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คำนำ 
 

 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้เริ ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการสั่งที่ 
สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื ่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ และใช้
ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และโรงเรียนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายทางการ
ศึกษาเป็นประจำทุกปี 
  

โดยในปี พ.ศ 2561 อาศัยอำนาจตามอนุสนธิคำสั่งประทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 สั่ง ณ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ 30/2561 สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤษฏ์ พุทธศักราช ๒๕6๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการอบรมครู เรื ่อง การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  หลักสูตรโรงเรียน       
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ พุทธศักราช ๒๕6๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ สมรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา เกณฑ์การจบหลักสูตร และระเบียบการวัดผลประเมินผล  

 

 ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจน
บุคคลและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดทำหลักสูตรครั้งนี้ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรโรงเรียนคุรุราษฎร์
รังสฤษฏ์ พุทธศักราช ๒๕6๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.



2560) จะเป็นประโยชน์ สามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนและดำเนินการวัดและ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด เป็น
คนด ีมีคุณธรรม และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขตอ่ไป  

 

 

 

 

          (นายสมยศ บุญเจริญ)  

        ผู้อานวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
       11  พฤษภาคม ๒๕65 

   (ฉบับปรับปรุง 2565) 
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ประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ปีพ.ศ. 2565 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
………………………………. 

 ตามที่โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
พุทธศักราช ๒๕๕๒  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
แล้วนั้น ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ปรับปรุง โดยการเพิ่มวิชาประวิติศาสตร์ (พื้นฐาน)   ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปรับปรุง โดยการเพ่ิม                
วิชาหน้าที่พลเมือง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๒ ปรับปรุงตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ปี พ.ศ.  
๒๕๕๙ ปรับปรุงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครอบคลุม ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น. การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    การบูรณาการเสริมสร้างคุณลักษณะตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)     การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา 
(การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา)  การบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ    ปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการป้องปรามการใช้สารเสพติดทุก
ประเภท และการป้องกันเอดส์  และในปี พ.ศ.๒๕๖๑   ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามคำสั่ง สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ 
ลงวันที ่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื ่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัด กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และในปี พ.ศ. 2565 ปรับปรุงในส่วนของหลักสตูร
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 

 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ปีพ.ศ.2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
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       โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  
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ความนำ 
  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุงปี พุทธศักราช ๒๕๖๐) ได้มีการ
กำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กำหนด
โครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการนำไปปฏิบัติ  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ปรับปรุงปี พุทธศักราช ๒๕๖๐)  มีการ
กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาในการพัฒนา  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทสำคัญในการ
จัดทำกรอบท้องถิ่น เชื่อมโยงกับหลักสูตรโรงเรียน ตามความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของโรงเรียนสู่
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน และ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศกึษาของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

หลักสูตรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ปี พ.ศ.256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุงปี พุทธศักราช ๒๕๖๐) นี้ จัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุงปี พุทธศักราช ๒๕๖๐)  และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้าน
ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สนองกับความต้องการของชาติและท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 

 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  

มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  เป็นผู้นำในการสร้างโอกาสการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา



๒ 
 

ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

หลักสูตรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. กตัญญู 
6. อยู่อย่างพอเพียง 
7. มุ่งม่ันในการทำงาน 
8. รักความเป็นไทย 
9. เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
10. มีจิตสาธารณะ 

 
 
 

 



๓ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ปีพุทธศักราช 2565 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรม เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ - ม. ๖ 

ภาษาไทย  ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
คณิตศาสตร์  ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์  ๑6๐ (4 นก.) ๑6๐ (4 นก.) ๑6๐ (4 นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
 

• ประวัติศาสตร์  
• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

• หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ
การดำเนินชีวิตในสังคม  

• เศรษฐศาสตร์  
• ภูมิศาสตร์  
 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๓๒๐ (๘ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 
 
 

๒๔๐ (๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศกึษา  ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ศิลปะ  ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4๐ (1นก.) 4๐ (1นก.) 4๐ (1 นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ  ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน)  ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒2นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.) 

• รายวิชาเพ่ิมเติม  ๒๘๐ *๓๒๐ / ๒๔๐ ๒๔๐ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ (๔๐ นก.) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

        ๑. กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 
        ๒.กิจกรรมลูกเสือ 
             ยุวกาชาด และ 

             นักศึกษาวิชาทหาร 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

        ๓. กิจกรรมชมุนมุ  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 
        ๔. กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ  (๑๕) (๑๕) (๑๕) (๖๐) 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รวมเวลาเรียน ๑,๒๘๐ *๑,๓๒๐/๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ รวม ๓ ปี 

ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
หมายเหตุ   

1. ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ / ห้องเรียนทั่วไป (*๓๒๐/๒๔๐), (*๑,๓๒๐/๑,๒๔๐) 
2. จำนวนช่ัวโมงท่ีเกินจาก ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ ์
3. กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ม.ต้น     ๑๕ ช่ัวโมง/ป ี

    ม.ปลาย  ๒๐ ช่ัวโมง/ป ี



๔ 
 

โครงสร้างหลักสูตร ปี พ.ศ.2565 

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

กลุ่มสาระ 
ม.๑ 

แผนการเรียน 

เน้นวิทย์-
คณิต 

เน้นอาชีพ 
เน้นวิทย์-

คณิต 
เน้นอาชีพ 

ม.๒ ม.๒ ม.๓ ม.๓ 

พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย ๓ - ๓ ๑ ๓ ๑ ๓ - ๓ - 
คณิตศาสตร์ ๓ ๑ ๓ ๒ ๓ - ๓ ๒ ๓ - 
วิทยาศาสตร์          ภาค 1 5 - 5 - 5 - 5 1 5 - 

                         ภาค 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
สังคมศึกษา ๔ ๒ ๔ ๑ ๔ ๑ ๔ ๑ ๔ ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ - 
ศิลปะ ๒ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ - 
การงานอาชีพ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 3 
ภาษาต่างประเทศ ๓ ๓ ๓ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ 

วิชา IS  (ไม่สังกัดกลุ่มสาระ) - - - ๒ - ๒ - - - - 
รวมทั้งหมด          ภาค 1 23 6 23 7 23 5 23 5 23 5 
                        ภาค 2 21 8 21 9 21 7 21 7 21 7 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

รวมชั่วโมง/สัปดาห์ ๓๒ ๓๓ ๓๑ ๓๑ ๓๑ 

รวมชั่วโมง/ปี ๑,๒๘๐ ๑,๓๒๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ 

 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ปีละ ๑๕ ชั่วโมง 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ระดับชั้นละ ๑ ชม./สปัดาห์ 

 
 
 
 
 

 
 
 



๕ 
 

โครงสร้างหลักสูตร ปี พ.ศ.2565 

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

กลุ่มสาระ 
 

แผนการเรียน 
แผนวิทย์ – คณิต แผนภาษาต่างประเทศ แผนอาชีพ 

ภาคเรียน
ที่ ๑ 

ภาคเรียน
ที่ ๒ 

ภาคเรียน
ที่ ๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

ภาคเรียน
ที่ ๑ 

ภาคเรียน
ที่ ๒ 

พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย ๒ - ๒ - ๒ 1 ๒ 1 ๒ 1 ๒ 1 
คณิตศาสตร์ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ - ๓ - ๓ - ๓ - 
วิทยาศาสตร์ ๘ 4 4 8 ๒ 2 ๒ 2 ๒ 2 ๒ 2 
สังคมศึกษา ฯ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - - ๒ ๒ - - ๒ ๒ (8) - ๒(8) 
ศิลปะ ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ (8) ๑ (8) 
การงานอาชีพ ฯ ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ (8) ๑ (8) 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวมพื้นฐาน+ 

เพ่ิมเติม 
๒๒ ๑๐ ๑6 16 ๑๖ ๑5 ๑๔ 17 ๑๖ ๑5 ๑๔ 17 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
รวมชั่วโมง /สัปดาห์ ๓๕ ๓๕ ๓4 34 ๓4 ๓4 
รวมชั่วโมง / ปี ๑,๔๐๐ ๑,๓6๐ ๑,๓6๐ 
  
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ปีละ ๒๐ ชั่วโมง   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

โครงสร้างหลักสูตร ปี พ.ศ.2565 

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

กลุ่มสาระ 

แผนการเรียน 
แผนวิทย์ – คณิต แผนภาษาต่างประเทศ แผนอาชีพ 

ภาคเรียน
ที่ ๑ 

ภาคเรียน
ที่ ๒ 

ภาคเรียน
ที่ ๑ 

ภาคเรียน
ที่ ๒ 

ภาคเรียนที่ 
๑ 

ภาคเรียน
ที่ ๒ 

พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย ๒  - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ - 
คณิตศาสตร์ ๓ ๒ ๓ ๒ ๓ -  3 - ๓ - ๓ - 
วิทยาศาสตร์ - 12 - 12 2 2 2 2 2 2 2 2 
สังคมศึกษา ฯ ๓  ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - - ๒ ๒ - - ๒ ๒ (๘) - ๒(8) 
ศิลปะ ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ (๘) ๑ (๘) 
การงานอาชีพ ฯ ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ (๘) ๑ (๘) 
การศึกษาค้นคว้า IS - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๙ ๒ ๙ ๒ ๑ ๒ ๑ 

รวมพื้นฐาน+ 

เพ่ิมเติม ๑๔ ๑๘ ๑๒ ๒๐ ๑๖ ๑๔ ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๑๔ ๑๔ ๑๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
รวมชั่วโมง /สัปดาห์ ๓๕ ๓๕ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓ 
รวมชั่วโมง / ปี ๑,๔๐๐ ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ 
             
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ปีละ ๒๐ ชั่วโมง 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

โครงสร้างหลักสูตร ปี พ.ศ.2565 

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

กลุ่มสาระ 

แผนการเรียน 
แผนวิทย์ – คณิต แผนภาษาต่างประเทศ แผนอาชีพ 

ภาคเรียน
ที่ ๑ 

ภาคเรียน
ที่ ๒ 

ภาคเรียน
ที่ ๑ 

ภาคเรียน
ที่ ๒ 

ภาคเรียน
ที่ ๑ 

ภาคเรียนที่ 
๒ 

พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. พฐ. พต. 
ภาษาไทย ๒ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ - 
คณิตศาสตร์ - ๕ - ๕ - ๒ - ๒ - ๒ - ๒ 
วิทยาศาสตร์ - 13 - 13 2 2 2 2 2 2 2 2 
สังคมศึกษา ฯ ๒ - ๒ - ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - - ๒ ๒ - - ๒ ๒ (๘) - ๒(8) 
ศิลปะ ๑ - ๑ - ๑ - ๑ - ๑ (๘) ๑ (๘) 
การงานอาชีพ ฯ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 (๘) 1 (๘) 
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ 
รวมพื้นฐาน+ เพิ่มเติม ๑๐ ๒๐ ๘ 22 ๑๒ ๑๕ ๑๐ ๑๗ ๑๒ ๑๕ ๑๐ ๑๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
รวมชั่วโมง /สัปดาห์ ๓๓ ๓3 ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
รวมชั่วโมง / ปี ๑,320 ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

 
 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ปีละ ๒๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน  
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕(๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕(๖๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน  
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕(๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕(๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม  
ท๒๒๒๐๑ การใช้ห้องสมุด ๑ ๐.๕(๒๐) ท๒๒๒๐๒ การใช้ห้องสมุด ๒ ๐.๕(๒๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน  
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕(๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕(๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน  
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐(๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐(๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม  
ท๓๑๒๐๑ สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ๑ ๐.๕(๒๐) ท๓๑๒๐๒ สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ๒ ๐.๕(๒๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน  
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐(๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐(๔๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน  
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐(๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐(๔๐) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่ ๑           เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน             

จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จาก
การอ่านอย่างมีมารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน
เหมาะสมและสละสลวย เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน        อย่างมี
มารยาทในการเขียน การเล่าเรื่องย่อและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู อย่างมี
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด การอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สร้างคำในภาษาไทย แต่งบทร้อย
กรอง จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต  สรุปเนื้อหา วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ 
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมทั้งยกเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  

โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
         มีเจตคติที่ดีในการเรียน  เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย ประพฤติ                 
ปฏิบัติตนตามค่ านิ ยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่ อสัตย์สุจริต                   
มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวช้ีวัด 

 ท๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๔, ม.๑/๙ 
 ท๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๕, ม.๑/๘, ม.๑/๙ 
 ท๓.๑ ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๖ 
 ท๔.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๕, ม.๑/๖ 
 ท๕.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕   

รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
 

ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่ ๒           เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
  
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านจับ

ใจความสำคัญ ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดย
พิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามคู่มือ
แนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น วิ เคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียน
อย่างหลากหลายเพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตและมีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน



๑๒ 
 

เหมาะสมและสละสลวย เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน เขียน
เรียงความ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียน
รายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงานอย่างมีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู เล่า
เรื่องย่อและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี
เนื้อหาโน้มน้าวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนาอย่างมีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน สรุปเนื้อหา วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่านพร้อมทั้งยกเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและท่องจำบท
อาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  

โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
         มีเจตคติที่ดีในการเรียน  เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  ประพฤติ               
ปฏิบัติตนตามค่านิ ยมหลักของคน ไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่ อสัตย์สุจริต                        
มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวช้ีวัด 

 ท๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙ 
 ท๒.๑ ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙ 
 ท๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖ 
 ท๔.๑ ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
 ท๕.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕    
รวม ๒๘ ตัวชี้วัด 
 
 

ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 
รายวิชา พื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๑       เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  

 
ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองให้ถูกต้อง การจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน       แล้ว

เขียนผังความคิด  การแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากการอ่าน การฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียน
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า ย่อความ การพูดสรุปใจความสำคัญจากการฟังและการดู วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูได้อย่างมีเหตุผล การสร้างคำในภาษาไทย รวบรวมและอธิบายความหมายของ
คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ฝึกการใช้คำราชาศัพท์ สรุปเนื้อหาวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมท้องถิ่นท่ีอ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจาการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดเรียนรู้        
แบบโครงงาน ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบวางแผน คิดวิเคราะห์ ประเมินผล ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม          
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยซึ่งเป็น



๑๓ 
 

เอกลักษณ์ของชาติ เสริมสร้างบุคลิกภาพ รักความเป็นไทย มีมารยาทที่ดีในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู        
และการพูด 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑  ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม. ๒/๕, ม. ๒/๖, ม. ๒/๗  ม. ๒/๘   
ท ๒.๑  ม. ๒/๑, ม. ๒/๕, ม. ๒/๔, ม. ๒/๗, ม. ๒/๘   

 ท ๓.๑  ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๖ 
 ท ๔.๑  ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม. ๒/๕  
 ท ๕.๑  ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม. ๒/๕  
รวม  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 

ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒    เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง วิเคราะห์จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นระบุข้อสังเกต
การชวนเชื่อจากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือและประเมินคุณค่าจากการอ่านเพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต การฝึกคัด
ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนบรรยายพรรณนา เรียงความ จดหมายกิจธุระ วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความ
คิดเห็นเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์โครงสร้างของ
ประโยค อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดเรียนรู้        
แบบโครงงาน ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบวางแผน คิดวิเคราะห์ ประเมินผล ฝึกการ เป็นผู้นำและผู้ตาม          
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ เสริมสร้างบุคลิกภาพ รักความเป็นไทย มีมารยาทที่ดีในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู        
และการพูด 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑  ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม. ๒/๕, ม. ๒/๖, ม. ๒/๗  ม. ๒/๘   



๑๔ 
 

ท ๒.๑  ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๖, ม. ๒/๘  
ท ๓.๑  ม. ๒/๔, ม. ๒/๕, ม. ๒/๖ 

 ท ๔.๑  ม. ๒/๑, ม. ๒/๒  
 ท ๕.๑  ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม. ๒/๕  
 

รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
 

ท๒๒๒๐๑  การใช้ห้องสมุด ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๑       เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต        
                 

ศึกษาวิวัฒนาการของห้องสมุดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประเภทของห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  การเรียนรู้
มารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด  ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด และส่วนประกอบต่างๆของหนังสือ  โดยใช้
กระบวนการศึกษา สำรวจ  สังเกต  การใช้ห้องสมุด  การอ่าน  การค้นคว้าสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได ้ 

ฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  วิธีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  
ด้านการอ่าน  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพ
ติดทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนอธิบายวิวัฒนาการของห้องสมุดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  และจำแนกประเภทของห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

๒.  นักเรียนบอกได้ว่าทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดมีอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร 
๓.  นักเรียนบอกส่วนประกอบและความสำคัญส่วนต่างๆของหนังสือได้ 
๔.  นักเรียนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆ ไดด้้วย 
     ตนเอง 
๕.  นักเรียนรู้จักมารยาทในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในการเข้าใช้บริการของห้องสมุด  

รวม   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ท๒๒๒๐๒  การใช้ห้องสมุด ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒   ภาคเรียนที่  ๒       เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต     
                    

ศึกษาระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ การจัดเรียงหนังสือบนชั้น การใช้เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศภายใน
ห้องสมุดและเรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ  ของหนังสืออ้างอิง การเขียนรายงาน บรรณนิทัศน์หนังสือ   รวมถึง
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือที่ดี  บันทึกการอ่าน  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 

ฝึกให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญ
ของการใช้ภาษาไทย  การอ่าน  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนท่องหมวดหมู่หนังสือ ๑๐ หมวดใหญ่ ของการจัดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอ้ีได้
 ๒. นักเรียนฝึกปฏิบัติการจัดเรียงหนังสือบนชั้นให้บริการตามหมวดหมู่ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

๓. นักเรียนใช้เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศท่ีมีอยู่ภายในห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ได้ 
    อย่างถูกวิธีเหมาะสม 
๔. นักเรียนรู้จักหนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆและนำไปใช้ให้ตรงกับความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
    ถูกต้อง 
๕.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน เห็นคุณค่า ประโยชน์ของการอ่าน และการเขียนบรรณนิทัศน์ 
   หนังสือ 

รวม   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่  ๑        เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญแล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกย่อและรายงาน วิเคราะห์วิจารณ์
และประเมินเรื่องที่อ่าน เปรียบเทียบ ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ ลำดับ
ความและความเป็นไปได้ของเรื่อง แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิด ที่ได้จากงานเขียน
อย่างหลากหลาย เพ่ือนำไปแก้ปัญหาในชีวิตและมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียน
ข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ แสดง
ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ เขียนย่อความ กรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน มีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพ่ือ
นำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดโน้มน้าว และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด จำแนกและใช้



๑๖ 
 

คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรม วิเคราะห์วิถีไทยและ
คุณค่า สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดเรียนรู้        
แบบโครงงาน ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบวางแผน คิดวิเคราะห์ ประเมินผล ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม          
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ เสริมสร้างบุคลิกภาพ รักความเป็นไทย มีมารยาทที่ดีในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู        
และการพูด 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท๑.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕,  ม.๓/๖,  ม.๓/๗,  ม.๓/๘,  ม.๓/๙,  ม.๓/๑๐   
ท๒.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๕,  ม.๓/๘,  ม.๓/๙,  ม.๓/๑๐ 
ท๓.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๓   ม.๓/๔  ม.๓/๕   ม.๓/๖   
ท๔.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๖   

 ท๕.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔ 

รวม  ๒๖  ตัวชี้วัด 
 
 

ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่  ๒        เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 
 ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญแล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกย่อและรายงาน วิเคราะห์วิจารณ์
และประเมินเรื่องที่อ่าน เปรียบเทียบ ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ ลำดับ
ความและความเป็นไปได้ของเรื่อง แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิด ที่ได้จากงานเขียน
อย่างหลากหลาย มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนข้อความตามระดับภาษา เขียน
จดหมาย เขียนอธิบาย ชี้แจง วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ มีมารยาทในการ
เขียน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด วิเคราะห์โครงสร้างประโยค
ซับซ้อน ระดับภาษา ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ สรุป
เนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรม วิเคราะห์วิถี ไทยและคุณค่า สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดเรียนรู้แบบ
โครงงาน ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบวางแผน คิดวิเคราะห์ ประเมินผล ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม   มี



๑๗ 
 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ  เสริมสร้างบุคลิกภาพ  รักความเป็นไทย  มีมารยาทที่ดีในการอ่าน  การเขียน  การฟังการดู
และการพูด 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท๑.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕,  ม.๓/๖,  ม.๓/๗,  ม.๓/๘,  ม.๓/๙,  ม.๓/๑๐   
ท๒.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๕,  ม.๓/๖,  ม.๓/๗,  ม.๓/๑๐ 
ท๓.๑   ม.๓/๒,  ม.๓/๖   
ท๔.๑   ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔,  ม.๓/๕   

 ท๕.๑   ม.๓/๑,  ม.๓/๒,  ม.๓/๓,  ม.๓/๔ 
รวม  ๒๖ ตัวชี้วัด 
 
 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑       เวลา ๔๐ ชัว่โมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
          ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ตีความแปล
ความและขยายความ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  
ฝึกทักษะการเขียนบรรยาย ฝึกทักษะพูดสรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์วิถึไทย
ประเมินคา่ความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ เขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
เข้าใจและอธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษาได้ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  
กระบวนการฟัง การดู กระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือรักษาภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอ้นก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ มีความเป็นไทย ดำรงชีวิตร่วมกันอย่างพอเพียงในสังคมประชาธิปไตยได้อย่ างสันติสุข 
ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพมุ่งม่ันทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตระหนัก
ในมารยาทที่ดใีน การอ่าน การเขียน การฟังการดูและการพูด 
 มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
 



๑๘ 
 

รหัสตัวช้ีวัด   
 ท๑.๑  ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๕,  ม.๔-๖/๙ 
 ท๒.๑  ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๓,  ม.๔-๖/๘  
 ท๓.๑  ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๓,  ม.๔-๖/๖ 
 ท๔.๑  ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๓ 

 ท๕.๑  ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๓,  ม.๔-๖/๖ 
รวม ๑๘ ตัวช้ีวัด 
 
 

ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒       เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
          ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง สังเคราะห์
ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่านเรื่องแล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด ตอบคำถามจาก
การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆภายในเวลาที่กำหนด เขียนสื่อสารในรูปแบบการเขียนจดหมายกิจธุระ เขียน
บทความ บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือนำไปพัฒนาตนเอง แต่งคำประพันธ์(โคลงสี่สุภาพ) วิเคราะห์ประเมินการใช้
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีต ประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการฟัง การดู 
กระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและ
ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือรักษาภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอ้นก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ มีความเป็นไทย ดำรงชีวิตร่วมกันอย่างพอเพียงในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข 
ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพมุ่งม่ันทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตระหนัก
ในมารยาทที่ดีใน การอ่าน การเขียน การฟังการดูและการพูด 
 มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ท๑.๑  ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๖,  ม.๔-๖/๗ 
 ท๒.๑  ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๕,  ม.๔-๖/๗,  ม.๔-๖/๘  
 ท๓.๑  ม.๔-๖/๕,  ม.๔-๖/๖ 
 ท๔.๑  ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๖,  ม.๔-๖/๗ 

 ท๕.๑  ม.๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๓,  ม.๔-๖/๖ 
รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 



๑๙ 
 

ท๓๑๒๐๑ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ๑  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ภาคเรียนที่  ๑       เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต  
                       

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ช่วยในการค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ที่
นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  เช่นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกโรงเรียน แหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประเภทห้องสมุดต่างๆ  ทรัพยากรสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อข้อมูลออนไลน์ เครื่องมือสืบค้นประเภท
ต่างๆ และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีสื่อหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  วิธีการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง   

มีทักษะการทำงาน การค้นคว้า มีเจตคติท่ีดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้
ภาษาไทย  การอ่าน  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญและแนวคิดเก่ียวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับตนเอง 

๒. นักเรียนสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้
ในการเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๓.  นักเรียนสามารถบอกแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ และรู้จักมารยาทในการเข้าใช้ได้อย่างเหมาะสม 

