพยนตร์ได้ 
 6. ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ต่างๆ และน าเสนอด้วยการพูดได้ 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

โรงเรียนโพนงามศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
ได้ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในการด าเนินงาน ส่งเสริมให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
สังคม ศีลธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพฒันาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
รอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้สร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โรงเรียนโพนงามศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3  
ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว   
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม  สามารถคิด 

ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  1  ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ 
 2. กิจกรรมนักเรียน  
                  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น า  ผู้ตามท่ีดี  ความรับผิดชอบ  การท างาน
ร่วมกัน  รู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและ
สมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน  ให้ได้ปฏิบัติด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอน  ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการท างานเน้น
การท างานรวมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย   

2.1  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)  ทุกคนต้องเรียน  
โดยจัดให้เรียนในวันพุธ  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 2.2  กิจกรรมชุมนุม ท่ีครูในกลุ่มสาระต่างๆ  เปิดให้นักเรียนเลือก  หรือ นักเรียนอาจจับกลุ่มกันตาม
ความสนใจแล้วเลือกครูให้เป็นที่ปรึกษาชุมนุม  นักเรียนสามารถเลือกได้  1  ชุมนุม  โดยนักเรียนทุกคนต้อง
เรียน  โรงเรียนจัดให้เรียนในวันพฤหัสบดี  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์   

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น  ตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคมและการมีจิต
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สาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ   โรงเรียนจัดเวลาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 

 

     1. กิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น 

2. เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัว 
สังคม  เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของตนเอง 

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ และรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการด าเนินชีวิต สร้างเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมแก่

นักเรียน 
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม  และประเทศชาติ 
 
แนวการจัดกิจกรรม  โรงเรียนโพนงามศึกษาได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน  

ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมเพื่อให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากขึ้น  โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา  การ

จัดบริการสนเทศ  โดยให้มีเอกสารเพื่อใช้ในการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  ด้วยการสังเกต  
สัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู้ปกครองก่อนและระหว่างเรียน  การ
เย่ียมบ้านนักเรียน  การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดท าระเบียน
สะสม  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยท าแบบทดสอบเพื่อรู้จักและเข้าใจตนเอง  มี
ทักษะในการตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพื่อเลือกศึกษาต่อ  เลือกอาชีพ 

3. การจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนรายบุคคล  และรายกลุ่ม  ในด้านการศึกษา  อาชีพ  และ
ส่วนตัว  โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาท่ีมีคุณวุฒิ  และมีความเช่ียวชาญในเรื่องการให้ค าปรึกษา  ตลอดจน
มีห้องให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสม 

3.1  ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีประสบปัญหาด้านการเงิน โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
3.2  ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 
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1. กิจกรรมนักเรียน 
  1. กิจกรรมลูกเสือ   

กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนาร ี
 ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3 ทุกคน  ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ  -  เนตรนารี  เพื่อส่งเสริม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความสามัคคี  มีวินัย  และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  โดยด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้อก าหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.2551  มาตรา  8  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เพื่อพัฒนา
ลูกเสือท้ังทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรค์
สังคม  เพื่อให้เกิดความสามัคคี  และความเจริญก้าวหน้า  ท้ังนี้เพื่อความสงบสุข  และความมั่งคงของ
ประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1.  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง 
2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4. ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาติ 

 

แนวการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3 

 เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง   
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือส ารอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น  บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  รู้จักท าการฝีมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ท้ังนี้โดย
ไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 2. กิจกรรมชุมนุม 
 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการของตน   
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้เกิด 

                    ประสบการณ์ท้ังทางวิชาการ  กีฬา  และวิชาชีพตามศักยภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่น  ได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
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   แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมชุมนุม  ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเป็นสมาชิกชุมนมุ วางแผนการด าเนินกิจกรรม

ร่วมกัน โดยมีชุมนุมท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้าน
กีฬาและค่ายวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ ดังตัวอย่างพอสังเขปต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาวฒุิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมในห้องเรียน จัด
ให้มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญท้ังทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท้ังในด้านวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศิลปะ 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีทุกช่วงช้ัน โดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
ท างาน  และการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน   

3. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง และ
ฝึกทักษะการจัดการ 

4. กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น  
ประเพณีไหว้ครู  ประเพณีลอยกระทง 

5. กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการนักเรียน  
โดยให้น ากระบวนการประชาธิปไตยไปใช้ในการร่วมวางแผนด าเนินงานพฒันาโรงเรียน 

6. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้  เพื่อป้องกันปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง  
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาวัยรุ่น  ให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 

7. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ให้บริการห้องพยาบาล มีบริการให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อ
ป้องกันโรคระบาดอย่างทันเหตุการณ์ 

  

 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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แนวการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมด ารงรักษา สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 รวม 6 ปี จ านวน 240 ช่ัวโมง (เฉล่ียปีละ  
40 ช่ัวโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เป็นการจัด
กิจกรรมภายในเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู้รับรองผล
การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 

แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนโพนงามศึกษาก าหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

1.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1.1  การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนตลอด

ภาคเรียน 
 1.2  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผู้เรียน  

ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกผลการเรียนรู้  และผ่านทุกผลการเรียนรู้  โดยแต่ละผลการเรียนรู้ผ่านไม่น้อย
กว่าร้อยละ  50  หรือมีคุณภาพในระดับ  1  ขึ้นไป 

 1.3  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ช้ินงานของผู้เรียนตามเกณฑ์  
ข้อ  1.1  และข้อ  1.2  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผ่านการประเมินกิจกรรมและน าผลการประเมินไป
บันทกึในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 1.4  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์  ข้อ  1.1  และข้อ  1.2  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไมไ่ด้ท าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก  “มผ”  เป็น  
“ผ”  และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

2.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 2.1  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพฒันาผู้เรียนของ

ผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 2.2  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม  3  กิจกรรมส าคัญดังนี้ 
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 2.2.1  กิจกรรมแนะแนว 
 2.2.2  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
  1.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   
  2.  กิจกรรมชุมุม 
 2.2.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 2.3  การน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
 2.4  เสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ

จบแต่ละระดับการศึกษา 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 

   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษาพุทธศักราช  2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบการศึกษาเป็น 2 ระดับ  คือ ระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา 
1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จ านวน  840  ช่ัวโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจ านวน  80  ช่ัวโมง และมี

ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา 
2.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
3.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

 4.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 

การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมท้ังปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

1. หลักการจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็น
เครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลง
มือท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจ าเป็นต้องศึกษาท า
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ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด   

4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ท้ังผู้สอนและผู้เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 

 4.1 บทบาทของผู้สอน 
1)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ท่ีท้าทความสามารถของผู้เรียน 
  2)  ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ท่ีเป็น
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  3)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

4)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
5)  จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน  รวมท้ังปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
  4.2  บทบาทของผู้เรียน 

1)  ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ต้ังค าถาม คิดหา

ค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
3)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่างๆ  
 4)  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

  5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สื่อการเรียนรู้ 
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 ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในท้องถิ่น 
การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน   

 การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควร
ด าเนินการดังนี้   
 1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2. จัดท าและจัดหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้ง
จัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 3. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมิน คุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช้ ส่ือ  
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 

ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศึกษา ควรค านึงถึง
หลักการส าคัญของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ   

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลส าเร็จ
นั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสม
งาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมนิ ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 3.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจาก
การประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
     ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
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จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      1.1 การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็น
หลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมท้ังสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับมัธยมศึกษา 

 (1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การพิจารณาเล่ือนช้ัน ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ แต่หากผู้เรียน
ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น สถานศึกษาอาจต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ ท้ังนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.2  การให้ระดับผลการเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับ
ผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และ
ระบบท่ีใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล การ
ประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 
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               การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่
ผ่าน 

1.3  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ 
หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนท่ีสะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น 1 ระดับ คือ 
ระดับมัธยมศึกษา  
 2.1   เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา 
  (1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  
  (2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
  (3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิ เศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศั ย ให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้
ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
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1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้
ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6)  
  1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6)  
 2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  

เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรียน และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปล่ียนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงกอ่นเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 2.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ท้ังภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ   
 3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
การบริหารจัดการหลักสูตร  
        ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มี
บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่าง
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มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน
ระดับชาติ 
         ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท
ในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ โดยมีภารกิจส าคัญ 
คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับส่ิงท่ี
เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  
รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม
ผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร  
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดท าระเบียบการ
วัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้
จัดท าเพิ่มเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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