๔.  นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วยตนเองอย่างถูกต้องถูกวิธีเพ่ือให้ตรงกับความ 
     ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.  นักเรียนรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ 
รวม   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
ท๓๑๒๐๒  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  ภาคเรียนที่  ๒              เวลา  ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต                       

 
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลออนไลน์บนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ตรงกับความต้องการ  รู้จักแยกแยะข้อดีข้อเสียของข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ที่ได้รับ  และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ในทางวิชาการได้
อย่างเหมาะสม  

รู้จักนำความรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการเรียนการจัดกิจกรรมที่ให้เกิดประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด การจัดทำบรรณนิทัศน์
หนังสือแบบออนไลน์  การแนะนำห้องสมุดแบบออนไลน์   พร้อมฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริงในการทำกิจกรรม  



๒๐ 
 

สร้างเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  การใช้สื่อ
เทคโนโลยี และประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ ใน  
การสืบค้นข้อมูลออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง 

๒. นักเรียนสามารถนำข้อมูล ข่าวสาร ที่สืบค้นมาวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย และนำไปใช้ในการเรียนหรือ 

ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๓. นักเรียนสามารถนำข้อมูลความรู้ที่ตนเองสนใจ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ลงใน Facebook 

ของห้องสมุดเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลอ่ืนได้ 
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และนำไปจัดทำบรรณนิทัศน์หนังสือแบบออนไลน์ในการ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับห้องสมุดได้ 
๕. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ ในการเรียนรู้และนำไปใช้ใน 

ชีวิตประจำวันได้ 
รวม   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 
 

รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๑    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภท ฉันท์  ร่าย ตีความ แปลความ ขยาย
ความ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้าน แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ สังเคราะห์
ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนา
ความรู้ทางอาชีพ เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล 
และสาระสำคัญชัดเจน  บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง วิเคราะห์แนวคิด การ
ใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้อง 
เหมาะสม แต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้ง
สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง 



๒๑ 
 

  โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการฟัง  การดู  กระบวนการคิดวิเคราะห์  การ
แก้ปัญหา  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคม
อาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ท๑.๑ ม๔-๖/๑,  ม๔-๖/๒,  ม๔-๖/๓,  ม๔-๖/๔,  ม๔-๖/๕,  ม๔-๖/๗,  ม๔-๖/๘,  ม๔-๖/๙ 
 ท๒.๑ ม๔-๖/๔,  ม๔-๖/๕,  ม๔-๖/๖,  ม๔-๖/๗,  ม๔-๖/๘    
 ท๓.๑ ม๔-๖/๓,  ม๔-๖/๕,  ม๔-๖/๖ 

 ท๔.๑ ม๔-๖/๔    
 ท๕.๑ ม๔-๖/๑,  ม๔-๖/๒,  ม๔-๖/๓,  ม๔-๖/๔, ม๔-๖/๖    
รวม   ๒๒   ตัวชี้วัด 
 
 

ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ 
 

รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๒               เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการอ่าน ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมี
เหตุผล สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ  ประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน  แล้ว
นำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง  พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วย
ภาษาถูกต้อง ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษา
ถิ่น  ประเมนิการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต
ของสังคมในอดีต ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติรวมทั้งสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมวรรณกรรม
พ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา และสามารถนำไปใช้อ้างอิงได ้

  โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการฟัง  การดู  กระบวนการคิดวิเคราะห์  การ
แก้ปัญหา  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่ง



๒๒ 
 

เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคม
อาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพืน้ฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
 

รหัสตัวช้ีวัด  
ท๑.๑ ม๔-๖/๒,  ม๔-๖/๓,  ม๔-๖/๘,  ม๔-๖/๙   
ท๒.๑ ม๔-๖/๔,  ม๔-๖/๕,  ม๔-๖/๘     
ท๓.๑    ม๔-๖/๕,  ม๔-๖/๖     
ท๔.๑    ม๔-๖/๒,  ม๔-๖/๕,  ม๔-๖/๗ 

ท๕.๑    ม๔-๖/๑,  ม๔-๖/๒,  ม๔-๖/๓,  ม๔-๖/๔,  ม๔-๖/๕ 

รวม   ๑๗   ตัวชี้วัด 
 
 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 
รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบคำถาม 
คาดคะเนเหตุการณ์เรื่องที่อ่าน ฝึกทักษะการเขียนบรรยาย เขียนพรรณนา โน้มน้าว โครงการและรายงาน       
การดำเนินโครงการ  รายงานการประชุม ฝึกทักษะการพูดสรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องที่ฟัง
และดู และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนและฉันท์ได้ 
 วิเคราะห์วิถีไทย ประเมินค่าความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน กาพย์เห่เรือ 
สามก๊ก ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้าง
ความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง ดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา 
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
รหัสตัวช้ีวัด  

ท๑.๑ ม๔-๖/๑,  ม๔-๖/๒,  ม๔-๖/๔,  ม๔-๖/๖,  ม๔-๖/๙ 
ท๒.๑ ม๔-๖/๑,  ม๔-๖/๓,  ม๔-๖/๘     
ท๓.๑    ม๔-๖/๑,  ม๔-๖/๒,  ม๔-๖/๓,  ม๔-๖/๖     
ท๔.๑    ม๔-๖/๔ 

ท๕.๑    ม๔-๖/๑,  ม๔-๖/๒,  ม๔-๖/๖ 

รวม   ๑๖   ตัวช้ีวัด 



๒๓ 
 

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
  

   ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมิน
ค่าวรรณคดีและวรรณกรรม โดยฝึกทักษะวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และ
เสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  ฝึกทักษะการเขียนบันเทิงคดี สารคดี ประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่างๆ ฝึก
ทักษะการพูดสรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ และศึ กษาเกี่ยวกับ 
ระดับของภาษา อิทธิพลการใช้ภาษาต่างประเทศ  วิเคราะห์ประเมินค่าการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์  วิเคราะห์ 
ประเมินค่าความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม  
 โดยใช้กระบวนการอ่าน เพ่ือสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง ดู และ
พูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  มีมารยาทในการ
อ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  
  มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท๑.๑ ม๔-๖/๑,  ม๔-๖/๓,  ม๔-๖/๕,  ม๔-๖/๗,  ม๔-๖/๘,   ม๔-๖/๙ 
ท๒.๑ ม๔-๖/๔,  ม๔-๖/๕,  ม๔-๖/๘     
ท๓.๑    ม๔-๖/๕,  ม๔-๖/๖     
ท๔.๑    ม๔-๖/๓,  ม๔-๖/๕,  ม๔-๖/๗ 

ท๕.๑    ม๔-๖/๑,  ม๔-๖/๒,  ม๔-๖/๓,  ม๔-๖/๔,  ม๔-๖/๖ 

รวม  ๑๙  ตัวช้ีวัด  
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ 1 ๑.๕(๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ 2 ๑.๕(๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๐.๕(๒๐) ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๐.๕(๒๐) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ 3 ๑.๕(๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ 4 ๑.๕(๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ 1.0(4๐) ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ 1.0(4๐) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ 5 ๑.๕(๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ 6 ๑.๕(๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ 1.0(4๐) ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ 1.0(4๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๖ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ 1 ๑.๕(๖๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ 2 ๑.๕(๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑ ๑.๐(๔๐) ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๐(๔๐) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ 3 ๑.๕(๖๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ 4 ๑.๕(๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๐(๔๐) ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๐(๔๐) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๑.๕(๖๐) ค๓๓๒๐๓ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๑.๕(๖๐) 
ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 1 ๑.๐(๔๐) ค๓๓๒๐๔ คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 2 ๑.๐(๔๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 
 

ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑    เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  

 
 ศึกษา เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจำนวน

ตรรกยะในการ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนเต็มบวก ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง
รูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ใน การแก้ปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์เน้นจัดประสบการณ์จากรูปภาพจากของจริงไปสู่การใช้
สัญลักษณ์การจัดกิจกรรมกลุ่มหรือเกมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ที่หลากหลาย 
ใกล้เคียงกับชีวิตประจำ วัน เพ่ือฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้โจทย์ปัญหา โดยเรียงลำดับโจทย์จากง่าย 
ไปหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นลำดับขั้น ส่งเสริมการอธิบาย ให้เหตุผลประกอบ 
การแก้ปัญหาและเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด        
มีทักษะในการคิดคำนวณ มีเหตุผลในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

เพ่ือให้เกิดคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
อาเซียน  
รหัสตัวช้ีวัด  

ค๑.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒   
ค๒.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒  

รวม 4 ตัวชี้วัด 
 
 

ค๒๑๑๐2  คณิตศาสตร์ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  

 
ศึกษา เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์และ

ปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้
ความรู้ทางสถิติในการนำ เสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์เน้นจัดประสบการณ์จากรูปภาพจากของจริง
ไปสู่การใช้สัญลักษณ์การจัดกิจกรรมกลุ่มหรือเกมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ที่
หลากหลาย ใกล้เคียงกับชีวิตประจำ วัน เพ่ือฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้โจทย์ปัญหา โดยเรียงลำดับ



๒๘ 
 

โจทย์จากง่าย ไปหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นลำดับขั้น ส่งเสริมการอธิบาย ให้
เหตุผลประกอบ การแก้ปัญหาและเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิด
รวบยอด มีทักษะในการคิดคำนวณ มีเหตุผลในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้  

เพ่ือให้เกิดคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
อาเซียน  
รหัสตัวช้ีวัด  

ค ๑.๑  ม.๑/3  
ค ๑.3  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/3  
ค 3.๑  ม.๑/๑  

รวม 5 ตัวชี้วัด 
 
 

ค๒๑2๐1  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 1                     เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต  
 
 การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต(โดยใช้วงเวียนและสันตรง)  การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต  สมบัติทางเรขาคณิตที่ต้องการการสืบเสาะ  สังเกต  และคาดการณ์  เช่น  ขนาดของมุม
ตรงข้ามที่เกิดจากส่วนของเส้นตรงตัดกัน  และมุมที่เกิดจากการตัดกันของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม    
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพสองมิติที่ได้จากการมอง
ทางด้านหน้า (front view)  ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ การวาด
หรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิต ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมอง  ด้านหน้า  
ด้านข้างและด้านบน และ เรียนรู้ชื่อเรียกของเรขาคณิตต่างๆ ในประชาคมอาเซียน 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑ เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิต ิ

 ๒ ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง อื่นๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจน
นำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวม  ๒  ผลการเรียนรู้ 

 
 



๒๙ 
 

ค๒๑2๐2  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 2            เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต  
 

ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การแปลความหมายข้อมูลและการนำ

สถิติไปใช้ในชีวิตจริง ใช้ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ    และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

2. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลรวมทั้งนำสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ 
รวม  ๒  ผลการเรียนรู้ 
 

 

ค๒2101  คณิตศาสตร์ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1            เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดคำนวณ   การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง  สมบัติของเลขยกกำลัง 
การดำเนินการของเลขยกกำลัง สมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกกำลัง การนำไปใช้พหุนาม เอกนาม การบวกและการลบ
เอกนาม  การบวกและการลบพหุนาม การคูณพหุนาม  การหารพหุนามการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 
แยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัว
ประกอบของพหนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพทุนามดีกวีสองที่อยู่ในรูป
ผลต่างของกำลังสอง 
การสร้างทางเรขาคณิตและการให้เหตุผล  การแบ่งส่วนของเส้นตรง  การสร้างมุมขนาดต่างๆ การสร้างรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่ เหลี่ยมด้านขนาน การให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิตเส้นขนาน เส้นขนาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นขนานและมุมภายใน ระหว่างเส้นขนานและมุมแย้ง  ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นขนานและ
มุมภายนอกกับมุมภายใน การนำทฤษฎีบทของเส้นขนานไปใช้แก้ปัญหา เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมสถิติ  การ
นำเสนอข้อมูล  ค่ากลางของข้อมูล แปลความหมายผลลัพธ์และการนำไปใช้ 



๓๐ 
 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกีย่วกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค ๑.๑  ม.๒/๑   ค ๑.๒  ม.๒/๑,ม.๒/๒     

ค ๒.๒  ม.๒/๑,ม.๒/๒  ค 3.๑  ม.๒/๑    

รวม 6  ตัวช้ีวัด 
 
 
 

ค๒2102  คณิตศาสตร์ 4 
รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2             เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดคำนวณ   การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง จำนวนจริง  จำนวนตรรก
ยะ  จำนวนอตรรกยะ  รากที่สอง  รากที่สาม  การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหาทฤษฎีบทพี
ทาโกรัสและบทกลับ  ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสการ
นำไปใช้พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  พ้ืนที่และปริมาตร  พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของ
ทรงกระบอก  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรความเท่ากันทุกประการ   ความเท่ากันทุกประการ  
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์แบบต่างๆการแปลงทางเรขาคณิต   การเลื่อน
ขนาน (Translation)   การสะท้อน (Reflection)  การหมุน (Rotation)   การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
รหัสตัวช้ีวัด  
         ค ๑.๑ ม.๒/๒       

ค ๒.๑  ม.๒/๒   ค ๒.๒  ม.๒/3,ม.๒/4,ม.๒/5   

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ค๒22๐1  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1            เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
          ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

         กรณฑ์ที่สาม สมบัติของ  3
a  เมื่อ a๐ การดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่สามและการ

นำไปใช้ 

          พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม  การคูณพหุนาม  การหารพหุนาม  เศษส่วนของพหุนาม  การคูณและ
การหารเศษส่วนของพหุนาม การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร   การสื่อความหมาย  และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่าง 
ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการทำงานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ     มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง   

เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์   เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของ
วิชาคณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสั ตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
 ผลการเรียนรู้  
           ๑. บวก ลบ คูณและหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูป  3

a  เมื่อ   0a  และ 0b    
           ๒. บวก  ลบ  คูณ  และหารพหุนามได้ 
           3. บวก  ลบ  คูณ  และหารเศษส่วนของพหุนามได้ 
           4.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
           5.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้            
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 
ค๒22๐2  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 

รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
            ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้         

            การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็น
จำนวนเต็ม  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบและแทนค่า
ในสูตร  โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง โดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อ
ความหมาย  และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้  



๓๒ 
 

หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการทำงาน
อย่างมีระบบ มีระเบียบ มี      ความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
 ผลการเรียนรู้  
          ๑.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองได้ 
          ๒.  แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
          3.  แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้แทนค่าในสูตรได้ 
          4.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้     
          5.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

 
ค๒3101  คณิตศาสตร์ 5 

รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1         เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวและ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ประยุกต์ใช้ความรู้เ รื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒    
ค ๑.๓  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ค ๒.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒       

รวม   ๖   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ค๒3102  คณิตศาสตร์ 6 
รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกติ 

 
    เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน เพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
            เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปลความหมาย 
ผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำผลที่ได้ไป
หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ ์

   เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของ
วิชาคณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๓  ม.๓/๑    
ค ๒.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    
ค ๓.๑  ม.๓/๑    
ค ๓.๒  ม.๓/๑ 
ค 4.๒  ม.3/๑ 
ค 5.๑  ม.3/๑ – ม.3/4 
ค 5.3  ม.3/๑ – ม.3/๒    
ค 6.๑  (6 ตัวชีว้ัด) 

รวม   ๑9   ตัวชี้วัด  
 

 
ค๒32๐1  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 

รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1           4๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์     การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็น
จำนวนเต็ม    การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือ การแก้
สมการกำลังสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง   กราฟของฟังก์ชันกำลัง
สอง   การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา 

โดยใช้ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไป



๓๔ 
 

ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้ 
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็ม และตัว

ประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็ม โดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้
ทฤษฎีเศษเหลือ 

3. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้ 
4.   เขยีนกราฟของฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนดให้ได้ 
5.   บอกลักษณะของกราฟฟังก์ชันกำลังสองที่กำหนดให้ได้ 
6.   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ค๒32๐2  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2     เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ การนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  3๐ องศา  45 องศา  และ 6๐ องศา ไปใช้
ในการแก้ปัญหา  วงกลม  คอร์ด  และเส้นสัมผัส  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม   โดยใช้ทักษะในการคิดคำนวณและ
พัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ 
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู 
 ๑.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 

      ในชีวิตจริง  
 ๒.   ระบุส่วนต่างๆ ที่กำหนดให้เกี่ยวกับวงกลมได้ 



๓๕ 
 

 3.   ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผลได้   
 4.   นำทฤษฎีบทหรือสมบัติของวงกลมที่เก่ียวกับมุมที่จุดศูนย์กลาง  มุมในส่วนโค้งของวงกลม  คอร์ด  
ส่วนโค้งของวงกลม  และเส้นสัมผัสวงกลม  ไปใช้ในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
  
 

ค31101  คณิตศาสตร์ 1 
รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1     เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 เซต  วิธีการเขียนเซต  เซตว่าง เซตจำกัด  เซตอนันต์ การเท่ากันของเซต สับเซต เพาเวอร์เซต  ยูเนียน  
อินเตอร์เซกชัน  คอมพลีเมนต์และผลต่างของเซต  แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์  การนำความรู้เรื่องเซตไปใช้ในการ
แก้ปัญหา   ประพจน์   และตัวเชื่อมประพจน์  การหาค่าความจริงของประพจน์  

โดยใช้ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
รหัสตัวชี้วัด  

ค ๑.๑  ม.4/๑   
รวม ๑ ตัวชี้วัด 
 
 

ค31102  คณิตศาสตร์ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2     เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 หลักการนับเบื้องต้น  หลักการบวกและการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกัน
ทั้งหมด  การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด   ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะ
เป็นและเหตุการณ์ ฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชัน  

โดยใช้ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไป



๓๖ 
 

ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่ อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
รหัสตัวช้ีวัด  

ค ๑.๒  ม.5/๑  
ค 3.๒    ม.4/๑   ม.4/๒      

รวม 3 ตัวชี้วัด 
 

ค312๐1  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต  ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต   
ตรรกศาสตร์  ประพจน์และตัวเชื่อม  ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  การอ้างเหตุผล จำนวนจริงและพหุนาม  
จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง  
จำนวนจริงในรูปกรณฑ์  และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง   ตัวประกอบของพหุนาม  สมการและอสมการพหุ
นาม   สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม   สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม โดยใช้ทักษะในการ
คิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต   มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.   เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ 
 ๒.   เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสาร สื่อความหมายและอ้างเหตุผลได ้
 3.   เข้าใจจำนวนจริงและใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหาได ้

 4.   แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่  และนำไปใช้ได้ 
 5.   แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
 6.   แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 



๓๗ 
 

ค312๐2  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

การบวก  การลบ  การคูณ การหารฟังก์ชัน  ฟังก์ชันประกอบ  ฟังก์ชันผกผัน  เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับ
เปลี่ยน    การบวกเมทริกซ์    การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง    การคูณระหว่างเมทริกซ์         ดีเทอร์มิแนนต์   
เมทริกซ์ผกผัน  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์  เรขาคณิตวิเคราะห์  จุดและเส้นตรง  วงกลม  
พาราโบลา  วงรี  และไฮเพอร์โบลา โดยใช้ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด 
คำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
สาระจำนวนและพีชคณิต 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.   หาผลลัพธ์ของการบวก  การลบ  การคูณ การหารฟังก์ชัน  หาฟังก์ชันประกอบ  
และฟังก์ชันผกผันได ้

 ๒.   ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหาได ้

 3.   เข้าใจความหมาย  หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์  การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่าง
เมทริกซ์และหาเมทริกซ์สับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ nn  เมื่อ n   เป็นจำนวนนับที่ไม่เกินสามได ้

 4.   หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 22 ได ้  
 5.   แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถวได้ 
 6.   เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ค32101  คณิตศาสตร์ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1     เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 เลขยกกำลัง รากท่ี n ของจำนวนจริง เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า ๑ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนตรรกยะ  ลำดับและอนุกรม ความหมายของลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับ



๓๘ 
 

เรขาคณิต  ความหมายของอนุกรม อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 
และอนุกรมเรขาคณิต ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  

โดยใช้ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑ ม. 5/๑  
ค ๑.๒ ม. 5/๒      

 ค ๑.3 ม. 5/๑     
รวม 3 ตัวชี้วัด 
 

 
ค32102  คณิตศาสตร์ 4 

รายวิชาพื้นฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 ข้อมูล การหาตำแหน่งที่ของข้อมูล การหาค่ากลางต่างๆ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม การ
หาค่าการกระจาย ได้แก่ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การ
นำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ และการแปลความหมายของข้อมลู  

โดยใช้ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
รหัสตัวช้ีวัด   

ค 3.๑ ม. 6/๑ 
รวม ๑ ตัวชี้วัด        



๓๙ 
 

ค322๐1  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1     เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม รากที่ n ใน
ระบบจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูปของกรณฑ์ เลขยกกำลังที่มีเลขชึ้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ฟังก์ชันเอ็กซ์
โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม การหาค่าลอการิทึม การเปลี่ยนฐานลอการิทึม  สมการเอ็กซ์โพเนนเชียล และ
สมการลอการิทึม  ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ฟังก์ชันไซน์ และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอ่ืน ๆ กราฟของ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่าง ของจำนวนจริงหรือมุม อินเวอร์สของฟังก์ชัน
ตรีโกณมติิ กฎของไซน์และโคไซน์  

โดยใช้ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่
กำหนดให้ได้ 

2. นำความรู้เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล  และ ฟังก์ชันลอการิทึม ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ 
4. นำความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ค322๐2  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 
รายวิชาเพิ่มเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2           เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 จำนวนเชิงซ้อน การบวก การคูณจำนวนเชิงซ้อน การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูป a+bi สมบัติการบวก 
การคูณจำนวนเชิงซ้อน การหารจำนวนเชิงซ้อน  กราฟและค่าสัมบูรณ์จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 
การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน สมการพหุนาม  สมการพหุ
นามกำลัง ๒  (สมการควอดราติก) สมการพหุนามกำลังมากกว่า ๒  เวกเตอร์ใน ๒ และ 3 มิติ การบวก ลบ



๔๐ 
 

เวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ การใช้เวกเตอร์พิสูจน์ทฤษฏีบทในเรขาคณิต  เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก 
ผลคูณเชิงสเกลาร์  

โดยใช้ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน 
2. นำสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน การดำเนินการไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. นำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน ไปแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม

ดีกรีไม่ 
เกิน 3 และหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน 

4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ และหาผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ใน ๒ มิติ และ 3 มิติ 
6. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
ค332๐1  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 

รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1     เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต โดยใช้
ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าดับและมีเจตคติที่ดีต่ อคณิตศาสตร์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 

 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  



๔๑ 
 

ผลการเรียนรู 
 ๑.  ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดได้ 
 ๒.   หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดและนำไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 3.   หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีกำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหาได้   
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ค332๐2  คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1     เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ  นำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้  และเตรียมความพร้อม
สำหรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET)  มีความเข้าใจและใช้ความรู้เรื่อง เซต  แผนภาพ
เวนน์ – ออยเลอร์  การดำเนินการของเซต  การให้เหตุผล และตรวจสอบการให้เหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์ – 
ออยเลอร์  และมีความรู้เกี่ยวเลขยกกำลัง รากที่ n ของจำนวนจริง   เมื่อ n  เป็นจำนวนนับที่มากกว่า  ๑   เลข
ยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ โดยใช้ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการ
คิด คำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    และมีความเชื่อม่ันในตนเอง   
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 

1. ความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดำเนินการของเซต 
2. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซต และนำไปใช้แก้ปัญหา 
3. เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 
5. เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ  การเท่ากันและการใช้การไม่เท่ากันของ 

รากที่ n ของจำนวนจริง   เมื่อ n  เป็นจำนวนนับที่มากกว่า  ๑   เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนตรรกยะ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ค332๐3  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2     เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ สัมประสิทธิ์ทวินามความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ กฎที่สำคัญของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขความน่าจะเป็นแบบมีอิสระ
ต่อกัน 
 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ 
 ๒. กระจายและหาพจน์ทั่วไปโดยใช้ทฤษฎีบททวินามที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 
 3. อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ที่กำหนดให้ได้ 
 4. นำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในการคาดการณ์และช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
 5. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความรู้อื่น ๆ และเทคโนโลยี เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ การเชื่อมโยง และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 

 
ค332๐4  คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 2 

รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2     เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ  นำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้  และเตรียมความพร้อม

สำหรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET)ในเนื้อหาเกี่ยวกับ ลำดับและอนุกรม ความหมาย
ของลำดับ การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต  ความหมายของอนุกรม อนุกรมเลขคณิต 
อนุกรมเรขาคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต และข้อมูล การหาตำแหน่งที่
ของข้อมูล การหาค่ากลางต่างๆ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม การหาค่าการกระจาย ได้แก่ พิสัย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ และการแปล
ความหมายของข้อมูล โดยใช้ทักษะในการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด คำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจต
คติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ    
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง   



๔๓ 
 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวิชา
คณิตศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะการะบวนการคิด  มี วินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด 
๒. เข้าใจความหมายของลำดับเลขคณิต และลำดับเรขาคณิต  หาพจน์ต่าง ๆ ของลำดับเลขคณิตและ

ลำดับเรขาคณิต และนำไปใช้   
3. เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n 

พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและนำไปใช้ 
4. หาตำแหน่งของข้อมูลได้ 
5. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
6. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ 
7. การหาค่าการกระจาย ได้แก่ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนได้ 
8. นำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ และการแปลความหมายของข้อมูลได้ 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว๒๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๑๑๐๒ เทคโนโลย ี๑ ๑.๐(๔๐)   

  วิชาเพิ่มเติม  

  ว๒๑๒๐๑ เทคโนโลยีเพ่ิมเติม ๑ ๑.๐(๔๐) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕(๖๐) ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๒๑๐๒ เทคโนโลย ี๒ ๑.๐(๔๐)   

  วิชาเพิ่มเติม  

  ว๒๒๒๐๑ เทคโนโลยีเพ่ิมเติม ๒ ๑.๐(๔๐) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 

วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ 5 ๑.๕(๖๐) ว๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์ 6 ๑.๕(๖๐) 
ว๒๓๑๐๒ เทคโนโลย ี๓ ๑.๐(๔๐)   

วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  

ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ๐.๕(๒๐) ว๒๓๒๐๒ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 2  ๐.๕(๒๐) 
  ว๒๓๒๐๓ เทคโนโลยีเพ่ิมเติม ๓ ๑.๐(๔๐) 

 
 
     
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๑๑๐๕ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๑๑๐๒ ดาราศาสตร์ ๑.๕(๖๐) ว๓๑๑๐๖ ฟิสิกส์  ๑.๕(๖๐) 
ว๓๑๑๐๓ เคมี ๑.๕(๖๐) ว๓๑๑๐๗ ชีววิทยา ๒ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๑๑๐๔ ชีววิทยา ๑ ๑.๐(๔๐)   

วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  

ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๑๒๐๓ ดาราศาสตร์เพิ่มเติม  ๑.๐(๔๐) 
ว๓๑๒๐๒ เทคโนโลยีเพ่ิมเติม ๑ ๑.๐(๔๐) ว๓๑๒๐๔ เคมีเพ่ิมเติม ๑ ๑.๕(๖๐) 
  ว๓๑๒๐๕ เทคโนโลยีเพ่ิมเติม ๒ ๑.๐(๔๐) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๐(๔๐) ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๐(๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  

ว๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๒ 1.5(6๐) ว๓๒๒๐๕ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ 1.5(6๐) 
ว๓๒๒๐๒ เคมีเพ่ิมเติม ๒ ๒.๐(๘๐) ว๓๒๒๐๖ เคมีเพ่ิมเติม ๓ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๒๒๐๓ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๑ ๑.5(6๐) ว๓๒๒๐๗ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๒ ๑.5(6๐) 
ว๓๒๒๐๔ เทคโนโลยีเพ่ิมเติม ๓ ๑.๐(๔๐) ว๓๒๒๐๘ เทคโนโลยีเพ่ิมเติม ๔ ๑.๐(๔๐) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐาน  
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ ๐.๕(๒๐) ว๓๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๖ ๐.๕(๒๐) 
ว๓๓๑๐๒ เทคโนโลย ี๑ ๐.๕(๒๐) ว๓๓๑๐๔ เทคโนโลย ี๒ ๐.๕(๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม  

ว๓๓๒๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ ๒.๐(๘๐) ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๕ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๓๒๐๒ เคมีเพ่ิมเติม ๔ ๒.๐(๘๐) ว๓๓๒๐๖ เคมีเพ่ิมเติม ๕ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๓๒๐๓ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕(๖๐) ว๓๓๒๐๗ ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๔ ๑.5(6๐) 
ว๓๓๒๐๔ เทคโนโลยีเพ่ิมเติม ๕ ๑.๐(๔๐) ว๓๓๒๐๘ เทคโนโลยีเพ่ิมเติม ๖ ๑.๐(๔๐) 

 
 



๔๗ 
 

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ประเภทของเซลล์  ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช
เซลล์สัตว์ การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การสืบพันธุ์                
และการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช ธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญ เติบโต และการดำรงชีวิตของพืช 
เทคโนโลยีชี วภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของพืชในท้องถิ่น   ความหมายและสมบัติบางประการของธาตุ              
สารประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมและโมเลกุลของสาร  รวมทั้งการนำธาตุและสารประกอบไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล  บันทึก จัดข้อมูล การคำนวณ การทดลอง และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่ อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของ
อาเซียน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด  

ว 1.2  ม.1/1 – ม.1/18   
ว 2.1  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/7,ม.1/8   

รวม 23 ตัวชี้วัด 
 
 

ว๒๑๑๐๒ เทคโนโลยี ๑    
รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 
 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ตัดสินใจเลือกข้อมูล 
นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล ระบุข้อบกพร่อง หา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย การใช้ซอฟท์แวร์ในการเขียนโปรแกรม จัดการข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ ที่มี
ความหมายและมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน และปกป้องความเป็นส่วนตัวและจัดการ อัตลักษณ์ กำหนดการใช้
สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ      
การสืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้            
มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต
และการศึกษาในระดับต่อไป 



๔๘ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ว ๔.๑  ม.๑/๑ – ม.๑/๕  
ว ๔.๒  ม.๑/๑ – ม.๑/๔  

รวม ๙ ตัวชี้วัด 
 
 

ว๒๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร แบบจำลองอนุภาคสสารในแต่ละสถานะ การถ่ายโอน
ความร้อนในชีวิตประจำวัน สมดุลความร้อน  ศึกษาบรรยากาศ ชั้นบรรยากาศ  ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อ
บรรยากาศ  องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ  ศึกษาปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ การเกิดพายุ ฟ้าคะนอง       
พายุหมุนเขตร้อนและมรสุม  ศึกษาวิเคราะห์การพยากรณ์อากาศ  การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญา       
ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก มลพิษทางอากาศ โดยใช้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดข้อมูล การคำนวณ การทดลอง และการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท     
และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 2.1  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/9  ม.1/10 
ว 2.2 ม.1/1 
ว 2.3 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
ว 3.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 

รวม 20  ตัวชี้วัด 

 
 

ว๒๑๒๐๑ เทคโนโลยีเพิ่มเติม ๑    
รายวิชาเพิ่มเติม                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานของโปรแกรมภาษาไพทอน  ตัวแปร ชนิดข้อมูลพ้ืนฐาน การแปลงชนิด

ข้อมูล การเขียนโปรแกรมไพทอนในโหมดสคริปต์ ฝึกเขียนโปรแกรมกับเต่าไพทอน การทำงานแบบวนซ้ำ        
การทำงานแบบมีทางเลือก โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ        
มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ  ปฏิบัติการใช้โปรแกรมโปรแกรม         
ภาษาไพทอน ตัวแปร ชนิดข้อมูลพ้ืนฐาน การแปลงชนิดข้อมูล การเขียนโปรแกรมไพทอนในโหมดสคริปต์ ฝึก
เขียนโปรแกรมกับเต่าไพทอน การทำงานแบบวนซ้ำ การทำงานแบบมีทางเลือก   โดยใช้กระบวนการทาง



๔๙ 
 

วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดข้อมูล และการอภิปราย 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ     
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทและน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจความหมายและลักษณะสำคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. วิเคราะห์ลักษณะสำคัญของภาษาไพทอนกับภาษาโปรแกรมอ่ืนๆ ได้ 
3. รู้และเข้าใจพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 
4. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยภาษาไพทอนได้ 
5. มีความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งเลือกทำและะคำสั่งวนซ้ำในไพทอน 
6. เขียนโปรแกรมท่ีมีการตัดสินใจและทำซ้ำได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ และอภิปราย เกี่ยวกับอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
ระบ บ ห มุ น เวี ย น เลื อ ด  ระบ บ ขั บ ถ่ าย   ร ะบ บ ป ระส าท  ระบ บ สื บ พั น ธุ์ ข อ ง เพ ศ ช าย แ ล ะห ญิ ง                                    
การแยกสารผสมเนื้อเดียว การระเหยแห้ง โครมาโทกราฟี การกลั่น การกลั่นด้วยไอน้ำ การสกัดด้วยตัวละลาย 
การตกผลึกสมบัติในการละลายของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย          
และพลังงานกับการละลายของสาร  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ     
การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้       
มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจิต
วิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินั ย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ ไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีต่ออาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด   

ว ๑.๒  ม.๒/๑ – ม.๒/๑๗   
ว ๒.๑  ม.๒/๑ – ม.๒/๖   

รวม ๒๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 



๕๐ 
 

ว๒๒๑๐๒ เทคโนโลยี ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    ภาคเรียนที่ ๑                                   เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและ
ฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแต่ละประเภทที่มีผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลกับสถานการณ์ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหา   ออกแบบ  
กำหนดขั้นตอน  ทดสอบ  ประเมินผล  และนำเสนอผลงาน  เป็นการถ่ายทอดความคิด  นำแนวคิดเชิงคำนวณไป
ประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความ เป็นเจ้าของผลงาน
สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล 

การเลือกใช้เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ต้องตระหนักถึงความถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติ ตระหนักถึง
ผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ เสริมสร้างเจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า  
มีทักษะในการสร้างชิ้นงาน และมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความรู้ความสามารถคิดวิเคราะห์งานอย่ างมีเหตุผล ทำงาน
อย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม  ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ดีภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสตัวช้ีวัด  

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 9 ตัวชี้วัด 
 
 

ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๔ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึ กษ า  วิ เค ราะห์  ท ดลอง และอภิ ป ราย  เกี่ ย วกั บ แ รง แรงเสี ยดท าน   โม เมน ต์ ข องแรง                          
ความดันของของเหลวและแรงพยุง สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า  และสนามโน้มถ่วง   งานและกำลังงาน       
เครื่องกลอย่างง่าย พลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ส่วนประกอบของโลก  กระบวนการผุพังอยู่กับที่           
การกร่อน การสะสมตัวของตะกอน ดิน น้ำ และการอนุรักษ์  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การสำรวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ    มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีต่ออาเซียน 
 



๕๑ 
 

รหัสตัวช้ีวัด   
ว ๒.๒  ม.๒/๑ – ม.๒/๑๕  
ว ๒.๓  ม.๒/๑ – ม.๒/๖  
ว ๓.๒  ม.๒/๑ – ม.๒/๑๐  

รวม ๓๑ ตัวชี้วัด 
 
 

ว๒๒๒๐๑ เทคโนโลยีเพิ่มเติม ๒    
รายวิชาเพิ่มเติม                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรม SCRATCH  หลักการโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างและ
ส่วนประกอบของโปรแกรม การสร้างพ้ืนหลังและตัวละคร การใส่เสียง การเขียนผังความคิด การเขียนสตอรี่บอร์ด 
การสร้างนิทาน การเขียนโปรแกรมด้วยโครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และการวนซ้ำ  รวมทั้งศึกษาบทบาทจาก
สคริปต์ สร้างเส้นตรง มุม และทิศทาง การสร้างเกม แบบสร้างสรรค์และสามารถโต้ตอบได้ โดยใช้กระบวนการ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบและแก้ปัญหา เพ่ือสร้างผลงาน และนำเสนอผลงานจากโปรแกรม SCRATCH ได้
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดสมรรถนะหลัก คือมีความสามารถในสื่อสาร ความสามารถในการ 
คิด ความสามารถในการแก้ปัญหา  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการทำงาน โดยออกแบบ สร้าง
งาน และนำเสนอผลงานอย่างมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีมุ่งมั่นในการทำงาน และประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีต่ออาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 
          1. บอกความหมายโปรแกรม Scratch ส่วนประกอบ และคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Scratch ได ้

2. การเขียนแผนผังความคิดและเขียนสตอรี่บอร์ด 
3. สามารถเลือกใช้กลุ่มเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของงานได้  
4. สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว สร้างพ้ืนหลังและตัวละครได้ 
5. ใส่ชิ้นงาน เพ่ิมเสียงให้กับเสียงให้ตัวละคร เขียนสคริปต์เพื่อแสดงเสียงได้ 
6. สามารถกำหนดค่าตัวแปรโครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และการวนซ้ำได้ 
7. สามารถสร้างเกมโต้ตอบผ่าน เมาส์ คีย์บอร์ด และการจับเวลาได้ 
8. สามารถสร้างผลงานผ่านเกมแบบง่ายๆ เพ่ือนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔ 

รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่  ๑                            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา  ทดลองอภิปราย  วิเคราะห์เกี่ยวกับความหลากหลายของระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบ
นิเวศความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อย
สารอินทรีย์  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรม ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภา พ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต สมบัติของสาร การเกิดปฏิ กิริยาเคมี 
กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อนและคายความร้อนการเกิดปฏิกิริยาของสาร ระบุประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยา            การทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร การต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ในวงจรไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  บันทึก  จัดข้อมูล  การคำนวณ  การทดลอง  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ 
สามารถนำเสนอสื่อสารที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาระดับต่อไป และตระหนักเกี่ยวกับการ
เป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๖ 

ว ๑.๓ ม.๓/๑ – ม.๓/๑๑ 

ว ๒.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๖ 
ว ๒.๓ ม.๓/๖ – ม.๓/๗ 

รวม ๒๕ ตัวชี้วัด 
 
 

ว๒๓๑๐๒ เทคโนโลยี ๓ 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่  ๑             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต  
 
              มีความรู้ความเข้าใจ อภิปราย เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และอธิบายหลักการประมวลผล ประเมินผล 
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย พัฒนาแอฟพลิเคชั่น                   
ที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อ และผลกระทบที่ให้
ข่าวสารที่ผิดเพ่ือการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  ๑๒  ประการ             
มีจิตสาธารณะ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตสำนึก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต และสอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาอาเซียน
และการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๔.๑  ม.๓/๑ – ม.๓/๕  



๕๓ 
 

ว ๔.๒  ม.๓/๑ – ม.๓/๔  
รวม ๙ ตัวชี้วัด 
 
 

ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      ภาคเรียนที่  ๑                          เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต     
 
 ศึกษา  ทดลอง อภิปราย  วิเคราะห์ และคำนวณเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานพ้ืนฐาน  หน่วยการวัด         
ในระบบต่างๆ  ระบบ SI  ปริมาณในทางฟิสิกส์  การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว  ความเร่ง อัตราเร่ง  
และการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์การคำนวณ  การทดลอง 
ศึกษา การค้นคว้า การสำรวจ ตรวจสอบและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การนำเสนอ สื่อสาร เห็น
คุณค่าของการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ นำความรู้ใช้ในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาระดับต่อไป 
 ผลการเรียนรู้ 
๑. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายเกี่ยวกับหน่วยและปริมาณทางฟิสิกส์ 
๒. อภิปราย  สืบค้นข้อมูล  คำนวณเก่ียวกับการกระจัด  ระยะทาง  อัตราเร็ว ความเร็ว  และความเร่ง 

รวม ๒ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ว๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๕ 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่  ๒                             เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาไฟฟ้า ปริมาณทางไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้า การคำนวณพลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การเกิดคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น และปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงและสมบัติของแสง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง ทัศนอุปกรณ์ และการมองเห็นความ
สว่าง ดาราศาสตร์และอวกาศ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ฤดู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ และเทคโนโลยีอวกาศ   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ
ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดข้อมูล  การคำนวณ  การทดลอง  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิดความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาระดับต่อไป และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
ที่ดีของอาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๒.๓ ม.๓/๑ – ม.๓/๒๑ 



๕๔ 
 

ว ๓.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๔ 

รวม ๒๕ ตัวชี้วัด 
 
 

ว๒๓๒๐๒ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓        ภาคเรียนที่ ๒                เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต     
 

ศึกษา ทดลอง อภิปราย  วิเคราะห์ และคำนวณ เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมพ้ืนฐาน การจัดเรียง
อิเล็กตรอน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเรียงอิเล็กตรอนกับตารางธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน 
การจัดลำดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์การคำนวณ การทดลอง 
ค้นคว้า การสำรวจ ตรวจสอบและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถคำนวณ การนำเสนอ  
สื่อสาร  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ นำความรู้ใช้ในการตัดสินใจ      
มีจิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต      
มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐาน
ในการดำรงชีวิตและการศึกษาระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 
๑. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอน 
๒. อภิปรายและคำนวณเกี่ยวกับพลังงานชนิดต่างๆ 
๓. วิเคราะห์และอภิปราย ถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ 
๔. วิเคราะห์และอภิปราย การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตเป็นอาณาจักรและไฟลัม (ดีวิชั่น) 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ว๒๓๒๐๓  เทคโนโลยีเพิ่มเติม ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่ ๒             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต  
 

ศึกษาลักษณะการออกแบบผลิตภัณฑ์  และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการใช้เทคโนโลยีในเพ่ือ
ช่วยสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์   และโปรแกรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  เพ่ือ ฝึกทักษะการเรียกใช้งานโปรแกรม  กลุ่มแถบเครื่องมือต่างๆ และส่วนประกอบภายใน
โปรแกรม  การใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม เพ่ื อออกแบบและสร้างชิ้นงาน  แก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน              
ด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   มีคุณ ธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดการปลูกฝังนิสัยรักทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพ่ือนำไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้งานการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  
๑๒  ประการ มีจิตสาธารณะ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตสำนึก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 



๕๕ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนอธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
๒. นักเรียนบอกคุณลักษณะและความสามารถของโปรแกรมได้ 
๓. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรมได้ 
๔. นักเรียนสามารถออกแบบ และสร้างชิ้นงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยความรับผิดชอบ  

ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลาและมีวินัย 
รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และอธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเซลล์    
กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำ กรด-เบส และอุณหภูมิของมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และการดำรงชีวิต
ของพืช โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ        
มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีต่ออาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด   

ว ๑.๒ ม. ๔/๑ - ม.๔/๑๒ 
รวม ๑๒   ตัวชี้วัด 
 
 

ว๓๑๑๐๒ ดาราศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ช่วงเวลาต่างๆ ความวิวัฒนาการของเอกภาพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง โครงสร้างและองค์ประกอบ     
ของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกและระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ กระบวนการการเกิดดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาว
ฤกษ์  การส่องสว่างของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาว กระบวนการเกิด
สุริยะและการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิต โครงสร้างของ
ดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีผลต่อโลกและ
ประเทศไทยการสำรวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทัศน์ ช่วงความยาวคลื่นต่างๆดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ 
การนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต การแบ่งชั้นและสมบัติ



๕๖ 
 

โครงสร้างของโลก หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณี
ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด กระบวนการเกิดขนาดและความรุนแรง
ของผลจากแผ่นดินไหว กระบวนการเกิดและผลจากสึนามิ แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก การหมุนเวียนของ
อากาศซึ่งเป็นผลมาจากความตกต่างของความกดอากาศ ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการ
หมุนรอบตัวเองของโลก การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยที่ ทำเกิดการ
หมุนเวียนของน้ำ ผิวหน้าในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียนที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ ที่
สำคัญจากแผนที่อากาศและนำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลม ฟ้า 
อากาศ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต         
การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบาย และการสรุปผลเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต               
มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน  
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๓.๑ ม.๖/๑ - ม.๖/๑๐ 

ว ๓.๒ ม.๖/๑ - ม.๖/๑๔ 
รวม ๒๔ ตัวชี้วัด 
 
 

ว๓๑๑๐๓ เคมี 

รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
  
   ศึกษา  ทดลองอภิปราย  วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ  สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  
พันธะเคมี  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  พอลิเมอร์  กรด -เบส สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี  สารกัมมันตรังสี  
ประโยชน์และโทษที่มีต่อมนุษย์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้   การสำรวจ
ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดข้อมูล  การคำนวณ  การทดลอง  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๒.๑ ม.๕/๑ – ม.๕/๒๕ 

รวม ๒๕ ตัวชี้วัด 

 



๕๗ 
 

ว๓๑๑๐๔ ชีววิทยา ๑ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๑                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบายลักษณะเฉพาะที่สำคัญของ
สิ่งมีชีวิต คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต  ความหมายและขอบข่ายของชีววิทยา  ชีววิทยากับการดำรงชีวิตและจริยธรรม   
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ความรู้และกระบวนการทางชีววิทยาที่ เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการนำความรู้ เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ศึกษากิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของ
สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในของสิ่งมีชีวิต สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญ
ของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต อะตอม ธาตุและ
สารประกอบ  สาระประกอบคาร์โบไฮเดรตในสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต อธิบายการทำงานของ
เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์  ศึกษาวิเคราะห์เซลล์
และการทำงานของเซลล์ อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ระบุชนิด
และหน้าที่ของออร์แกเนลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส เปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิ
ลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต เขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซ
ไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส และสรุปขั้นตอนการหายใจ
ระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ      
มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีต่ออาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๒ ม.๔/๑ – ม.๔/๑๒ 
รวม ๑๒ ตัวช้ีวัด 
 

 
ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๑                                     เวลา 4๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.0 หน่วยกิต 

 
การศึกษา การคิดวิเคราะห์ การทดลอง การคำนวณเกี่ยวกับเข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและ

กระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน
สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนว
โค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้           
การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบาย และการสรุปผลเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 



๕๘ 
 

และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 
ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานใน
การดำรงชีวิตและการศึกษา ตระถึงคุณค่ากรอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน   
ผลการเรียนรู้ 

๑.  สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ฟิสิกส์ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและ 
     แนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อ การแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 
๒. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาดเคลื่อนในการวัดมา 
    พิจารณาในการนำเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมาย 
    จากกราฟเส้นตรง 
๓. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการ 
    เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้ม   
    ถ่วงของโลก และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีทำมุมต่อกัน 
๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้   
    กฎการเคลื่อนทีข่องนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณ 
    ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๗. วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่ง 

และวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และ
นำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๘. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ 
    ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และ 
    คำนวณปริมาณต่าง ๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 
๙. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อแรงที่กระทำต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุและ 
    ผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 
๑๐. วิเคราะห์และคำนวณงานของแรงคงตัวจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ 
     ตำแหน่ง รวมทั้งอธิบายและคำนวณกำลังเฉลี่ย 

๑๑. อธิบายและคำนวณพลังงานจลน์พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับ 
      พลังงานจลน์ ความพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ใช้ดึงสปริง  
      กับระยะท่ีลวดสปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวามท้ังอธิบาย 
      ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์และคำนวณงานที่เกิดข้ึนจากแรงลัพธ์ 
๑๒.อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ  
      เคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
๑๓. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ 
      ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคำนวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 
๑๔. อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ 
      ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 



๕๙ 
 

๑๕. ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณต่าง ๆที่เก่ียวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบยืดหยุ่น  
      ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 
๑๖. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และ 
      ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
๑๗. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น  
      อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ    ในการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคำนวณ 
      ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจร 
      ของดาวเทียม 

รวม ๑๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ว๓๑๒๐๒ เทคโนโลยีเพิ่มเติม ๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๑                                     เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเป็นมาของภาษา HTML เครื่องมือในการสร้างเอกสาร HTML การจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บ 
การจัดการข้อความ ใช้ลิสต์เพ่ือสร้างรายการ การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงก์ และการจัดการโครงสร้างเพ่ือให้เว็บ
เพจแบ่งเป็นสัดส่วนด้วยตาราง  ศึกษาการแต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก เช่นรูปภาพ ชนิดต่างๆ การแบ่งหน้าจอโดย
ใช้เฟรมชนิดต่างๆ สร้างฟอร์มต่างๆเพ่ือใช้ในเว็บเพจ การสร้างเอกสารที่สามารถเปิดไฟล์มัลติมีเดีย เช่น วีดิโอและ
เพลง พร้อมทั้งสามารถอัพโหลดเว็บเพจสู่พ้ืนที่ผู้ให้บริการได้ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการ
สร้างเว็บไซต์เพ่ือนำเสนองานต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึก มีคุณธรรม 
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า ในการเรียนและฝึกปฏิบัติงานนั้น จะใช้รูปแบบ การเรียนโดยให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  ซึ่งเน้นให้เด็กค้นคว้าและฝึกปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยจะมีครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้
คำแนะนำและสอนขั้นตอนพ้ืนฐานในการสร้างเว็บไซต์เท่านั้น  เพ่ือให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำโครงงานซึ่ง
จะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาแบ่งปัน ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และรู้จักที่จะคิด
ออกแบบ และสร้างสรรค์งานสร้างเว็บไซต์ในแบบฉบับของตนเอง  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  ๑๒  ประการ  
รณรงค์ป้องกัน  ป้องปรามการใช้สารเสพติดทุกประเภท มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต
และการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเข้าใจโปรแกรมในการสร้างเว็บเพจ อธิบายหลักการออกแบบเว็บไซต์และหลักการออกแบบ 
โครงสร้างเว็บไซต์ได้  

๒. สร้างเว็บเพจด้วยการใช้แท็กท่ีเกี่ยวกับการจัดการกับข้อความได้ 
๓. สร้างหัวข้อย่อยแบบต่างๆ ให้กับเว็บเพจได้ 
๔. สร้างเว็บเพจให้สามารถเชื่อมโยงกันด้วยลิงก์ได้ 
๕. เข้าใจและสร้างตารางตามหลักการต่างๆ ด้วยแท็กที่เก่ียวกับตารางได้ 
๖. เข้าใจและเลือกใช้การตกแต่งเว็บเพจด้วยกราฟิก มัลติมีเดียประเภทเสียง และวีดิโอได้ 
๗. เข้าใจและสร้างเว็บเพจด้วยเฟรมได้ 



๖๐ 
 

๘. สร้างฟอร์มในลักษณะต่างๆได้ 
๙. อัพโหลดเว็บเพจเข้าผู้ให้บริการเก็บเว็บไซต์ฟรี พร้อมทั้งเห็นคุณค่าของการสร้างเว็บไซต์ 

รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 
 

 

ว๓๑๑๐๕  วิทยาศาสตร์ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๒                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และอธิบาย กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การแปรผันทาง
พันธุกรรม  มิวเทชั่น  วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต  กระบวนการคัดเลือกตาม
ธรรมชาติ  ผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต   องค์ประกอบในระบบนิเวศ  
ความสมดุลของระบบนิเวศ  กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต   แนวทางในการดูแลรักษา สภาพ
ปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก  
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การดำเนินการเฝ้า ระวัง อนุรักษ์         
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและการ
อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้       
การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้      
มีจิตวิทยาศาสตร์ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต       
มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐาน
ในการดำรงชีวิตและมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีต่ออาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด   

ว ๑.๑ ม. ๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔ 
ว ๑.๓ ม.๔ /๑, ม.๔/๒, ม๔./๓, ม๔./๔, ม.๔ /๕, ม.๔/๖ 

รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 
 

 
ว๓๑๑๐๖ ฟิสิกส์ 

รายวิชาพื้นฐาน                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่  ๒                      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต 
 
  ศึกษา  ทดลองอภิปราย  และวิเคราะห์คำนวณเกี่ยวกับแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ธรรมชาติ
ของแรง ชนิดของแรง ในสนามของแรงโน้มถ่วง อนุภาคของสนามไฟฟ้า ในสนามแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์ และแรง
ไฟฟ้า ระหว่างอนุภาคในนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ค วามเร็ว ความเร่งเกี่ยวกับ              
การเคลื่อนที่แบบแนวตรง  โปรเจคไทล์ วงกลม ฮาร์โมนิคอย่างง่าย กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โครงสร้างอะตอม  
นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชั่น ฟิวชั่น ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน ผลกระทบจากปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม ศึกษาชนิดและสมบัติของกัมมันตภาพรังสี การเกิดรวมถึง



๖๑ 
 

การตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  โดยการใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์การคำนวณ การทดลองศึกษา การค้นคว้า  การสำรวจ ตรวจสอบและการอภิปราย  
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถคำนวณ การนำเสนอ สื่อสาร มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ นำความรู้ใช้ในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว๒.๒ ม.๕/๑ – ม.๕/๑๐ 
ว๒.๓ ม.๕/๑ – ม.๕/๑๒ 

 รวม ๒๒ ตัวชี้วัด 

 
 

ว๓๑๑๐๗ ชีววิทยา ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔     ภาคเรียนที่ ๒                                   เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของ   
เมนเดล กฎความน่าจะเป็น กฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การผสมเพ่ือทดสอบ ลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ศึกษาเกี่ยวกับยีนและโครโมโซม การถ่ายทอดยีนและ
โครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA โครงสร้างของ DNA สมบัติของ
สารพันธุกรรม มิวเมชัน ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางDNA พันธุวิศวกรรม การวิเคราะห์ DNA 
และการศึกษาจีโนม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางDNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทางDNA และมุมมองทาง
สังคมและจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่ งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล กำเนิดของ  
สปีชีส์ และวิวัฒนาการของมนุษย์  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ การ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจิต
วิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ ไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีต่ออาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด   

ว ๑.๑ ม. ๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔ 
ว ๑.๓ ม.๔ /๑, ม.๔/๒, ม๔./๓, ม๔./๔, ม.๔ /๕, ม.๔/๖ 

รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 
 
 
 



๖๒ 
 

ว๓๑๒๐๓ ดาราศาสตร์เพิ่มเติม 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่  ๒                      เวลา  4๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาชนิดแร่และหิน สมบัติของแร่และหิน การจำแนกแร่ตามสมบัติของแร่ การจำแนกหินตามลักษณะ
การเกิดและเนื้อหิน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่และหินที่เหมาะสม ศึกษากระบวนการเกิด และ       
การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหินโดยใช้ความรู้ พ้ืนฐานธรณีวิทยาด้านต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการและเทคนิคที่
เหมาะสมเพ่ือนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ศึกษาองค์ประกอบและการแปลความหมายของแผนที่
ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา พร้อมทั้งนำเสนอการนำข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาไปใช้
ประโยชน์  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบต้นข้อมูล การสังเกต        
การวิเคราะห์  การอภิปราย การอธิบาย และการสรุปผลเพ่ือให้ เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ                    
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ตลอดจน           
มีจิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต             
มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน  
ผลการเรียนรู้ 

1. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนำเสนอการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ที่ 
    เหมาะสม 
2. ตรวจสอบ จำแนกประเภท และระบุชื่อหิน รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนำเสนอการใช้ประโยชน์ของ   
    ทรัพยากรหินที่เหมาะสม 
3. อธิบายกระบวนการเกิด และการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา 
4. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและถ่านหิน พร้อมนำเสนอการใช้ประโยชน์อย่าง 
    เหมาะสม 
5. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพ้ืนที่ที่กำหนด พร้อมทั้ง 
    อธิบายและยกตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์ 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

 
ว๓๑๒๐๔ เคมีเพิ่มเติม ๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่  ๒                      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ  มวลของธาตุ  1  อะตอม  มวลอะตอมเฉลี่ยของาตุ  มวลโมเลกุลของ
สารความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล  อนุภาค  มวลและปริมาตรของแก๊สที่  STP  ศึกษาหน่วยและการคำนวณ
ความเข้มข้นของสารละลาย  การทดลองเตรียมสารละลาย  การเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์และสารละลาย  ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล  สูตรเอมพิริคัลหรือสูตรอย่างง่าย  และสูตร
โครงสร้างการคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร  การคำนวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร  ศึกษา
การเขียนและดุลสมการเคมี  ทดลองและคำนวณหาอัตราส่วนจำนวนโมลของสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน  



๖๓ 
 

ศึกษาระบบปิดและระบบเปิด  ศึกษาและฝึกคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่ เป็นไปตามกฎทรงมวล          
กฎสัดส่วนคงที่  ศึกษาทดลองและคำนวณปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์−ลูสแซก  และกฎของ
อาโวกาโดร  ศึกษาและฝึกคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ  และสมการเคมีที่
เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสมการสารกำหนดปริมาณ  ผลได้ร้อยละ 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  
สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง  อธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา                   
มีจิตวิทยาศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มี วินัย ซื่อสัตย์สุจริต           
มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจำลอง
อะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 

๒. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก  
    สัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
๓. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลข 
    อะตอมของธาตุ 
๔. ระบุหมู ่คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุ แทรนซิชันใน 
    ตารางธาตุ 
๕. วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
๖. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
๗. อธิบายสมบัติ และคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
๘. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำธาตุ มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
๙. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะ ไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
๑๐. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
๑๑. คำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักร บอร์น-ฮาเบอร์ 
๑๒. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
๑๓. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
๑๔. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู ่และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
๑๕.เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
๑๖. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งคำนวณ 
      พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
๑๗. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุ 
      สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
๑๘. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และ 
      การละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ 
๑๙. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
๒๐. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 



๖๔ 
 

๒๑. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูลและ 
      นำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่าง 
      เหมาะสม 

รวม ๒๑ ผลการเรียนรู้      
 
 

ว๓๑๒๐๕ เทคโนโลยีเพิ่มเติม ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่  ๒                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูลแบบสื่อประสม  ในการสร้ างงานนำเสนอ     
อย่างมีคุณภาพ สามารถออกแบบงานนำเสนอและการสร้างภาพเคลื่อนไหว การตอบโต้กับผู้ใช้ และการแปลงไฟล์
ไปใช้งาน รวมทั้งความรู้การใช้เทคนิคในการสร้างลูกเล่นแบบต่างๆ การนำเข้าเสียง การสร้างเกม และใส่ลูกเล่น
ต่างๆ เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับชิ้นงานไม่ว่า จะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง  ปฏิบัติการออกแบบ              
สร้าง นำเสนอชิ้นงาน โดยใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลแบบสื่อประสม และออกแบบ วางแผนงานโดยการเขียนสตอ
รี่บอร์ด การวาดรูป ปรับแต่งรูปภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว ในการสร้างชิ้นงานแบบสื่อประสม  เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจทักษะในการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูลแบบสื่อประสมโดยออกแบบ สร้างงาน และนำเสนอผลงาน
อย่างมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีมุ่งมั่นในการทำงาน ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.อธิบายความหมายและประวัติความเป็นมาของแอนิเมชันได้ 

2. บอกประเภทและรูปแบบของแอนิเมชันได้  
3. อธิบายหลักการพื้นฐานของแอนิเมชันได้ 
4. สามารถเขียนสตอรี่บอร์ดได้  
5. อธิบายและประโยชน์ของโปรแกรม Adobe Flash CS3 ได ้

6. อธิบายส่วนประกอบของเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมได้ 
7. สามารถเลือกใช้กลุ่มเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของงานได้  
8. สามารถวาดรูปและปรับแต่งรูปภาพได้  
9.สามารถตั้งค่าตัวแปรต่างๆของเครื่องมือและใช้เครื่องมือเหล่านั้นสร้างภาพเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ ได้ 
10. สามารถจัดเก็บงานภาพเคลื่อนไหวให้เป็นภาพยนตร์ได้  
11. สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ ตามใบงานได้  
12. สามารถสร้างงานภาพเคลื่อนไหวที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 45 วินาทีและเผยแพร่ผลงานอย่าง 
     สร้างสรรค์ได้ 



๖๕ 
 

13. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีวินัย  
14. สามารถทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ   

รวม ๑๔ ผลการเรียนรู้ 
 

 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ 

รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่  ๑                             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 
   ศึกษา  ทดลองอภิปราย  วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ  สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  
พันธะเคมี  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  พอลิเมอร์  กรด-เบส สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี  สารกัมมันตรังสี  
ประโยชน์และโทษที่มีต่อมนุษย์  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ
ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดข้อมูล  การคำนวณ  การทดลอง  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๒.๑ ม.๕/๑ – ม.๕/๒๕ 

รวม ๒๕ ตัวช้ีวัด 
 
 

ว๓๒๒๐๑  ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่  ๑                             เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก 
อย่างง่าย แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสริงและลูกตุ้มอย่างง่าย ความถ่ีธรรมชาติและการสั่นพ้อง ธรรมชาติของ
คลื่น อัตราเร็วของคลื่น หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น พฤติกรรมของคลื่น แนวคิดเกี่ยวกับแสงเชิงคลื่น การแทรกสอด
ของแสงผ่านสลิตคู่ การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง การสะท้อนและการหัก
เหของแสง การมองเห็นและการเกิดภาพ ภาพจากเลนส์และกระจกเงาทรงกลม แสงสีและการมองเห็นแสงสี 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับแสง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สังเกต การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย การสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของ         
ชาวอาเซียน 
 



๖๖ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 
    รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. อธิบายความถีธ่รรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง 
๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการ 
    ของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็ว ความถี่  และ 
    ความยาวคลื่น 
๔. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมทั้ง 
    คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๕. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด 
    ของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๖. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ 

คำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม   
รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้   
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

๗. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมทั้งอธิบาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง    
และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๘. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ  
    และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที ่  
    เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ใน   
    ชีวิตประจำวัน 
๙. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้า 

 
     เป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน 
๑๐. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบาย   
      สาเหตุของการบอดสี 

รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

ว๓๒๒๐๒ เคมีเพิ่มเติม ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่  ๑              เวลา  ๘๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๒.๐ หน่วยกิต     
 

ศึกษาความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร  ความดัน และอุณหภูมิของแก็สโดยใช้กฎของบอยล์  กฎของ
ชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซกและกฎรวมก๊าซ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและจำนวนโมลหรือมวลของแก๊สตามกฎ
อาโวกาโดร กฎแก๊สอุดมคติ การแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลย์ ศึกษาอัตราเกิดปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาใน
ช่วงเวลาต่างๆ อัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และอัตราการเกิดปฏิ กิริยาเฉลี่ย โดยวิธีการคำนวณ
จากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงต่อเวลา การหาค่าความชันจากกราฟ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี    



๖๗ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาภาวะสมดุลและสมดุลไดนามิกที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมี 
คำนวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา ศึกษาหลักของเลอชาเตอลิเอและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลเคมี ศึกษาและ
ฝึกคำนวณค่าคงที่ของสมดุลและหาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล โดยใช้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่ม
ข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้                    
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประพฤติปฏิบัติตาม
ค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการ
อยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆตามกฎของบอยล์ 
กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซกได้ 

๒. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก็สที่ภาะวะต่างๆตามกฎรวมแก็สได้ 
๓. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎอาโวกาโดร 

และกฎรวมแก๊สอุดมคติได้ 
๔. คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตันได้ 
๕. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดย

ใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมได้ 
๖. ทดลองและเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยาได้ 
๗. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยาได้ 
๘. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
๙. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่อ

อัตราการเกิดปฏิกริิยาเคมีได้ 
๑๐.  เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ 

และตัวเร่งปฏิกิริยาได้ 
๑๑.  ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรมได้ 
๑๒.  ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
๑๓.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุลได้ 
๑๔.  คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา ความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุลได้ 
๑๕.  คำนวณค่าคงที่สมดุล หรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอนได้ 
๑๖.  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอได้ 
๑๗.  ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรมได้ 
๑๘.  สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆของแก๊สใน

การอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 
รวม ๑๘ ผลการเรียนรู้ 



๖๘ 
 

ว๓๒๒๐๓ ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่  ๑                             เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.5 หน่วยกิต     

ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและ หนาที่ของอวัยวะของพืชจาก
ราก ลําตน และใบ การแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ำของพืช การลําเลียงน้ำของพืช การลําเลียงสารอาหารของ
พืช และการลําเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะหดวยแสงของพืช  การคนควาที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห
ดวยแสง กระบวนการสังเคราะหดวยแสง โฟโตเรสไพเรชัน กลไก การเพิ่มความเขมขน ของคารบอนไดออกไซดใน
พืช C4 และพืช CAM ปจจัยบางประการที่มีผลตออัตราการสังเคราะหดวยแสง รวมทั้งการปรับตัวของพืชทางด
านโครงสรางของใบ ทิศทางของใบ และ การจัดเรียงใบของพืชเพ่ือรับแสง ศึกษาการสืบพันธุของพืชดอกและการ
เจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอกที่เกี่ยวของกับโครงสรางของดอกและการสร
างสปอรเรณู ถุงเอ็มบริโอ การสรางเซลลสืบพันธุและการปฏิสนธิ ผลและเมล็ด และการงอกของเมล็ด การสืบพันธุ 
แบบไมอาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุพืช รวมทั้งการวัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษา สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอม การนําความรูเกี่ยวกับพืช มาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสังเกต  การ
สืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ
นำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุ จริต                 
มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
 ๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง ภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่จาก  

    การตัดตามขวาง  
๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง ภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืช ใบเลี้ยงคู่ 
    จากการตัดตามขวาง 
๔. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืช จากการตัดตามขวาง 
๕. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช  
๖. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำ และธาตุอาหารของพืช  

๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลต่อการ 

    เจริญเติบโตของพืช  

๘. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 

๙. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ 

              กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 



๖๙ 
 

๑๐. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 

๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM  

๑๒. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์  
      และอุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 

๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร้าง เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอกและ 

      อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 

๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่าง การ 

      ใช้ประโยชน์จากโครงสรา้งต่างๆ ของเมล็ดและผล 

๑๖. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มี ผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และ 

      บอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 

๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด 

      แอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

๑๘. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
รวม ๑๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ว๓๒๒๐๔  เทคโนโลยีเพิ่มเติม ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่  ๑                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาประโยชน์ วิธีการสร้างรูปภาพ ปรับปรุง แก้ไขรูปภาพ ด้วยโปรแกรมจัดการรูปภาพ และศึกษา
คอมพิวเตอร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ ออกแบบ วิเคราะห์ วางแผนงาน สืบค้นข้อมูล    
การสร้างชิ้นงานสื่อเพ่ือการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติการออกแบบสร้าง 
ปรับปรุง แก้ไขรูปภาพ โดยใช้โปรแกรมด้านจัดการภาพ และออกแบบวิเคราะห์ วางแผนงาน สืบค้นข้อมูล      
สร้างชิ้นงานสื่อเพ่ือการศึกษา และนำเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสร้างรูปภาพ การนำเสนอสื่อเพ่ือการศึกษา โดยออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง
งาน และนำเสนอผลงานสื่อเพ่ือการศึกษาอย่างมีจิตสำนึก มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน และ
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต          
มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุดประเภท และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐาน
ในการดำรงชีวิตในการศึกษาในระดับต่อไป และสอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. บอกหลักการทำงานและแถบเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop ได ้
  ๒. สามารถสร้างภาพและชิ้นงานด้วยโปรแกรม Photoshop ได้ 
  ๓. ใช้โปรแกรม Photoshop ในการจัดการภาพ ตกแต่ง แก้ไขรูปภาพได้ 
  ๔. ค้นหาข้อมูล แหล่งความรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 



๗๐ 
 

  ๕. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ 
  ๖. ใช้โปรแกรมนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้  

 
 

ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่  ๒                      เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

 
 ศึกษา ทดลองอภิปราย และวิเคราะห์คำนวณเกี่ยวกับแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ธรรมชาติของแรง  
ชนิดของแรง  ในสนามของแรงโน้มถ่วง  อนุภาคของสนามไฟฟ้า  ในสนามแม่เหล็ก  แรงนิวเคลียร์  และแรงไฟฟ้า  
ระหว่างอนุภาคในนิวเคลียร์  ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด  เวลา  ความเร็ว  ความเร่งเกี่ ยวกับการเคลื่อนที่
แบบแนวตรง  โปรเจคไทล์  วงกลม  ฮาร์มอนิกอย่างง่าย  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  โครงสร้างอะตอม  
นิวเคลียร์  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  ฟิชชั่น  ฟิวชั่น  ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน  ผลกระทบจากปฏิกิริยา
นิวเคลียร์  ประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม ศึกษาชนิดและสมบัติของกัมมันตภาพรังสี การเกิดรวมถึง             
การตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม  การใช้ประโยชน์  ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   โดยการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์การคำนวณ  การทดลอง ศึกษา การค้นคว้า  การสำรวจ ตรวจสอบ
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถคำนวณ การนำเสนอ สื่อสาร  มีระเบียบวินัย  ตรงต่อ
เวลา  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ นำความรู้ใช้ในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ                  
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของ         
ชาวอาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว๒.๒ ม.๕/๑ – ม.๕/๑๐ 
ว๒.๓ ม.๕/๑ – ม.๕/๑๒ 

รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด 
 
 

ว๓๒๒๐๕  ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่  ๒                                   เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต   
  

ศึกษาการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของ
คลื่นเสียง การได้ยินเสียง ความเข้มเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง คลื่นนิ่งของเสียง การสั่นพ้องของเสียง   
การเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต  
กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความจุและพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บ
ประจุ กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ กฎของโอห์ม สภาพต้านทาน การต่อตัวต้านทานอีเอ็มเอฟของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า



๗๑ 
 

กระแสตรง พลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า การต่อแบตเตอรี่ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง การเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล  
การสำรวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้             
การตัดสินใจ การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ        
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของ        
ชาวอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาค 
    กับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศา   
    เซลเซียส การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ของคลื่นเสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณ 
    ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง 
    รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและอธิบาย   
    การเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที ่ 
    เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
๔. ทดลอง และอธิบายการทำวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ 
    เหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต 
๕. อธิบาย และคำนวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
๖. อธิบาย และคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนาม 
    ไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
๗. อธิบาย และคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และ ความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ 
๘. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และ 

ความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้งคำนวณ   
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๙. นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ 
    ในชีวิตประจำวัน 
๑๐. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธ์ระหว่าง 

กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน   
ในลวดตัวนำและพ้ืนที่หน้าตัดของลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๑. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว 
พ้ืนที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวนำโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่  
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อธิบายและคำนวณความต้านทานสมมูลเมื่อนำตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรม
และแบบขนาน 

๑๒. ทดลอง อธิบาย และคำนวณอีเอ็มเอฟของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและ 
      คำนวณพลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า 
๑๓. ทดลอง และคำนวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้ง 



๗๒ 
 

      คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัว 
ต้านทาน 

๑๔. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีที่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน โดยเน้นด้านประสิทธิภาพ  
และความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

รวม ๑๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ว๓๒๒๐๖ เคมีเพิ่มเติม ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่  ๒                             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๒.๐ หน่วยกิต     
 

ศึกษาสารในชีวิตประจำวันที่มีสมบัติเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสอาร์เรเนียส  เบรินสเตด-ลาวรี 
หรือลิอีส การถ่ายเทโปรตอนระหว่างกรด – เบส คู่กรด-เบส คำนวณการแตกตัวของกรด – เบส การแตกตัวของ
น้ำบริสุทธิ์ pH ของสารละลาย  สมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสของเกลือ หลักการไทเทรต  
และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่ เหมาะสมสำหรับไทเทรตสารละลาย  คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของ
สารละลายกรดเบสจากการไทเทรต องค์ประกอบและทดสอบสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาทดลองการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของดลหะไอออน 
ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดส์ การเขียนและดุลสมการรี
ดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา เซลล์ไฟฟ้าเคมี ทดลองเกี่ยวกับหลักการของเซลล์กัลวานิก        
เขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิก การหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ ปฏิกิริยาใน
เซลล์กัลวานิกประเภทเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิบางชนิด ทดลองเพ่ือศึกษาหลักการสร้างและการทำงานของ
เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว หลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลติก การแยกสารไอออนิกท่ีหลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า 
ทดลองการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้าตามหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลติก ศึกษาและทดลองชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 
วิธีการทำให้โลหะบริสุทธิ์ การถลุงแร่ การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี  โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ
ตรวจสอบ  การสังเกต  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  
ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานใน
การดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรด หรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และ 
ลิวอิสได้ 

๒. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรีได้ 
๓. คำนวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบสได้ 
๔. คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของโอโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบสได้ 
๕. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทินและระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทินได้ 



๗๓ 
 

๖. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือได้ 
๗. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการไทเทรตกรด-เบส

ได้ 
๘. คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรตได้ 
๙. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้ 
๑๐.  สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบสได้ 
๑๑.  คำนวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 
๑๒.  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยา

ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 
๑๓.  ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดงปฏิกิริยารี

ดอกซ์ได้ 
๑๔.  ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยาได้ 
๑๕.  ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม 

และแผนภาพเซลล์ได้ 
๑๖.  คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึน 
๑๗.  อธิบายหลักการทำงานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิได้ 
๑๘.  ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบโลหะ 

การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะได้ 
๑๙.  สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน

ชวีิตประจำวันได้ 
รวม ๑๙ ผลการเรียนรู้ 
 

 
ว๓๒๒๐๗ ชีววิทยาเพิ่มเติม ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่  ๒                             เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.5 หน่วยกิต     

ศึกษาเกี่ยวกับการย่อยอาหารของจุลินทรีย์ การย่อยอาหารของสัตว์ การย่อยอาหารของคน การสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ การลำเลียงสารในร่างกายสัตว์ โครงสร้างและการหมุนเวียนเลือดในคน ส่วนประกอบของ
เลือดคน การให้เลือด ระบบน้ำเหลือง ภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย การรักษาดุลยภาพในร่างกาย โดยใช้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่ม
ข้อมูล  และการอภิปราย เพ่ือให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามา รถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้                   
มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประพฤติปฏิบัติตาม
ค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการ
อยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน  
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง และกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดิน   



๗๔ 
 

    อาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์  
๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ และ กระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบ    
    ย่อยอาหารของมนุษย์ 
๔. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา             
    พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลงปลา กบ และนก 

๕. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

    ของมนุษย์  

๗. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัด ปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบ หมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียน  
    เลือดแบบปิด 

๙. สังเกตและอธิบายทิศทางการไหลของเลือด และการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา 
    และสรปุความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือด กับความเร็วในการไหลของเลือด  
๑๐. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ และหลอดเลือดในมนุษย์ 
๑๑. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือด ผ่านหัวใจ 

      ของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  

๑๒. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของ เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา 

๑๓. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือด ในระบบ ABO และระบบ Rh 
๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและ หน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทัง้โครงสร้างและ หน้าที่ของ      
      หลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง  
๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไก การต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ  
      และแบบจำเพาะ 

๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
๑๗. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดเอดส์ภูมิแพ้          
      การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง  
๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสีย ออกจากร่างกาย

       ของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
๑๙. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และ โครงสร้างที่ใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจาก ร่างกาย  

๒๐. อธิบายกลไกการทำงานของหน่วยไต ในการ กำจดัของเสียออกจากร่างกายและเขียน แผนผังสรุป   
      ขั้นตอนการกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 

๒๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับ ความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่างๆ 
รวม ๒๑ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๗๕ 
 

ว๓๒๒๐๘ เทคโนโลยีเพิ่มเติม ๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานในการใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อประสม ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีคุณภาพ 
สามารถออกแบบงานนำเสนอ และใส่ลูกเล่นต่างๆ เพ่ือความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ 
ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง ปรับปรุง แก้ไขรูปภาพ โดยใช้โปรแกรมด้านจัดการภาพ และออกแบบวิเคราะห์ 
วางแผนงาน สืบค้นข้อมูล สร้างชิ้นงานแบบสื่อประสม และนำเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสร้างรูปภาพ การนำเสนอแบบสื่อประสม โดยออกแบบ 
วิเคราะห์ สร้างงาน และนำเสนอผลงานอย่างมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีมุ่งม่ันในการทำงาน และประพฤติ
ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ       
สารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา 
ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

    ๑. บอกหลักการทำงานและการแก้ปัญหาของโปรแกรมประเภทสื่อประสมได้ 
    ๒. ค้นหา จัดเก็บสื่อประสมประเภทต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
    ๓. จัดเก็บ ประมวลผล แปลงไฟล์สื่อประสมประเภทต่างๆ 
    ๔. บอกหลักการทำงานและแถบเครื่องมือของโปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ได้ 
    ๕. นำเข้าสื่อประสมประเภทข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ มาใช้งานกับโปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ได้ 
    ๖. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์สร้างสื่อประสมด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ได้ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖ 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑                     เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ช่วงเวลาต่างๆ ความวิวัฒนาการของเอกภาพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง โครงสร้างและองค์ประกอบของ
กาแล็กซี่ทางช้างเผือกและระบุตำแหน่งของระบบสุริยะอกระบวนการการเกิดดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
การส่องสว่างของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาว กระบวนการเกิดสุริยะและ
การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิต โครงสร้างของดวงอาทิตย์ 
การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ ปรากฎการณ์ที่เก่ียวข้องกับลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีผลต่อโลกและประเทศไทย การ
สำรวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทัศน์ ช่วงความยาวคลื่นต่างๆดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ การนำความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบาย และการสรุปผลเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ 



๗๖ 
 

ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ               
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต        
และการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน  
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๓.๑  ม.๖/๑, - ม.๖/๓-๖/๘ 

รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 
 
 

ว๓๓๑๐๒  เทคโนโลยี ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑                     เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 มีความรู้ความเข้าใจ อธิบายถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการดำรงชีวิตในสังคม  ใช้เทคโนโลยีออกแบบ 
ประเมิน ผลกระทบต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานโดยการวิเคราะห์
สถานการณ์ ระบุปัญหา การเปรียบเทียบ โดยประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ รวมถึงทรัพยากรที่มี
ในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพได้  การตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลที่จำเป็นในชีวิตจริง การนำเสนอผ่านสื่อ
ออนไลน์ให้เหมาะสมและปลอดภัย  โดยคำนึงถึงจริยธรรม การรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดคอมพิวเตอร์  ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน 
รหสัตัวช้ีวัด 

ว ๔.๑ ม.๔/๑ – ม.๔/๕   
ว ๔.๒ ม.๕/๑ 

รวม ๖ ตัวชี้วัด 

 
 

ว๓๓๒๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑                                     เวลา  ๘๐ ชั่วโมง  จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต     
  

ศึกษาสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบกระทำกับขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่ออยู่ใน
สนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ ไฟฟ้ากระแสสลับ ความร้อน แก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส ของแข็ง สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง ความตึงผิว ความหนืดของของเหลว ความดันในของไหล แรงพยุง 
ของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลี โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล 
การสำรวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ เรี ยนรู้             
การตัดสินใจ การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ       
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลัก



๗๗ 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของ        
ชาวอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีกำหนด  
     รวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรงและโซเลนอยด์ 
๒. อธิบายและคำนวณแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรง 

แม่เหล็ก ที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการ  
เคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวนำคู่ขนาน 
ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 

๓. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคำนวณปริมาณ 
     ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๔. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ และคำนวณปริมาณ 
     ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งนำความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
๕. อธิบายและคำนวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
๖. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส การแปลงอีเอ็ม 
     เอฟของหม้อแปลง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
๗. อธิบายและคำนวณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนท่ีทำสสารเปลี่ยนสถานะ  
     และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
๘. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๙. อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล 
     ของแก๊ส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑๐. อธิบายและคำนวณงานท่ีทำโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ 

ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และนำ     
ความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 

๑๑. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระทำด้วยแรงค่า 
ต่าง ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและคำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัส 
ของยัง และนำความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๑๒. อธิบายและคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย 
     หลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 
๑๓. ทดลอง อธิบายและคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
๑๔. ทดลอง อธิบายและคำนวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ 
      ของเหลว 
๑๕. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งคำนวณ 

ปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบาย    
หลักการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

รวม ๑๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 



๗๘ 
 

ว๓๓๒๐๒ เคมีเพิ่มเติม ๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่  ๑             เวลา  ๘๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๒.๐ หน่วยกิต     
 

ศึกษาความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์ การเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส แบบย่อ 
แบบผสม แบบเส้นและมุม ทดลองการเดไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์และหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะ
ของเอทานอลและกรดแอซีติก ศึกษาหมู่ฟังก์ชัน การจำแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน แอ
ลคีน แอลไคล์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอมีน และเอไมน์ รวมทั้ง
ศึกษาการทดลองสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การเตรียมเอสเทอร์จากปฏิกิริยาที่เรียกว่าเอ
สเทอริฟิเคชัน ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน ศึกษาประเภทของ
พอลิเมอร์และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์ สมบัติของ
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ประเภทต่างๆ ศึกษาทดลองสมบัติบางประการของพลาสติกชนิดต่างๆ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ และการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางในการป้องกัน  
โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล  
บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประพฤติ
ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสาร
เสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึง
คุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่หรือพันธะสามที่พบใน
ชีวิตประจำวันได้ 

๒. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
๓. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชันได้ 
๔. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆท่ีมีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน ๑ หมู่ ตามระบบ 

IUPAC ได้ 
๕. เขียนไอโซเมอร์โตรงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆได้ 
๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาด

โมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกันได้ 
๗. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับ

โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตได้ 
๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยา

ไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันได้ 
๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันได้ 
๑๐. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมได้ 
๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์ หรือพอลิเมอร์ได้ 



๗๙ 
 

๑๒. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้
ประโยชน์ 

๑๓. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ 
๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ได้ 
๑๕. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว

ทางแก้ไขได้ 
รวม ๑๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ว๓๓๒๐๓  ชีววิทยาเพิ่มเติม ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่  ๑             เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต     
 
 ศึกษา อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์การ
สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว   สัตว์บางชนิด  คน  การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว   สัตว์บางชนิด  สัตว์
ในท้องถิ่น   คน สภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของลูกอ่อนสัตว์ในท้องถิ่น ศึกษาโครงสร้างและอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และ
มนุษย์ ศึกษาระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และ
มนุษย์ เซลล์ประสาทและการทำงานของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบประสาทการ
ทำงานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติ โครงสร้างและการทำงานของอวัยวะรับความรู้สึกที่
เกี่ยวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการดมกลิ่น ลิ้นกับการรับรส  และผิวหนังกับการรับ
ความรู้สึก ศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างและการทำงานของต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัย วะที่
สำคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนและฟีโรโมนในสัตว์ ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิด
พฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรมเป็นมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการ
ของระบบประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์โดยการใช้เสียงท่าทาง และสารเคม ี
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ   
มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีต่ออาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย   
    ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

 ๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 
 ๓. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการ 

    ถ่ายทอดกระแสประสาท 
 ๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 



๘๐ 
 

 ๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง  
      สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง 
 ๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบ 
      ประสาทอัตโนมัติ 

๗. สืบค้นขอ้มูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรค   
    ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 

 ๘. สังเกต และอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของ 
    แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 

 ๑๐. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหว 
      และการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
๑๐. สังเกต และอธิบายการทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่ 

เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
 ๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

      ในสัตว์ 
 ๑๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์ 

      เพศหญิง 
 ๑๔. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
 ๑๕. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ 
 ๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อ  

      ที่สร้างฮอร์โมน 
๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมที่เกิด 
      จากการเรียนรู้ของสัตว์ 

 ๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของ 
      ระบบประสาท 

 ๑๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
รวม ๑๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ว๓๓๒๐๔  เทคโนโลยีเพิ่มเติม ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่  ๑             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต     
 

ศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์งาน การจำลองความคิด โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภท
ของข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและเปรียบเทียบ 
คำสั่งต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต่างๆ โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้น 
และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา ลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 



๘๑ 
 

ภาษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  สามารถลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรม  และเขียนโปรแกรมได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิต ประจำวันตามหลักการทำ
โครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ   ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน  
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม วิธีการทางคอมพิวเตอร์การจำลอง 

ความคิดและโครงสร้างการเขียนโปรแกรม 
๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาซี กำเนิดภาษาซี การคอมไพล์และลิงค์โปรแกรม 

ในภาษาซีและองค์ประกอบพ้ืนฐานของภาษาซี 
๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของข้อมูล คำสงวน ตัวแปร ค่าคงที่ตัวดำเนินการและนิพจน์ 
๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมท่ีใช้เขียนภาษาซี การตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม การ 

ทำงานพ้ืนฐานของโปรแกรม Code-blocks 
๖. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งในการเขียนโปรแกรมเพ่ือรับค่าทางแป้นพิมพ์และคำสั่ง 

แสดงผลบนหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์ 
๗. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการทำงานลำดับ 
๘. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการทำงานแบบมีทางเลือก 
๙. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำ 
๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ฟังก์ชั่นในภาษาซี 

รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ว๓๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒                    เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
  
 ศึกษาการแบ่งชั้นและสมบัติโครงสร้างของโลก หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณี รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด 
กระบวนการเกิดขนาดและความรุนแรงของผลจากแผ่นดินไหว กระบวนการเกิดและผลจากสึนามิ แนวทางการ
เฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่
ละบริเวณของโลก การหมุนเวียนของอากาศซึ่งเป็นผลมาจากความตกต่างของความกดอากาศ ทิศทางการ
เคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด         
และผลที่มีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยที่ทำเกิดการหมุนเวียนของน้ำ ผิวหน้าในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียนที่มี
ต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ ที่สำคัญจากแผนที่อากาศและนำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ มาวางแผนการ
ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลม ฟ้า อากาศ 



๘๒ 
 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต        
การวิเคราะห์  การอภิปราย การอธิบาย และการสรุปผลเพ่ือให้ เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใ จ                    
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต              
มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน  
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๓.๒ ม.๖/๑ - ม.๖/๑๔ 
รวม ๑๔ ตัวชี้วัด 

 
 

ว๓๓๑๐๔  เทคโนโลยี ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒                     เวลา  ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เป็นสาระท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง
อย่างสร้างสรรค์ โดยเป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ 
เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีความคาดหวังเพ่ือให้ได้คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา คือ วิเคราะห์
แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ 
ทรัพยากรเพ่ือออกแบบ สร้างหรือใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา  

เพ่ือเสริมสร้างเจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า           
มีทักษะในการสร้างชิ้นงาน และมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความรู้ความสามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างมีเหตุผล ทำงาน
อย่างมีระบบ  ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต                  
มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน 

รหสัตัวช้ีวัด  
ว 4.1 ม.4/1 – ม.4/5 
ว 4.1 ม.5/1 

รวม 6 ตัวชี้วัด 



๘๓ 
 

ว๓๓๒๐๕  ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่  ๒                      เวลา  8๐  ชั่วโมง  จำนวน  2.0 หน่วยกิต     

 
ศึึกษาการเกิิดคลื่่นแม่่เหล็็กไฟฟ้า สเปกตรััมของคลื่่นแม่่เหล็็กไฟฟ้า โพลาไรเซชัันของคลื่่นแม่่เหล็็กไฟฟ้า

การสื่่อสารโดยอาศััยคลื่่นแม่่เหล็็กไฟฟ้า สมมติิฐานของพลัังค์์ ทฤษฎีีอะตอมของโบร์์ ปรากฏการณ์์โฟโตอิิเล็็กทริิก 
ทวิิภาวะของคลื่่นและอนุุภาค เสถีียรภาพของนิิวเคลีียส กััมมัันตภาพรัังสีี ปฏิิกิิริิยานิิวเคลีียร์์ พลัังงานนิิวเคลีียร์์ 
และฟิสิิกส์์อนุุภาค การป้องกันอันตรายและการใช้ประโยชน์จากกัมมันตรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ภายในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้และกลุ่มประเทศกลุ่มอาเซียน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจ
ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน  
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิิบายการเกิิดและลัักษณะเฉพาะของคลื่่นแม่่เหล็็กไฟฟ้า แสงไม่่โพลาไรส์์ แสงโพลาไรส์์เชิิงเส้้น   
    และแผ่่นโพลารอยด์์ รวมทั้งอธิิบายการนำคลื่่นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าในช่่วงความถ่่ีต่่าง ๆ ไปประยุุกต์์ใช้้  
    และหลัักการทำงานของอุุปกรณ์์ท่่ีเกี่่ยวข้้อง 
๒. สืืบค้้นและอธิิบายการสื่่อสารโดยอาศััยคลื่่นแม่่เหล็็กไฟฟ้าในการส่่งผ่่านสารสนเทศและเปรีียบเทีียบ    
    การสื่่อสารด้้วยสััญญาณแอนะล็็อกกัับสััญญาณดิิจิิทััล 

๓. อธิิบายสมมติิฐานของพลัังค์ ์ทฤษฎีีอะตอมของโบร์์ และการเกิิดเส้้นสเปกตรััมของอะตอมไฮโดรเจน  

    รวมทั้งคำนวณปริิมาณต่่าง ๆ ที่่เก่่ียวข้้อง 
๔. อธิิบายปรากฏการณ์์โฟโตอิิเล็็กทริิกและคำนวณพลัังงานโฟตอน พลัังงานจลน์์ของโฟโตอิิเล็็กตรอน 

    และฟังก์์ชัันงานของโลหะ 

๕. อธิิบายทวิิภาวะของคลื่่นและอนุุภาค รวมทั้งอธิิบายและคำนวณความยาวคลื่่นเดอบรอยล์์ 
๖. อธิิบายกััมมัันตภาพรัังสีีและความแตกต่่างของรัังสีีแอลฟา บีีตาและแกมมา 
๗. อธิิบายและคำนวณกััมมัันตภาพของนิิวเคลีียสกััมมัันตรัังสีี รวมทั้งทดลอง อธิิบาย และคำนวณจำนวน  
    นิิวเคลีียสกััมมัันตรัังสีีที่่เหลืือจากการสลายและครึ่งชีีวิิต 

๘. อธิิบายแรงนิิวเคลีียร์์ เสถีียรภาพของนิิวเคลีียส และพลัังงานยึึดเหนี่่ยวรวมทั้งคำนวณปริิมาณต่่าง ๆ  

    ที่เ่กี่่ยวข้้อง 
๙. อธิบายปฏิิกิิริิยานิิวเคลีียร์์ ฟิชชััน และฟิิวชััน รวมทั้งคำนวณพลัังงานนิิวเคลีียร์์ 
๑๐.อธิบายประโยชน์์ของพลัังงานนิิวเคลีียร์์และรัังสีี รวมทั้งอัันตรายและการป้องกัันรัังสีีในด้้านต่่าง ๆ 
๑๑.อธิิบายการค้้นคว้้าวิิจััยด้้านฟิสิิกส์์อนุุภาค แบบจำลองมาตรฐาน และการใช้้ประโยชน์์จากการ 
     ค้้นคว้้าวิิจััยด้้านฟิสิิกส์์อนุุภาคในด้้านต่่าง ๆ 

รวม ๑๑ ผลการเรียนรู้ 
 



๘๔ 
 

ว๓๓๒๐๖ เคมีเพิ่มเติม ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่  ๒                             เวลา  8๐  ชั่วโมง  จำนวน  2.0 หน่วยกิต     
 

ศึกษาสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม สามารำนำความรู้ทางเคมีไปใช้
ประโยชน์หรือแก้ปัญหา  ศึกษาและแก้ปัญหาในสถานการณ์ หรือประเด็นที่สนใจโดยบูรณาการความรู้ทางเคมี
ร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน รวมทั้งคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยเน้นการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ นำเสนองานหรือแสดงผลงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือประกอบการ
นำเสนอ การสัมมนา ประชุมวิชาการ หรือเข้าร่วมแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ แลกเปลี่ยนความคิด
แสดงทัศนคติต่อกรณีศึกษา สถานการณ์ หรือประเด็นสำคัญทางเคมี  โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  และการ
อภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ   
คนไทย ๑๒ ประการ ไม่ยุ่ งเกี่ ยวกับสารเสพติดทุกประเภ ท ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                        
มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

๑. กำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรมได้ 

๒. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถาการณ์หรือประเด็นที่สนใจได้ 

๓. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนาการเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน
นิทรรศการ 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
 

ว๓๓๒๐๗ ชีววิทยาเพิ่มเติม ๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่  ๒                             เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.5 หน่วยกิต 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับความหลายหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กำเดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ความหนาแน่นและการ
แพร่กระจายของประชากร ขนาดของประชากร รูปแบบการเพ่ิมของประชากร การรอดชีวิตของประชากร 
ประชากรมนุษย์ ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  การ
หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิตในระบบนิเวศ  



๘๕ 
 

ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ 
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และชิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ การตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์ ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีต่ออาเซียน 
ผลการเรียนรู้  

๑. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลาย 
    ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

  ๒. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
๓. อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช    
    สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
๔. อธิบาย และยกตัวอย่างการจำแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนชื่อ  
    วิทยาศาสตร์ในลำดับขั้นสปีชีส์ 

   ๕. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่กำหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
   ๖. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
   ๗. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
   ๘. สืบคน้ข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
   ๙. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก 

๑๐. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการ  
     เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 

   ๑๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิต 
      บางชนิด 
๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและ  
      การเพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติก 

   ๑๓. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
๑๔. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบที่มีต่อ  
       มนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหา 
๑๕. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม    
       รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑๖. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ   
      สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑๗. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทางใน     
      การป้องกันการทำลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
๑๘. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง และแนวทางในการ   
      อนุรักษ์สัตว์ป่า 



๘๖ 
 

รวม ๑๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ว๓๓๒๐๘ เทคโนโลยีเพิ่มเติม ๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่  ๒                         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต     
 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการเขียนโปรแกรม  พอร์ตอินพุต เอาต์พุต และ
การใช้งานเชื่อมต่อพอร์ตกับอุปกรณ์ต่างๆศึกษาวิเคราะห์ออกแบบสร้างโครงงาน  อย่างง่ายตามแบบที่กำหนดให้
และอธิบายการทำงานด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ เกิดความ รู้ความเข้ าใจ  ที่ เกี่ยวข้องกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่อพอร์ตกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมทักษะความชำนาญและความรู้
ในการใช้โปรแกรมโดยใช้วงจรควบคุมร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการอ่านค่าและประมวลผลข้อมูลในการทำ
การทดลองและการทำโครงงานประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานใน
การดำรงชีวิตและการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันของชาวอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายและแสดงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นและบอกหน้าที่อุปกรณ์ส่วน ประกอบ 

     ของอุปกรณ์สมองกล IPST MicroBox  

๒. อธิบายและแสดงปฏิบัติการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผล 

๓. อธิบายและแสดงปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟตรงและรีเลย์ 
๔. อธิบายและแสดงปฏิบัติการออกแบบจัดทำและนำเสนอโครงงานที่ใช้วงจรควบคุม 

รวม  ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๘๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ส๒๑๑๐๑ สงัคมศึกษา ๑ ๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐๓ สงัคมศึกษา ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ์๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
วิชาเพ่ิมเติม วิชาเพ่ิมเติม 
ส๒๑๒๐๑ อาเซยีนศึกษา ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๐3 จอมบึงศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๑๒๐2 หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๐๔ หน้าทีพ่ลเมือง 2 ๐.๕ (๒๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ส๒๒๑๐๑ สงัคมศึกษา ๓ ๑.๕ (๖๐) ส๒๒๑๐๓ สงัคมศึกษา ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ส๒๒๒๐๑ หน้าทีพ่ลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส ๒๒๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ส๒๓๑๐๑ สงัคมศึกษา ๕ ๑.๕ (๖๐) ส๒๓๑๐๓ สงัคมศึกษา ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ์๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ส๒๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๒๐๒ หน้าทีพ่ลเมือง ๖ ๐.๕ (๒๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ส๓๑๑๐๑ สงัคมศึกษา ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ์๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ส๓๑๒๐๑ อาเซยีนศึกษา  ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๒๐๓ วัฒนธรรมอาเซียน ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๑๒๐๒ หน้าทีพ่ลเมือง ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๒๐๔ หน้าทีพ่ลเมือง ๒ ๐.๕ (๒๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ส๓๒๑๐๑ สงัคมศึกษา ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๑๐๓ สงัคมศึกษา ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ์๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ส๓๒๒๐๑ หน้าทีพ่ลเมือง ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๒๐๒ หน้าทีพ่ลเมือง ๔ ๐.๕ (๒๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ส๓๓๑๐๑ สงัคมศึกษา ๕ ๑.๐ (๔๐) ส๓๓๑๐2 สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ส๓๓๒๐๑ ประวตัิศาสตร์การปกครองไทย ๐.๕ (๒๐) ส๓๓๒๐๒ ศาสนาสากล ๐.๕ (๒๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

ส21101  สังคมศึกษา ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1           เวลา 6๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพของ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์(ละติจูด และลองติจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบ วัน เวลา 
ของโลก  รวมทั้งระบุที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการ
เคลื่อนไหวของความคิด เทคโนโลยี สินค้าและประชากร  การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
และแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและ                       
โอเซียเนียอย่างยั่งยืน 

และอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว 
วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ จนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด วิเคราะห์
และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนา ที่ตนนับ
ถือ ตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต 
เพ่ือการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิด
แบบคุณ-โทษ และทางออกหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด วิเคราะห์และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนา อ่ืน ๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอ่ืน              
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่ งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และเกิดความรู้ความเข้าใจ  ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์เศรษฐกิจและความจำเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  พร้อมทั้งมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ประการ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพ
ติดทุกประเภท ตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่
ยั่งยืนในอนาคตและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาใน
ระดับต่อไป 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/๑๑ 



๙๑ 
 

          ส ๑.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 

 ส ๕.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 

 ส ๕.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้   ส ๑.๑   ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๕, ม.๑/๖ 

ส ๕.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 

ส ๕.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 

ตัวชี้วัดที่ควรรู้   ส ๑.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๔, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/๑๑  
ส ๑.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 

รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด     
 
 

ส21102  ประวัติศาสตร์ ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสำคัญของเวลา และช่วงเวลาสำคัญการศึกษาประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยที่
ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเปรียบเทียบศักราชต่างๆ ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆ ศึกษาพัฒนาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระบุความสำคัญของ
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติ  การคิดรวบยอด การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัย เพ่ือให้เข้าใจในหลักการของการเปรียบศักราช การนับเวลา และทันโลกทันเหตุการณ์ในสมัยสังคม
ปัจจุบัน รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่า
และมีจิตสำนึกในการร่วมมือกันแก้ปัญหาอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต ปลอดภัยจากสิ่งเสพ
ติดทุกประเภท และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มี
ความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
 ส 4.2    ม.1/1, ม.1/2 
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้   ส 4.1    ม.1/3 

ส 4.๒    ม.1/๑ 

ตัวชี้วัดที่ควรรู้  ส 4.1    ม.1/1, ม.1/2 

ส 4.2    ม.1/2 
รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้วัด     

 

 



๙๒ 
 

ส21201  อาเซียนศึกษา 
รายวิชาเพิม่เติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของอาเซียน วิเคราะห์และจำแนกความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับ
ส ังคมและว ัฒ น ธรรม ของอา เซ ีย น  อ ัต ล ักษ ณ ์ขอ งป ระ เท ศ อา เซ ีย น  เศ รษ ฐก ิจแล ะการค ้าขอ ง  

ประเทศอาเซียน รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในประเทศอาเซยีน 
 โดยใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู ้เรียนฝึกค้นคว้าความรู้ เพื ่อนำข้อมูลมาคิดวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกต่าง และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันหา
แนวทางปฏ ิบ ัต ิที ่ถ ูกต ้อ งเหมาะสม  ส ่ง เส ร ิมการท ำงานกลุ ่ม เพื ่อพ ัฒ นาท ักษะทางส ังคมนำไปสู ่ 
การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างในสังคม
และวัฒนธรรม เสริมสร้างหลักภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตและปรับตัวต่อสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักพอประมาณอย่างมีเหตุผล บนพ้ืนฐานของความรู้และคุณธรรม จริยธรรม
ต่อสังคมโดยรวม เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดีตามแนวทางของค่านิยม ๑๒ ประการ สร้างแนวทางต่อต้านการทุจริตและ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขในประชาคมอาเซียน  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. วิเคราะห์พัฒนาการของอาเซียนในเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาเซียน วัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งอาเซียน สมาชิกอาเซียน ความสำคัญของกฎบัตรอาเซียน ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน คำ
ขวัญอาเซียน เพลงอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน นโยบายการดำเนินงานของอาเซียนในด้านต่าง ๆ และหน่วยงาน
อาเซียน 
 ๒. วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการปกครอง ธงชาติ และตราแผ่นดินของประเทศอาเซียน 
 ๓. วิเคราะห์และจำแนกความเหมือนและความแตกต่างเก่ียวกับเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา การแต่งกาย ชุด
ประจำชาติ และสถานที่สำคัญของแต่ละประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน 
 ๔. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน 
 ๕. วิเคราะห์ระบบเงินตราของประเทศอาเซียน 
 ๖. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในประเทศอาเซียน 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 

 

 

ส21202  หน้าที่พลเมือง ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าละอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่ นเพียร 
อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่ เกิดจากการกระทำของตนเอง และแยกแยะระหว่าง



๙๓ 
 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
      ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์
และเผยแผ่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
      โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กรบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 
      เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีวินัยใน
ตนเอง และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงสร้างแนวทาง
ต่อต้านการทุจริตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขในประชาคมอาเซียน  
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
๓. เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๕. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๖. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 

 

ส21103  สังคมศึกษา ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา  วิเคราะห์  ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ความเป็นมา  หลักการและความสำคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคาร
กลาง การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และ
อุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

และ ปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลระบุความสามารถของตนเองในการทำ
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน แสดงถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน อธิบายหลักการ 



๙๔ 
 

เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป วิเคราะห์
บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับตนเอง 

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ การใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ที่ได้ เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แ สดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ  ที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ ม เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน พร้อมทั้งมีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท ตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคตและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต
และการศึกษาในระดับต่อไป 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส ๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓,  
ส ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 

ส ๒.๑   ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓,  ม.๑/๔ 
ส ๒.๒   ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓ 

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้   ส ๒.๑   ม.๑/๑ , ม.๑/๒             
ส ๒.๒   ม.๑/๑  
ส ๓.๑   ม.๑/๒, ม.๑/๓ 

ส ๓.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๔ 
ตัวชี้วัดที่ควรรู้   ส ๒.๑   ม.๑/๓ , ม.๑/๔  

ส ๒.๒   ม.๑/๒ , ม.๑/๓  
ส ๓.๑   ม.๑/๑ 

ส ๓.๒   ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 

 

 
ส21104  ประวัติศาสตร์ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความสำคัญของอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของไทย                  

อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และ
สมัยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรัฐโบราณในดินแดนไทย  วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ 
วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน และเหตุสำคัญในสมัย
สุโขทัย 



๙๕ 
 

 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติ  การคิดรวบยอด  การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัย ใหม่ เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์และสามารถ
นำไปศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้พร้อมทั้งนำไป แก้ไข ปัญหาในชีวิตประจำได้ มีความรักความเป็นไทยใน 
ชนชาติไทยของตนเองและ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
จิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการร่วมมือกันแก้ปัญหาอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุกประเภท และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 4.3   ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส 4.3   ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 
รวม   ๓   ตัวชี้วัด     
 

 

ส21203  จอมบึงศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

        ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาณาเขต ที่ตั้ง ประชากร 
ทรัพยากรธรรมชาติของอำเภอจอมบึง และร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น วิเคราะห์
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของอำเภอจอมบึงตั้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งที่ดีงานในท้องถิ่น ตระหนักในคุณค่าความสำคัญผลงานของบุคคลสำคัญ ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น วิเคราะห์อิทธิพลและแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม ที่มีผลต่อ
การดำรงชีวิตของประชากร เสนอแนะแนวทางและให้ความร่วมมือในการพัฒนาดูแลรักษาแหล่งท่อง เที่ยว 
สนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลในท้องถิ่นให้ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล จดบันทึก การปลูกจิตสำนึก การคิดวิเคราะห์การ
อภิปราย การเข้าร่วมกิจกรรม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของท้องถิ่น ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สารเสพติดทุกประเภท และน้อมนำหลักปรัชญาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต และ
ตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต   
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกลักษณะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาณาเขต ที่ตั้ง ของอำเภอจอมบึง
ได ้



๙๖ 
 

 2. มีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  ร่ วมมือในการอนุ รักษ์ พัฒ นา และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างประหยัด คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
 4. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติศาสตร์และพัฒนาการความเป็นมาของอำเภอจอมบึงได้ 
 5. ตระหนักในคุณค่า เก็บความสำคัญในการเรียนรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านขนบธรรมเนี ยม
ประเพณีสิ่งดีงามในท้องถิ่น 
 6. ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญเรียนรู้ชีวประวัติผลงานของบุคคลสำคัญ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
และเผยแพร่ผลงานของภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 7.วิเคราะห์อิทธิพลและแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม ที่มี
ผลต่อการดำรงชีวิตของชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 8.เสนอแนะแนวทางและความร่วมมือในการพัฒนา ดูแลรักษา แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มี
ชื่อเสียงในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลในท้องถิ่นในยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 

 
ส21204  หน้าทีพ่ลเมอืง 2 

รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
     ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการมีส่วนร่วม          
ในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม การตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำของตนเอง และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
       ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชาคมอาเซียนในเรื่อง
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วย
การเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจราจา
ไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่ อสัตย์สุจริต 
อดทน ฝ่าหาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
          เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  มีวินัยใน
ตนเอง และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต   



๙๗ 
 

 ผลการเรียนรู้ 
๑. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ปฏิบัติตนเป็นผลเมืองดี ตามวิธีประชาธิปไตย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบ
ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 
๕. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๖. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๗. ปฏบิัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๘. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๙. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๑๑. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๒. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวม ๑๒ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ส22101  สังคมศึกษา 3 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์  และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพ และทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปยุโรปและแอฟริกา การก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 
และทางสังคมของทวีปแอฟริกา แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกาสาเหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา  
 ศึกษาวิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ความสำคัญของประพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของ
ชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติตอนผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน ประวัติพระสารี
บุตร พระโมคลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร มิตตวิททุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหาธรรมราชาลิไท 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระ
สุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก  
 อธิบายและปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และปฏิบัติตนตามข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ ในเรื่องธรรมคุณ 
๖ อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่องขันธ์ ๕ (อายตนะ) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักธรรม (สมบัติ ๔ 
วิบัติ ๔) อกุศลธรรมบท ๑๐ อบายมุข ๖ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข ๒ (สามิสนิรามิส) มรรค (ธรรมที่
ควรเจริญ) ในเรื่อง บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรม ๖ กุลจิรฎฐิติธรรม ๔ กุศลธรรมบท ๑๐ สติปัฎฐาน 
๔ มงคล ๓๘ ในเรื่องประพฤติธรรม เว้นจากความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ำเมา พุทธศาสนสุภาษิต   กมฺมุนา วตฺตติ 
โลโก กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ สุโข ปุญฺญสฺส อจฺจโย ปูชโก สภเต ปูภํ วนฺทนํ การพัฒนาจิตเพ่ือการ



๙๘ 
 

เรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปล แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา ด้วยอานาปานสติ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และหลักคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
 โดยใช้กระบวนการคิด การบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูล เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญในท้องถิ่น ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต   
ตัวช้ีวัด  
 ส ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๘ ม.๒/๙ ม.๒/๑๐  
  ม.๒/๑๑  
 ส ๑.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕   
 ส ๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
 ส ๕.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้  ส ๑.๑  ม.๒/๓ ม.๒/๕ ม.๒/๗ ม.๒/๘ ม.๒/๙      
  ส ๑.๒ ม.๒/๕ 

  ส ๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
  ส ๕.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๔ 

ตัวชี้วัดที่ควรรู้  ส ๑.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๔ ม.๒/๖ ม.๒/๑๐ ม.๒/๑๑  
  ส ๑.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔   
  ส ๕.๒ ม.๒/๓ 

รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด   
 
 

ส22101  ประวัติศาสตร์ ๓ 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
             ศึกษาวิธีประเมินความน่าเชื่ อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ  อย่างง่าย 
เช่น  การศึกษาภูมิหลังของผู้ทำ  หรือผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุการจัดทำ  ช่วงระยะเวลาการจัดทำหรือจัดสร้าง
หลักฐาน  รูปลักษณ์ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น  หรือหลักฐานชั้นรอง  (ใครสร้าง  สร้าง
ขึ้นเมื่อไหร่  สร้างขึ้นทำไม   เชื่อถือได้หรือไม่   ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศที่อยู่ ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ โดยสามารถวิเคราะห์แยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติที่ปรากฏใน
หลักฐาน  รวมทั้งแยกแยะข้อคิดเห็นกับข้อเท็จจริงจริงจากข้อมูล ตัวอย่างการประเมินความเชื่อถือของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  และหลักฐานสมัยอยุธยาเข้าใจความสำคัญของการวิเคราะห์ตีความ



๙๙ 
 

ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์   โดยใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูล   การวิเคราะห์   การตีความ การ
แยกแยะ การเปรียบเทียบ ทั้งนี้เพ่ือให้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ประเมินคุณค่าของข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลายในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
              ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  พัฒนาการทาง
สังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียใน
ปัจจุบัน  โดยใช้ทักษะการสืบค้น  การรวบรวมข้อมูล  การสรุป  การวิเคราะห์  ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบที่มีต่อสังคมโลก  เข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม  สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ การใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ที่ได้ เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ  ที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น         
 ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และศาสนาต่าง ๆ ที่หล่อหลอมให้ศาสนิกชน
ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีวินัย เห็นคุณค่าและตะหนักถึงความความสำคัญในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน             
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
เพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคม โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตที่
มั่นคงในอนาคตเป็นลำดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด              
 ส 4.1   ม. 2/1 , ม. 2/2  , ม. 2/3               
 ส 4.2   ม. 2/1 , ม. 2/2 

ตัวชี้วัดต้องรู้   ส ๔.๑      ม.๒/๑ 

                  ส ๔.๒       ม.๒/๑         ม.๒/๒ 

ตัวชี้วัดควรรู้   ส ๔.๑      ม.๒/๒       ม.๒/๓  

รวม ๕    ตัวช้ีวัด 
 

 

ส22201  หน้าที่พลเมือง 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

        มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม  เห็นคุณค่าละอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง และและแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 



๑๐๐ 
 

        ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์
และเผยแผ่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
        โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กรบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ           
แก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวน การสร้างเจตคติ 
         เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  มีวินัยใน
ตนเอง และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต    
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
๒. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
๓. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๕. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๖. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ส22103  สังคมศึกษา 4 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเรื่องวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน และการออม อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้า และปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการผลิตสินค้า และบริการ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย วิเคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศ
และต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า 
 ศึกษาเรื่องอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เห็น
คุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถปีระชาธิปไตย วิเคราะห์
บทบาท ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน อธิบาย



๑๐๑ 
 

กระบวนการในการตรากฎหมาย วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การบวนการกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การคิดรวบยอด การสืบค้นทางเทคโนโลยี 
และทันโลกทันเหตุการณ์ในสมัยสังคมปัจจุบัน พร้อมทั้งมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต   
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 3.1   ม.2/1,   ม.2/2,   ม.2/3,   ม.2/4     
ส 3.2   ม.2/1,   ม.2/2,   ม.2/3,   ม.2/4     
ส 2.1   ม.2/1,   ม.2/2,   ม.2/3,   ม.2/4     
ส 2.2   ม.2/1,   ม.2/2   

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้  ส 3.1   ม.2/1,   ม.2/2,   ม.2/4     
ส 3.2   ม.2/1,   ม.2/2,   ม.2/3,   ม.2/4     
ส 2.1   ม.2/1,   ม.2/2,   ม.2/3,   ม.2/4     
ส 2.2   ม.2/1,   ม.2/2   

ตัวชี้วัดที่ควรรู้   ส 3.2   ม.2/3        
รวมทั้งหมด 14  ตัวช้ีวัด     
 
 

ส22104  ประวัติศาสตร์ ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญของการ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของประวัติศาสตร์ชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้
ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยนำภูมิปัญญาด้านต่างของคนไทยสมัยอยุธยามาใช้กับปัจจุบัน
ได้อย่างเหมาะสม  เห็นคุณค่าและตะหนักถึงความความสำคัญในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีทักษะขบวนการคิด มีวินัย มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกีย่วกบัสารเสพติด
ทุกประเภทพร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตและการศึกษาใน
ระดับต่อไป  
รหัสตัวช้ีวัด 



๑๐๒ 
 

 ส ๔.๑        ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   

 ส ๔.๒      ม.๒/๑   ม.๒/๒   

 ส ๔.๓      ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 

ตัวชี้วัดต้องรู้    ส ๔.๑   ม.๒/๑ 

                   ส ๔.๒    ม.๒/๑       ม.๒/๒ 

                   ส ๔.๓    ม.๒/๑      ม.๒/๒       ม.๒/๓ 

ตัวชี้วัดควรรู้    ส ๔.๑   ม.๒/๒    ม.๒/๓  

รวม ๘ ตัวชี้วัด 
  

 

ส21202  หน้าที่พลเมือง 4 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสังคม การตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำของตนเอง และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
          เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพ 
ซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ฝ่าหา
ความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
          เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  มีวินัยใน
ตนเอง และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ปฏิบัติตนเป็นผลเมืองดี ตามวิธีประชาธิปไตย 

๔. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ 



๑๐๓ 
 

๕. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๖. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๘. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๙. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

๑๑. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม 

๑๒. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวม ๑๒ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ส23101  สังคมศึกษา 5 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเรื่อง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก การสัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ การประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก ฟัง เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในการพัฒนาตนเพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว รวมถึงการเห็นคุณค่าของการ
พัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาว
เหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ฝึกสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดำเนิน
ชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กำหนดได้
ถูกต้อง การปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีตามทิศเบื้องขวาในทิศ ๖ การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหา
ปรินิพพานสูตร การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และสามารถอธิบายประวัติวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และปฏิบัติได้ถูกต้อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ พร้อมนำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือได้ 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ การใช้ภาพ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ  ที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับ และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน           
 สามารถเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและเคารพความแตกต่างยอมรับ
วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน  โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้
อย่างสงบสุข  พร้อมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท  ปฏิบัติตามหลักค่านิยมของคนไทย  ๑๒  ประการ  น้อมนำหลักปรัชญา



๑๐๔ 
 

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต และมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน 

 ศึกษาเรื่องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และสั งคมของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้  วิ เคราะห์ก ารก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม                    
อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ระบุ
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ สำรวจ อภิปราย
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่
ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการให้ประสบการณ์ที่ ใกล้ตัวผู้ เรียน เพ่ือให้ เกิดการเชื่ อมโยง
ประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต 
ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การ
ยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
  
 ตระหนักและเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักความพอประมาณในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีจิตสาธารณะ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท  ปฏิบัติตามหลักค่านิยมของคนไทย  ๑๒  ประการ   
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต  และมีความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ม.3/1,   ม.3/2,   ม.3/3,   ม.3/4 ,   ม.3/5,  ม.3/6,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10 
ส 1.2   ม.3/1,   ม.3/2,   ม.3/3,   ม.3/4 ,   ม.3/5,  ม.3/6,  ม.3/7 
ส 5.1   ม.3/1,   ม.3/2    
ส 5.2   ม.3/1,   ม.3/2,   ม.3/3,   ม.3/4    

ตัวชี้วัดต้องรู้   ส 1.1   ม.3/1, ม.3/2,   ม.3/4 ,   ม.3/6, ม.3/8, ม.3/10 

  ส 5.1  ม.3/1,   ม.3/2    
  ส 5.2    ม.3/1,   ม.3/3,   ม.3/4    
ตัวชี้วัดควรรู้    ส 1.1   ม.3/3,   ม.3/5,  ม.3/7,  ม.3/9,   
  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 5.2    ม.3/2,    
รวม 23  ตัวชี้วัด   
 

 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ส23102 ประวัติศาสตร์ ๕ 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
ตนเอง วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ อธิบายที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่
ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐ ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง  
 นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นของ
ตน โดยใช้ทักษะการคิด เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมการทำงาน
กลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

 ตระหนักและเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญา ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  และตระหนักเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเชี่ยน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 
รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4.1  ม.3/1,   ม.3/2 
 ส 4.2  ม.3/1,   ม.3/2 
ตัวชี้วัดต้องรู้   ส ๔.1   ม.3/1 
  ส ๔.๒   ม.๓/๒ 
ตัวชี้วัดควรรู้   ส ๔.1   ม.3/2 
  ส ๔.2   ม.3/1 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด   
 

 
ส23201  หน้าที่พลเมือง 5 

รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีส่วนร่วม แนะนำผู้ อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย แสดงออก แนะนำ
ผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน 
และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ 
ความซื่อสัตย์  หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 



๑๐๖ 
 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ   ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  และมี
วินัยในตนเองรวมถึงการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกท่ี
ดีของประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีส่วนร่วม แนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๔. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และ
เทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย์  
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
๘. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๙. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
  

 

ส23103  สังคมศึกษา 6 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกติ 
 

ศึกษาเรื่องระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครอง
ของไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข อธิบายความแตกต่างของการกระทำความผิด
ระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้ อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐและการกระทำกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรมมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
หรือภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม วิเคราะห์
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง  และเสนอแนวคิดในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 



๑๐๗ 
 

 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการให้ประสบการณ์ที่ ใกล้ตัวผู้ เรียน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต 
ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การ
ยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้ งอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยควบคู่กับการศึกษาวัฒนธ รรมสากล                             
เพ่ือสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และสงบสุข  พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  
ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  ปฏิบัติตามหลักค่านิยมของคนไทย  ๑๒  ประการ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด                 
ทุกประเภท  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต  และมีความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน 
 ศึกษาเรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ อธิบาย
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์และอภิปรายนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีผล
ต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด วิเคราะห์ผลเสียจากการ
ว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการให้ประสบการณ์ที่ ใกล้ ตัวผู้ เรียน เพ่ือให้ เกิดการเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต 
ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การ
ยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 ตระหนักถึงความเข้าใจในกลไกราคาทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการกำหนดราคาสินค้าและบริการ เข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับระบบสหกรณ์ เพ่ือการดำรงชีพอย่างมีดุลย
ภาพ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจและนโยบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีการวาง
แผนการทำงานอย่างชัดเจนมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ เข้าใจปัญหา
เศรษฐกิจในระดับประเทศทีมีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน เข้าใจถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ                             
และการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกได้ 
 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต   มีจิตสาธารณะ  ปฏิบัติตาม
หลักค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต  และมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่
ดีของประชาคมอาเซียน 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๒.๑   ม.๓/๑,   ม.๓/๒,   ม.๓/๓,   ม.๓/๔ ,   ม.๓/๕ 

 ส ๒.๒   ม.๓/๑,   ม.๓/๒,   ม.๓/๓,   ม.๓/๔  
 ส ๓.๑   ม.๓/๑,   ม.๓/๒,   ม.๓/๓ 
 ส ๓.๒   ม.๓/๑,   ม.๓/๒,   ม.๓/๓,   ม.๓/๔ ,   ม.๓/๕,  ม.๓/๖ 
ตัวชี้วัดต้องรู้  ส ๒.1   ม.3/1, ม.3/2,  ม.๓/๓, ม.3/4  
  ส ๒.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒,  ม.๓/๓, ม.๓/๔      



๑๐๘ 
 

  ส ๓.1   ม.3/1, ม.๓/๓ 
  ส ๓.2   ม.3/3,   ม.3/4, ม.๓/๕,  ม.๓/๖ 
ตัวชี้วัดควรรู้   ส ๒.1   ม.๓/๕ 

  ส ๓.1   ม.3/2    
  ส ๓.2   ม.3/1,   ม.๓/๒ 
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด   
 

 
ส23104  ประวัติศาสตร์ ๖ 

รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรื่องของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และ
อิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย และวิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 

 นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของไทยสมั ย โดยให้
ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

 ตระหนักและเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณ มี
ความรัก ความภาคภูมิใจ ธำรงความเป็นไทย ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 4..3  ม.3/1,   ม.3/2  ม.3/3   ม.3/4 
ตัวชี้วัดต้องรู้   ส ๔.๓   ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3    
ตัวชี้วัดควรรู้   ส ๔.๓   ม.3/๔ 

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด    
 

ส23202  หน้าที่พลเมือง 6 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีวินัยในตนเอง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ



๑๐๙ 
 

วัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน แบ่งปัน  มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกัน
ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริต 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ   ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ  จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง
รวมถึงการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ปฏิบัติตนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคม โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคล เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจ 
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๖. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๙. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๐. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

ส31101  สังคมศึกษา ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเรื่องโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาสังคม วิเคราะห์วัฒนธรรมไทย เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล วิเคราะห์ และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว 



๑๑๐ 
 

ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลกเพ่ือความสงบสุขในสังคม ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
และสังคมโลกวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนและมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสนอแนวทาง
การเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหา
การเมืองที่สำคัญของไทย และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 

 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

 ต ระ ห นั ก ถึ งค ว าม ส ำคั ญ แ ล ะ เห็ น คุ ณ ค่ า ข อ งก า รศึ ก ษ าห น้ าที่ พ ล เมื อ ง  วั ฒ น ธ ร รม  แ ล ะ 

การดำเนินชีวิตในสังคม ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุก
ประเภท ปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ และมีความพร้อมในการเป็นพลเมืองอาเซียน อย่างมีความสุขและยั่งยืน
ในสังคมไทยและสังคมโลก 

รหัสตัวช้ีวัด   

ส 2.1 ม. 4-6/1    ม. 4-6/2    ม. 4-6/3    ม. 4-6/4   ม.4-6/5 

ส 2.2 ม. 4-6/1    ม. 4-6/2    ม. 4-6/3    ม. 4-6/4 

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้  ส 2.1  ม. 4-6/1   ม. 4-6/2   ม.4-6/5    
  ส 2.2  ม. 4-6/1    ม. 4-6/3   ม. 4-6/4 
ตัวชี้วัดที่ควรรู้  ส 2.1  ม. 4-6/3     ม. 4-6/4    
  ส 2.2  ม. 4-6/2 

รวม   9 ตัวชี้วัด    
 

ส31102  ประวัติศาสตร์ ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อนอาณาจักร
สุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย 
ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัย
และบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มี
ผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย 



๑๑๑ 
 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงานและตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอา
เชี่ยน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 

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

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

 
ส31201 อาเซียนศึกษา 

รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของอาเซียน การเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ประชาคม
อาเซียนกับประเทศสมาชิกอาเซียน บทบาทของอาเซียนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิทธิ
มนุษยชนในอาเซียน 
 โดยใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์ และสรุปความรู้ที่ได้
เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมนำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทาง
เชื้อชาติ การนับถือศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศ มีความรักความสามัคคี มีความเห็นอกเห็น
ใจ  มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  เพื่อความสงบสุขของประเทศสมาชิกอาเซียน  
 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สารเสพติดทุกประเภท ปฏิบัติตามหลักค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ   และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 

  
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาเซียน โครงสร้างขององค์การ กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือ
ด้านต่าง ๆ และจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียน 



๑๑๒ 
 

2. วิเคราะห์ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
4. วิเคราะห์ความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. วิเคราะห์ความสำคัญของเครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 
6. วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบที่ไทยจะได้รับจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
7. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
8. วิเคราะห์บทบาทอาเซียนที่มีต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิก 
9. วิเคราะห์พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
10. วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 

รวม ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 

ส31202 หน้าที่พลเมือง ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ  เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน 
ประยุกต์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ สามารถเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  รวมถึงการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม โดยยึดหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 



๑๑๓ 
 

๓. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นใน
ศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
๔. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท  หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๕. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๖. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 

ส31103  สังคมศึกษา ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาทของรัฐใน

การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ   
ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความสำคัญในการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 

อธิบายความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข   
อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะห์สาเหตุ และ
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง 

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของ
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์
ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรั พยากร 
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท ปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒  ประการ และมีความพร้อมในการเป็นพลเมือง
อาเซียน อย่างมีความสุขและยั่งยืนในอนาคต 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ส 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 

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

  ส 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 



๑๑๔ 
 

ตัวชี้วัดควรรู้  ส 3.1 ม.4-6/4 

รวม 7 ตัวชี้วัด   
 
 

ส31104  ประวัติศาสตร์ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
             
         วิเคราะห์องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ
เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพ่ือค้นคว้าหาข้อเท็จจริง 
 ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

 ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย และสืบทอดสิ่งดีงามเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 4.1  ม.4-6/1,   ม.4-6/2 
 ส 4.3  ม.4-6/1,   ม.4-6/2 
ตัวชี้วัดต้องรู้  ส 4.1   ม.4-6/1      
  ส 4.3   ม.4-6/1 
ตัวชี้วัดควรรู้  ส 4.1   ม.4-6/2      
                ส 4.3   ม.4-6/2 
รวม  6  ตัวชี้วัด    
 
 

ส31203 วัฒนธรรมอาเซียน 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่เหมือนหรือแตกต่าง  และลักษณะความสัมพันธ์แบบเสมอภาค  ระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่กับกลุ่มประเทศอาเซียน  ศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชน  เชื่อมโยงไปสู่กลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อวัฒนธรรมอาเซียน   
 มีความรู้และทักษะที่ดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์  เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์   เชื่อมโยง             
ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน  รู้เท่ากันกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมอาเซียน 
 ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการอยู่ร่วมกันกับประเทศสมาชิกอาเซียน การให้เกียรติกัน เคารพ           
ซึ่งกันและกัน  มีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคี  มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความซื่อสัตย์และ ให้อภัยกัน เพ่ือ
ความสงบสุขของประเทศสมาชิกอาเซียน   



๑๑๕ 
 

มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต   มีจิตสาธารณะ  ปฏิบัติตาม
หลักค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ  ไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดทุกประเภท และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
    ๒.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเสมอภาค ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

๓.  วิเคราะห์ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อวัฒนธรรมอาเซียน 
 ๔.  อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
เพ่ือนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
    ๕.  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและ 
    ๖.  วัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
    ๗.   อธิบายสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
รวม ๗  ผลการเรียนรู้  
 
 

ส31204 หน้าที่พลเมือง ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ 
และพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง และแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการเผชิญสถานการณ์   
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง  ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลเพ่ือการมีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามหลักค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต และตระหนักเกี่ยวกับ
การเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเชี่ยน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 

 



๑๑๖ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
๔. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๖. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๙. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๐ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู้  
 

 

ส32101  สังคมศึกษา 3 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทยและทวีปต่างๆ การประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่า เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์หรือ
ธรรมชาติ สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือ  ทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและโลก การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดำเนิน
ชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย  มีจิตสาธารณะ เห็น
คุณค่าและมีจิตสำนึกในการร่วมมือกันแก้ปัญหาอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม



๑๑๗ 
 

หลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิ ต
ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุกประเภท และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ส 5.1  ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  

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

ตัวชี้วัดต้องรู้ ส 5.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2 
  ส 5.2    ม.4-6/1 ม.4-6/2, ม.4-6/3  
ตัวชี้วัดควรรู้  ส 5.1  ม.4-6/3 
     ส 5.2  ม.4-6/4 

รวม  7  ตัวช้ีวัด   
 

 

ส32102  ประวัติศาสตร์ ๓ 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
การพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ
อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทยผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ที่มีส่วนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม    พระยาวชิรญาณวโรรส    
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  หม่อมราโชทัย  หม่อมราชวงศ์กระต่ายอิศรางกูร  สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์  บาทหลวงปาเลอกัวซ์  พระยากัลยา ณ ไมตรี  ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และพระยารัษฎา
นุประดิษฐ์ ( คอซิมบี้ ณ ระนอง ) ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผล
ต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และบทบาทของสตรีไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน กระบวนการกลุ่ม วิธีการสืบสวน สอบสวน การสำรวจ การค้นคว้า   การ
อภิปรายผล กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย
แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เพ่ือให้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ บุคคลสำคัญที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อชาติไทย   เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทาง  การเมืองการปกครอง 
ปฏิบัติตามหลักค่านิยมหลัก 12 ประการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 



๑๑๘ 
 

 โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การเปรียบเทียบ การตีความ การสรุป
ความ การสังเคราะห์ การนำเสนอผลงานประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจประเด็นสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย เข้าใจพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของไทยทางด้านต่างๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เห็นแบบอย่างในการพัฒนา
ตน เห็นความมุ่งมั่นและความพยายามของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยในการปกป้องเอกราชและ
วัฒนธรรมของชาติตระหนักในคุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เข้าใจ
เอกลักษณ์ทางสังคมไทยที่เป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรักและภาคภูมิใจ และมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน ปลอดภัย
จากสิ่งเสพติดทุกประเภท เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป 

รหัสตัวช้ีวัด  
ส4.3 ม.4-6/2, ส4.3 ม4-6/3, ส4.3 ม4-6/4 

ตัวชี้วัดควรรู้   ส4.3 ม.4-6/2, ส4.3 ม4-6/3, ส4.3 ม4-6/4 
รวม  3  ตัวชี้วัด 

 
 

ส32201 หน้าทีพ่ลเมือง 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องใฝ่หาความรู้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ 
และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทำของตนเอง และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่
ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของ
ตนเอง และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขท่ียั่งยืน
ในอนาคต 
ผลการเรียนรู้ 

๑. แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 



๑๑๙ 
 

๒. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๓. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๕. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชนส์่วนรวม 
๖. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 

ส32103  สังคมศึกษา 4 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

        ศึกษา  วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก 
โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศใน
ยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก 
สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 

        โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 

        เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป    

รหัสตัวช้ีวัด 
ส ๔.๑ ม.๔-๖/๑  ส ๔.๑ ม.๔-๖/๒ 

          ส ๔.๒ ม.๔-๖/๑  ส ๔.๒ ม.๔-๖/๒  ส ๔.๒ ม.๔-๖/๓  ส ๔.๒ ม.๔-๖/๔ 
ตัวชี้วัดต้องรู้  ส ๔.๑ ม.๔-๖/๑   
            ส ๔.๒ ม.๔-๖/๑  ส ๔.๒ ม.๔-๖/๒  ส ๔.๒ ม.๔-๖/๓  ส ๔.๒ ม.๔-๖/๔ 
ตัวชี้วัดควรรู้  ส ๔.๑ ม.๔-๖/๒ 

รวม  ๖  ตัวชี้วัด 



๑๒๐ 
 

ส32104  ประวัติศาสตร์ ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาไทย เข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยทางด้านต่าง ๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เห็นแบบอย่างในการพัฒนาตน เห็นความมุ่งมั่นและความพยายามของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษ
ไทยในการปกป้องเอกราชและวัฒนธรรมของชาติตระหนักในคุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน กระบวนการกลุ่ม วิธีการสืบสวน สอบสวน การสำรวจ การค้นคว้า การ
อภิปรายผล กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ปฏิบัติตามหลักค่านิยมหลัก 12 
ประการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา -   
ภิบาลเพ่ือการร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เข้าใจเอกลักษณ์ทางสังคมไทยที่เป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม มีความรักและภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตระหนักเก่ียวกับการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทุกประเภท เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๓     ม ๔-๖/๓   ม ๔-๖/๕    
ตัวชี้วัดควรรู้  ส ๔.๓    ม ๔-๖/๓ ม ๔-๖/๕    
รวม  ๒  ตัวชี้วัด   
 
 

ส32202 หน้าที่พลเมือง 4 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และประยุกต์ใช้
กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้ง
อย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต 



๑๒๑ 
 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ เผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีวินัยในตนเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทและ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และตระหนักเกี่ยวกับการ
เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๒. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

๓. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารญาณ  
๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
๕. คาดการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
๖. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในพหุสังคมวัฒนธรรม 
๗. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
๙. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๑๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๑๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๓. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวม  ๑๓  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ส33101  สังคมศึกษา 5 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมั ยก่อนพระพุทธเจ้า 

พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่
ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้  การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา ข้อปฏิบัติทางสาย
กลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องลักษณะ
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การคิดตามนัยและการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา การฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์สุขและ
สันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน การศึกษาที่



๑๒๒ 
 

สมบูรณ์ การเมือง และสันติภาพ ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา  และ
ชาดก 
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ 
มงคลชีวิต (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมา
ให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข คนขยันเอา
การเอางาน กระทำเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ความ
สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก พระราชาเป็นประมุขของประชาชน สติเป็นเครื่องตื่นในโลก 
สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง การสังคายนาพระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ
พระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธี
เวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา การทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ 
หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลสำคัญในพระพุทธศาสนา การเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ
พระภิกษุ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธำรง
รักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติและโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอ่ืนและหลักคำ
สอนพ้ืนฐาน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุม่  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำหลักธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการไปปฏิบัติ  สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส๑.๑ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒    ม.๔-๖/๓     ม.๔-๖/๔      ม.๔-๖/๕                
 ส๑.๑ ม.๔-๖/๖   ม.๔-๖/๗    ม.๔-๖/๘     ม.๔-๖/๙      ม.๔-๖/๑๐  
 ส๑.๑ ม.๔-๖/๑๑ ม.๔-๖/๑๒  ม.๔-๖/๑๓   ม.๔-๖/๑๔    ม.๔-๖/๑๕  
 ส๑.๑ ม.๔-๖/๑๖ ม.๔-๖/๑๗  ม.๔-๖/๑๘   ม.๔-๖/๑๙    ม.๔-๖/๒๐  
 ส๑.๑ ม.๔-๖/๒๑ ม.๔-๖/๒๒   
 ส๑.๒ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒      ม.๔-๖/๓     ม.๔-๖/๔    ม.๔-๖/๕    
ตัวชี้วัดต้องรู้  ส ๑.๑  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒    ม.๔-๖/๖    ม.๔-๖/๙      ม.๔-๖/๑๐    

ม.๔-๖/๑๑   ม.๔-๖/๑๓    ม.๔-๖/๑๗    ม.๔-๖/๒๑   ส ๑.๒  ม.๔-๖/๔ 

ตัวชี้วัดควรรู้  ส ๑.๑   ม.๔-๖/๓     ม.๔-๖/๔      ม.๔-๖/๕     ม.๔-๖/๗     ม.๔-๖/๘     ม.๔-๖/๑๒   
  ม.๔-๖/๑๔    ม.๔-๖/๑๕  ม.๔-๖/๑๖    ม.๔-๖/๑๘     ม.๔-๖/๑๙     ม.๔-๖/๒๐     

  ม.๔-๖/๒๒   ส ๑.๒    ม.๔-๖/๑    ม.๔-๖/๒      ม.๔-๖/๓    ม.๔-๖/๕      
รวม ๒๗  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

ส33201 ประวัติศาสตร์การปกครองไทย 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 
การจัดระเบียบการปกครองของไทย รวมถึงการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทย การบริหารบ้านเมืองตาม
หลักจริยธรรมและ  ธรรมาภิบาล และอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย  

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่นแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย  ปัจจัยที่มี
ผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง  แนวคิ ด
ประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕  สมัยรัชกาลที่ ๗ และบุคคล
สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และส่งเสริมการทำงาน
กลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมนำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุก
ประเภท ปฏิบัติตามหลักค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ   และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้มีความสุขที่ยัง่ยืนในอนาคต 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. วิเคราะห์พัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย ประเด็น
เหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ไทย รวมถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
 ๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย  ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ 
 ๓. วิเคราะห์สาเหตุ สภาพปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการต่างประเทศที่เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย 
 ๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๕. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๖. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 ๗. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 



๑๒๔ 
 

ส33102  สังคมศึกษา 6 
รายวิชาพื้นฐาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ   และบทบาทของรัฐใน

การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ   
อธิบายความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์

ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข    
อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิเคราะห์

สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การ
คลัง 

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ 
ของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์
ทางเศรษฐกจิการค้าระหว่างประเทศ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี  และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  

ศึกษาเรื่องโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหา และ
แนวทางการพัฒนาสังคม วิเคราะห์วัฒนธรรมไทย  เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล วิเคราะห์ และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ และสังคมโลกเพ่ือความสงบสุขในสังคม ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลกวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข   ปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจ และการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สำคัญของไทย และตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
 การโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกสังเกต ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

ศึกษาเรื่องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่าง              
มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปั จจัยทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำ
ของมนุษย์และหรือธรรมชาติ วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย และโลก ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุ
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อธิบายการใช้ประโยชน์จาก



๑๒๕ 
 

สิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการให้ประสบการณ์ที่ ใกล้ตัวผู้ เรียน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต 
ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การ
ยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต        
ในสังคม ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ของพลเมืองดี เพ่ือให้ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย สังคมโลก   และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดี
ของประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขทีย่ั่งยืนในอนาคต 

ศึกษาและวิเคราะห์เรื่อง อารยธรรมของโลกในยุคโบราณ และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรมของโลก 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติ จากเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น วิเคราะห์
สถานการณ์ของโลก ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และผลกระทบที่
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง 
ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถาม หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้าน   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท 

ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และ
ประยุกต์ ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความสำคัญในการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน  
รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 2.1    ม.4-6/1  
 ส 3.1    ม. 4-6/1  
 ส 3.2    ม. 4-6/2   
 ส 4.2    ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
 ส 5.1    ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 

 ส 5.2    ม.4-6/2, ม.4-6/3  
ตัวชี้วัดต้องรู้  ส 2.1   ม.4-6/1 

ส 3.1   ม. 4-6/1 
ส 3.2    ม. 4-6/2  
ส 4.2    ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ส 5.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2 
ส 5.2    ม.4-6/2, ม.4-6/3  

ตัวชี้วัดควรรู้   ส 5.1  ม.4-6/3 
รวมทั้  11  ตัวช้ีวัด 



๑๒๖ 
 

ส33202 ศาสนาสากล 
รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ศาสดา สาระสำคัญ   นิกายสำคัญ หลักคำสอน 
พิธีกรรม ของศาสนาสำคัญต่างๆในโลก 
 วิเคราะห์และอธิบายหลักธรรม ของศาสนาสำคัญต่างๆใน โลก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน ศึกษาความสอดคล้องของหลักคำสอนของ ทั้ง 4 ศาสนา 
 และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การสังเคราะห์  การ
อธิบาย การสรุปความ กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักคำสอนที่สำคัญของแต่ละศาสนา เห็นความสำคัญของศาสนาที่มีต่อการดำเนิน
ชีวิต เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน และนำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและ
ส่วนรวมสามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดทุก
ประเภท ปฏิบัติตามหลักค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ   และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้มีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต 
ผลการเรียนรู้  

1. เพ่ือให้มคีวามรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางศาสนาและลัทธิต่างๆ 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของศาสนาสากลสำคัญในโลก 
3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์หลักธรรมของศาสนาที่นับถือ และสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หลักปฏิบัติที่มีผลต่อวิถีชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆ 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

รวม ๙  ผลการเรียนรู้               
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐) พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ ๐.๕(๒๐) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา 5 ๐.๕(๒๐) พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา 6 ๐.๕(๒๐) 
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา 5 ๐.๕(๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา 6 ๐.๕(๒๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๒๙ 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน   
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐)   

พ๓๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐)   

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

พ๓๑๒๐๑ เซปักตะกร้อ ๑ ๒.๐(๘๐) พ๓๑๒๐๓ สุขศึกษาเพ่ิมเติม ๑ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๑๒๐๒ ฟุตบอล ๑ ๒.๐(๘๐) พ๓๑๒๐๔ พลศึกษาเพ่ิมเติม ๑ ๐.๕(๒๐) 
  พ๓๑๒๐๕ เซปักตะกร้อ ๒ ๒.๐(๘๐) 
  พ๓๑๒๐๖ ฟุตบอล ๒ ๒.๐(๘๐) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน   
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐)   

พ๓๒๑๐๒ พลศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐)   

วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
พ๓๒๒๐๑ กรีฑา ๑ ๒.๐(๘๐) พ๓๒๒๐๓ สุขศึกษาเพ่ิมเติม ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๒๒๐๒ ฟุตซอล ๑ ๒.๐(๘๐) พ๓๒๒๐๔ พลศึกษาเพ่ิมเติม ๒ ๐.๕(๒๐) 

  พ๓๒๒๐๕ การป้องกันและการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 

๒.๐(๘๐) 

  พ๓๒๒๐๖ ฟุตซอล ๒ ๒.๐(๘๐) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน    
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐)   

พ๓๓๑๐๒ พลศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐)   

วิชาเพิ่มเติม  วิชาเพิ่มเติม 

พ๓๓๒๐๑ วอลเล่บอล ๑ ๒.๐(๘๐) พ๓๓๒๐๓ สุขศึกษาเพ่ิมเติม ๓ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๓๒๐๒ มวยไทย ๑ ๒.๐(๘๐) พ๓๓๒๐๔ พลศึกษาเพ่ิมเติม ๓ ๐.๕(๒๐) 
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๑๓๐ 
 

พ21101  สุขศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
        

อธิบาย  ความสำคัญ  และ วิธีการดูแลรักษา ของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อ การ
ทำงานตามปกติ อธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลง การยอมรับและการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ การเบี่ยงเบนทางเพศการ วิเคราะห์ ภาวะ การเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองตลอดจนมีทักษะในการปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวช้ีวัด 

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 2.1 ม.1/2 
รวม 6 ตัวชี้วัด 

 
 
พ21102  พลศึกษา 1 

รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1             เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการเคลื่อนไหว  และทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่การพัฒนาในการเล่นกีฬาเทเบิล

เทนนิส ในทักษะการจับไม้ ทักษะการตีลูก หน้ามือ - หลังมือ  ทักษะการส่งลูก ทักษะการตบ ทักษะการตีลูก
หยอด ทักษะการเล่นประเภทเดี่ยว ทักษะการเล่นประเภทคู่ และกฎ กติกาการเล่น เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
กิจกรรมทางพลศึกษาเพ่ิมมากขึ้น อีกท้ังสามารถนำไปประยุกต์ใช้และแนะนำผู้อ่ืนได้ 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ มีความเข้าใจ  มีทักษะการกีฬา  การออกกำลังกาย  มีความคิดสร้างสรรค์   แก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม   มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับ
สาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

มีวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการยอมรับระหว่าง
บุคคล  เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ตลอดจนมีความรักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย   ใฝ่



๑๓๑ 
 

เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
รหัสตัวช้ีวัด           

พ 3.1 ม.1/1 พ 3.1 ม.1/2 พ 3.1 ม.1/3  
พ 3.2 ม.1/1 พ 3.2 ม.1/2 พ 3.2 ม.1/3 พ 3.2 ม.1/4 พ 3.2 ม.1/5   พ 3.2 ม.1/6 

รวม  9  ตัวชี้วัด 
 

พ21103  สุขศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2            เวลา 2๐ ชัว่โมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
วิเคราะห์ การกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปัญหาภาวะโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ  การควบคุมน้ำหนักให้

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  อธิบายวิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย  การปฐมพยาบาลและการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ลักษณะอาการผลกระทบจากการใช้สารเสพติดตลอดจนการใช้ทักษะเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติด    

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวช้ีวัด             

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

รวม  8  ตัวชี้วัด 
 
 

พ21104  พลศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการเคลื่อนไหว  และทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่การพัฒนาในการเล่นกีฬา  

อ่ืนๆ  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทางพลศึกษาเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังสามารถนำไปประยุกต์ใช้และแนะนำ
ผู้อื่นได ้



๑๓๒ 
 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ มีความเข้าใจ  มีทักษะการกีฬา  การออกกำลังกาย  มีความคิดสร้างสรรค์   
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม   มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นำ
ความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

มีวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการยอมรับระหว่าง
บุคคล  เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ตลอดจนมีความรักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย   ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข    
รหัสตัวช้ีวัด       

พ 3.1 ม.1/1 พ 3.1 ม.1/2 พ 3.1 ม.1/3  
พ 3.2 ม.1/2 พ 3.2 ม.1/3 พ 3.2 ม.1/4 พ 3.2 ม.1/5 พ 3.2 ม.1/6  

รวม 8  ตัวชี้วัด   
 

 
พ22101  สุขศึกษา 3 

รายวิชาพื้นฐาน                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น สามารถ
ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาใน
วัยรุ่น เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
อธิบายวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 
ตระหนักรู้ในความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  ตลอดจนมีความ
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่าของการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวช้ีวัด      

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

รวม 6  ตัวชี้วัด 



๑๓๓ 
 

พ22102  พลศึกษา 3 
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์  การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก ทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬา  นำ
ผลภาคปฏิบัติมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหว
ที่มีผลต่อการเล่นกีฬาสากล (กรีฑา) เช่น การวิ่ง การกระโดด การทุ่ม พุ่ง ขว้าง และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน นำ
ความรู้และหลักการจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้อย่างเป็นระบบ อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายที่เกิดจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม การออก
กำลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือแสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง ปลูกฝังความดี      มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกีฬาที่เลือกเล่น การวางแผน
และการเล่นและควรนำไปใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำผลปฏิบัติมาเป็นแนวทางการเล่นที่เหมาะสมกับตนเอง 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ มีความเข้าใจ  มีทักษะการกีฬา  การออกกำลังกาย  มีความคิดสร้างสรรค์   
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม   มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นำ
ความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

มีวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการยอมรับระหว่าง
บุคคล  เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ตลอดจนมีความรักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย   ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
รหัสตัวช้ีวัด 

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

 รวม  9  ตัวชี้วัด    
 

 
พ22103  สุขศึกษา 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือการเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล   วิ เคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยี และความ

เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ  ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการอารมณ์และความเครียด  มุ่งมั่น
พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเอง  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ระบุวิธีการ ปัจจัย  และแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้
ติดสารเสพติด วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง โดยใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง และ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย 



๑๓๔ 
 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวช้ีวัด   

พ 4.1 ม.2/1 พ 4.1 ม.2/2 พ 4.1 ม.2/3 พ 4.1 ม.2/4 พ 4.1 ม.2/5 พ 4.1 ม.2/6 
พ 4.1 ม.2/7  
พ 5.1 ม.2/1 พ 5.1 ม.2/2 พ 5.1 ม.2/3  

รวม 10  ตัวชี้วัด 
 

 
พ22104  พลศึกษา 4 

รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการเคลื่อนไหว   และทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่  การพัฒนาในการเล่นกีฬาตะกร้อ 
ในทักษะการเล่นเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน ทักษะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านนอก ทักษะการเล่นลูกด้วยหลังเท้า 
ทักษะการเล่นลูกด้วยเข่า  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมทางพลศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งสามารถนำไป
ประยุกต์ ใช้และแนะนำผู้อ่ืนได้ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ มีความเข้าใจ  มีทักษะการกีฬา  การออกกำลังกาย  มีความคิดสร้างสรรค์   
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม   มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นำ
ความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและนำไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

มีวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการยอมรับระหว่าง
บุคคล  เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ตลอดจนมีความรักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย   ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
รหัสตัวช้ีวัด  

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

รวม 9  ตัวชี้วัด 
 



๑๓๕ 
 

พ23101  สุขศึกษา 5 
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาในแต่ละวัย  อิทธิ พลและ
ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  โดยเฉพาะสื่อโฆษณา โทรทั ศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์  
อินเตอร์เน็ต  องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์  ปัจจัยที่มีผลกระทบ  ต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุ และแนวทาง
ป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว โดยใช้ความสามารถในการคิด ความสามารถในการวิเคราะห์ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีวินัย  รักความเป็นไทย รู้ใช้อย่างพอเพียง   

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวช้ีวัด  

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

รวม  6 ตัวชี้วัด  
 

 
พ23102  พลศึกษา 5 

รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา   หลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไก และทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล ในทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง (การอันเดอร์) ทักษะการเล่นลูกสองมือบน    (การเซ็ต) ทักษะการ
เสิร์ฟ (มือล่างและมือบน) ทักษะการเล่นทีม กฎ กติกา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทาง       พลศึกษา
เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม  ร่วมกิจกรรม
นันทนาการ   อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกาย    การเล่นกีฬา   ที่มีต่อสุขภาพ เลือกเล่นกีฬาตามความ
ถนัด  ความสนใจ   ประเมินผลการเล่น  ปฏิบัติตามกฎ   กติกา  ข้อตกลง   วางแผนการรุกและการป้องกัน ใน
การเล่นกีฬาอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม  การยอมรับการแตกต่างระหว่างบุคคล 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ มีความเข้าใจ  มีทักษะการกีฬา  การออกกำลังกาย  มีความคิดสร้างสรรค์   
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม   มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นำ



๑๓๖ 
 

ความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง การอนุรักษ์พลังงานและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

มีวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการยอมรับระหว่าง
บุคคล  เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ตลอดจนมีความรักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย   ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
รหสัตัวช้ีวัด  

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

รวม 6 ตัวชี้วัด 
 

 
พ23103  สุขศึกษา 6 

รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ  โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง

โภชนาการ  โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  โรคติดต่อ   เช่น โรคเอดส์ โรคท่ีเกิด
จากการมีเพศสัมพันธ์  โรคไข้หวัดนก ฯลฯ   โรคไม่ติดต่อ  เช่น  โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน   
มะเร็ง  ฯลฯ  ปัญหาสุขภาพในชุมชน  แนวทางแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน  การวางแผน  และจัดเวลาในการออก
กำลังกาย  การพักผ่อน  และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และการพัฒนา
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ    ปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยง    แนวทางแก้ไขต่อสุขภาพ   ปัญหา   และผลกระทบการ
ใช้ความรุนแรง   วิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง   อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพ  และความรุนแรง   
ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ  และการเกิดอุบัติเหตุวิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพ อย่างถูกวิธี
อย่างสร้างสรรค์ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวช้ีวัด  

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

รวม 10 ตัวชี้วัด 



๑๓๗ 
 

พ23104  พลศึกษา 6 
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเทคนิค และวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การนำหลักการ ความรู้ และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจ
กรมทางกาย การเล่นเกม การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อ่ืน โดยใช้ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงานและ เผยแพร่ความรู้กับบุคลากรในท้องถิ่นได้ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ มีความเข้าใจ  มีทักษะการกีฬา  การออกกำลังกาย  มีความคิดสร้างสรรค์   
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม   มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นำ
ความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

มีวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีการยอมรับระหว่าง
บุคคล  เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ตลอดจนมีความรักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย   ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์สมุทรปราการ และสามารถ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
รหัสตัวช้ีวัด     

พ 3.2 ม.3/1 พ 3.2 ม.3/2 พ 3.2 ม.3/3 พ 3.2 ม.3/4 พ 3.2 ม.3/5  
รวม 5 ตัวชี้วัด   
 
 

พ31101  สุขศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1             เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและดำรง

ประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบผิวหนัง  ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ  วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพตาม
ภาวการณ์เจริญเติบโต   และพัฒนาการของตนเอง  อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน    สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อ
พฤติกรรมทางเพศ  คุณค่าของความเป็นชายเป็นหญิง   ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ  หลักการ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพในครอบครัว ทักษะการปฏิเสธ สาเหตุ  และผลกระทบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างนักเรียน   แนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากความขัดแย้งของนักเรียน  

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภั ยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  



๑๓๘ 
 

รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวช้ีวัด  

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

รวม 6 ตัวชี้วัด    
 
 

พ31102  พลศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 2๐ ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการออกกำลังกาย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะเบื้องต้นกีฬาฟุตบอลการเล่นเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
ปลอดภัยการออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกาในการเล่นกีฬา วิธีการรุกและการป้องกันใน
การแข่งขันกีฬาการควบคุมตนเองการมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต การบริหารจิตเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความสนุกนานปลอดภัย ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายเคารพ กฎ กติกาการแข่งขัน มี
น้ำใจนักกีฬาและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมชื่นชมและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เคารพ กฎ
กติกาการแข่งขันมีน้ำใจนักกีฬาและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 3.1 ม.4-6/1    พ 3.1 ม.4-6/2  พ 3.1 ม.4-6/3   พ 3.1 ม.4-6/4   
พ 3.1 ม.4-6/5 
พ 3.2 ม.4-6/1  พ 3.2 ม.4-6/2  พ 3.2 ม.4-6/3     พ 3.2 ม.4-6/4  

รวม 9 ตัวชี้วัด    
 
 

พ31201  เซปักตะกร้อ  1  
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการเคลื่อนไหว   และทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่  การพัฒนาในการเล่นกีฬาตะกร้อ 
ในทักษะการเล่นเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน ทักษะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านนอก ทักษะการเล่นลูกด้วยหลังเท้า 



๑๓๙ 
 

ทักษะการเล่นลูกด้วยเข่า  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมทางพลศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งสามารถนำไป
ประยุกต์ ใช้และแนะนำผู้อ่ืนได้ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ มีความเข้าใจ  มีทักษะการกีฬา  การออกกำลังกาย  มีความคิดสร้างสรรค์   
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม   มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นำ
ความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค ์

มีวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการยอมรับระหว่าง
บุคคล  เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ตลอดจนมีความรักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย   ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรีและสามารถปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
ผลการเรียนรู้      

1. อธิบายการเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมทางพลศึกษา และทักษะพ้ืนฐานที่จะนำไปพัฒนาการเล่น                
กีฬาตะกร้อได้ 

2. เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการเล่นกีฬาได้ 
3. อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือให้มีความสุขและร่างกายแข็งแรงได้ 
4. สามารถเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม โดยใช้พื้นฐานตามชนิดกีฬา                   

อย่างละ 1 ชนิด 
5. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
6. สามารถวางแผนการรุกและการป้องกัน ในการเล่นกีฬาที่เลือก และนำไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสม 
7. มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีการยอมรับความ

แตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการนำประโยชน์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวม 7 ผลการเรียนรู้      
 

 
พ31202  ฟุตบอล  1  

รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความสำคัญและรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล    เลือกเล่นกีฬาฟุตบอลที่เหมาะสมกับตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมการฝึก
ทักษะ  และทักษะเฉพาะของกีฬาฟุตบอล  และนำหลักการที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับการออก
กำลังกาย    การทำงาน จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
 โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การสืบค้น
ข้อมูล  การทดสอบ  การอธิบายและอภิปราย  การทำรายงาน  การฝึกปฏิบัติจริง  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  ความสำคัญของ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เลือกเล่นกีฬาที่ตนชื่นชอบได้เหมาะสมกับตนเอง  
โดยใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน  มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการเล่นกีฬาฟุตบอล  กิจกรรมการฝึกทักษะ  และ
ทักษะเฉพาะของกีฬาฟุตบอล  สามารถนำไปใช้เป็นประจำทุกวัน  ส่งผลต่อสุขภาพ  การทำงาน  และการปฏิบัติ



๑๔๐ 
 

กิจกรรมประจำวัน  จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  ตลอดจนมีความรักชาติศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  ใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ทีห่ลากหลายโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดที่กำหนด   
 ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้  เข้าใจ  การควบคุมตนเองและสามารถปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว  แบบต่างๆกับการเล่นกีฬา
ฟุตบอล                 ได้อย่างถูกต้อง 
2.  รู้  เข้าใจ  รูปแบบกิจกรรม  สามารถปฏิบัติและเปรียบเทียบรูปแบบการเคลื่อนไหว แบบต่างๆ ใน
การทำงานและการเล่นกีฬาฟุตบอล  ได้อย่างถูกต้อง 
3.  รู้  เข้าใจ  ทักษะกลไกพ้ืนฐาน  สามารถปฏิบัติ การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ กลไกพ้ืนฐานไปสู่รูปแบบ
เฉพาะในกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล  ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
4.  รู้  เข้าใจ  การออกกำลังกาย  สามารถเลือกเล่นกีฬาฟุตบอล    ได้ตามความถนัดและสนใจ  ชื่นชอบ                      
และมีความสุข  
5.  รู้  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  การออกกำลังกาย  สามารถปฏิบัติ การเล่นกีฬาฟุตบอล   เป็นประจำเพื่อการ
มีสุขภาพที่ดี 
6.  รู้ เข้าใจ กฎ  กติกาการเล่นกีฬาฟุตบอลสามารถจำแนก  ปฏิบัติการ แข่งขันสร้างความปลอดภัยและ
สันติได้อย่างถูกต้อง 
7.  รู้ เข้าใจ กลวิธีการเล่น  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  สร้างความร่วมมือ  ในการทำงาน  การเล่นการ
แข่งขันกีฬาเป็นทีมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
8.  รู้  เข้าใจ  การเล่น  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ด้วยความมุ่งมั่น  สามารถแสดงความมีน้ำใจนักกีฬา 
รวมถึงประโยชน์ของการทำงาน  เป็นทีม    ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.  รู้  เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติตามหน้าที่และสามารถปฏิบัติได้ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬา
ฟุตบอล  เป็นทีมอย่างเหมาะสม 
10.  รู้  เข้าใจ  ความสำคัญของความรับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอล   ได้อย่างสร้างสรรค์ 
11.  รู้ เข้าใจ ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำท่ีแสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี สามารถ
นำไปใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง          

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 
 

พ31203  สุขศึกษาเพิ่มเติม  1  
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2             เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้ตระหนักรู้ในบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง  ที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการบริโภค และปฏิบัติตนตามสิทธิของ
ผู้บริโภค  การวิเคราะห์สาเหตุ  และเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  วางแผนและ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว   การใช้ยาอย่างถูกวิธี  การป้องกันการใช้ยาผิด 
ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครองการใช้ยา และการขายยาเสพติดต่อตนเองและครอบครัว ปัญหาและ



๑๔๑ 
 

ผลกระทบที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ    ความหมายความสำคัญและองค์ประกอบของกระบวนการทางสังคม 
สถานการณ์ที่เกิดปัญหาความปลอดภัยในชุมชน   อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต   ขั้นตอนการสื่อสารและขอความ
ช่วยเหลือ   หลักการทั่วไปของการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ  การตรวจสัญญาณชีพ และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธี 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้         

1. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
2. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค 
3. ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค  
4. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
5. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
6. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
7. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ ทางกลไกล 
8. มีส่วนร่วมในการป้องกัน ความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพ่ือสุขภาพของ

ตนเอง ครอบครัวและสังคม 
9. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด 
10. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทย และเสนอแนวทาง ป้องกัน 
11. วางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
12. มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
13. ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพ และความรุนแรง 
14. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 

รวม  14   ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

พ31204  พลศึกษาเพิ่มเติม  1  
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการออกกำลังกาย 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะเบื้องต้นกีฬาฟุตบอลการเล่นเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
ปลอดภัยการออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกาในการเล่นกีฬา วิธีการรุกและการป้องกันใน
การแข่งขันกีฬาการควบคุมตนเองการมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางจิต การบริหารจิตเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความสนุกนานปลอดภัย ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายเคารพ กฎ กติกาการแข่งขัน มี
น้ำใจนักกีฬาและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมชื่นชมและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เคารพ กฎ
กติกาการแข่งขันมีน้ำใจนักกีฬาและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้   
      1. เพ่ิมพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่                           

นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 
      2. เล่นกีฬาไทย และ กีฬาสากล ประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา                       

อย่างละ  1  ชนิด 
      3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการ อย่างน้อย  1  กิจกรรม และนำหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
      4. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนำความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างเป็นระบบ 
      5. อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  จนเป็นวิถีชีวิตที่มี สุขภาพดี  
      6. ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด  ความสนใจ  อย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งมี

การประเมนิการเล่นของตนและผู้อื่น 
      7. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา   และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
      8. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 
รวม 8   ผลการเรียนรู้  

 
 

พ31205  เซปักตะกร้อ  2  
รายวิชาเพิ่มเติม                                      สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการเคลื่อนไหว   และทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่  การพัฒนาในการเล่นกีฬาตะกร้อ 

ในทักษะการเล่นเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน ทักษะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านนอก ทักษะการเล่นลูกด้วยหลังเท้า 



๑๔๓ 
 

ทักษะการเล่นลูกด้วยเข่า  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมทางพลศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งสามารถนำไป
ประยุกต์ ใช้และแนะนำผู้อ่ืนได้ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ มีความเข้าใจ  มีทักษะการกีฬา  การออกกำลังกาย  มีความคิดสร้างสรรค์   
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม   มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นำ
ความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

มีวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการยอมรับระหว่าง
บุคคล  เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ตลอดจนมีความรักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย   ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรีและสามารถปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
ผลการเรียนรู้      

1. อธิบายการเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมทางพลศึกษา และทักษะพ้ืนฐานที่จะนำไปพัฒนาการเล่น  กีฬา
ตะกร้อได้ 

2. เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการเล่นกีฬาได้ 
3. อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือให้มีความสุขและร่างกายแข็งแรงได้ 
4. สามารถเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม โดยใช้พื้นฐานตามชนิดกีฬา                     

อย่างละ 1 ชนิด 
5. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
6. สามารถวางแผนการรุกและการป้องกัน ในการเล่นกีฬาที่เลือก และนำไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสม 
7. มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีการยอมรับความ

แตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการนำประโยชน์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวม  7   ผลการเรียนรู้    

 
 

พ31206  ฟุตบอล  2  
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความสำคัญและรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่

การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล    เลือกเล่นกีฬาฟุตบอลที่เหมาะสมกับตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมการฝึก
ทักษะ  และทักษะเฉพาะของกีฬาฟุตบอล  และนำหลักการที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับการออก
กำลังกาย    การทำงาน จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
 โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การสืบค้น
ข้อมูล  การทดสอบ  การอธิบายและอภิปราย  การทำรายงาน  การฝึกปฏิบัติจริง  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  ความสำคัญของ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เลือกเล่นกีฬาที่ตนชื่นชอบได้เหมาะสมกับตนเอง  
โดยใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน  มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการเล่นกีฬาฟุตบอล  กิจกรรมการฝึกทักษะ  และ
ทักษะเฉพาะของกีฬาฟุตบอล  สามารถนำไปใช้เป็นประจำทุกวัน  ส่งผลต่อสุขภาพ  การทำงาน  และการปฏิบัติ



๑๔๔ 
 

กิจกรรมประจำวัน  จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  ตลอดจนมีความรักชาติศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  ใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดที่กำหนด   
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้  เข้าใจ  การควบคุมตนเองและสามารถปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว  แบบต่างๆกับการเล่นกีฬา
ฟุตบอล                 ได้อย่างถูกต้อง 

2.  รู้  เข้าใจ  รูปแบบกิจกรรม  สามารถปฏิบัติและเปรียบเทียบรูปแบบการเคลื่อนไหว แบบต่างๆ ใน
การทำงานและการเล่นกีฬาฟุตบอล  ได้อย่างถูกต้อง 

3.  รู้  เข้าใจ  ทักษะกลไกพ้ืนฐาน  สามารถปฏิบัติ การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ กลไกพ้ืนฐานไปสู่รูปแบบ
เฉพาะในกจิกรรมการเล่นกีฬาฟุตบอล  ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 

4.  รู้  เข้าใจ  การออกกำลังกาย  สามารถเลือกเล่นกีฬาฟุตบอล    ได้ตามความถนัดและสนใจ  ชื่นชอบ  
และมีความสุข  

5.  รู้  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  การออกกำลังกาย  สามารถปฏิบัติ การเล่นกีฬาฟุตบอล   เป็นประจำเพื่อการ
มีสุขภาพที่ดี 

6.  รู้ เข้าใจ กฎ  กติกาการเล่นกีฬาฟุตบอลสามารถจำแนก  ปฏิบัติการ แข่งขันสร้างความปลอดภัยและ
สันติได้อย่างถูกต้อง 

7.  รู้ เข้าใจ กลวิธีการเล่น  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  สร้างความร่วมมือ  ในการทำงาน  การเล่นการ
แข่งขันกีฬาเป็นทีมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

8.  รู้  เข้าใจ  การเล่น  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ด้วยความมุ่งม่ัน  สามารถแสดงความมีน้ำใจนักกีฬา 
รวมถึงประโยชน์ของการทำงาน  เป็นทีม    ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

9.  รู้  เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติตามหน้าที่และสามารถปฏิบัติได้ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬา
ฟุตบอล  เป็นทีมอย่างเหมาะสม 

10.  รู้  เข้าใจ  ความสำคัญของความรับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอล   ได้อย่างสร้างสรรค์ 

11.  รู้ เข้าใจ ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำท่ีแสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี สามารถ
นำไปใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง          
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 
 

พ32101  สุขศึกษา 2  
รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับระบบขับถ่าย  ระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบ
หายใจ  มีการวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเอง และของบุคคลในครอบครัว  พัฒนาการสร้าง เสริมสุขภาพทาง
เพศ  การป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยง ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  รวมทั้งค่านิยมและพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย มีแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง ระหว่าง
นักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน 



๑๔๕ 
 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรีและสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1 ม.4-6/1  พ 1.1 ม.4-6/2  พ 2.1 ม.4-6/1  พ 2.1 ม.4-6/2  
พ 2.1 ม.4-6/3  
พ 2.1 ม.4-6/4  พ 3.1 ม.4-6/1  พ 3.1 ม.4-6/2   
พ 3.1 ม.4-6/3  พ 3.1 ม.4-6/4  พ 3.1 ม.4-6/5  

รวม  11   ตัวชี้วัด  
 

พ32102  พลศึกษา 2  
รายวิชาพื้นฐาน                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความสำคัญและรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่

การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาลีลาศ    เลือกเล่นกีฬาลีลาศที่เหมาะสมกับตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะ  
และทักษะเฉพาะของกีฬาลีลาศ  และนำหลักการที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกาย    
การทำงาน จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
  โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การ
สืบค้นข้อมูล  การทดสอบ  การอธิบายและอภิปราย  การทำรายงาน  การฝึกปฏิบัติจริง  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  ความสำคัญของ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เลือกเล่นกีฬาลีลาศที่ตนชื่นชอบได้เหมาะสมกับ
ตนเอง  โดยใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน  มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการเล่นกีฬาลีลาศ  กิจกรรมการฝึกทักษะ  
และทักษะเฉพาะของกีฬาลีลาศ  สามารถนำไปใช้เป็นประจำทุกวัน  ส่งผลต่อสุขภาพ  การทำงาน  และการ
ปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน  จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  ตลอดจนมีความรักชาติศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการทำงาน  รักความเป็นไทยและ 
มีจิตสาธารณะใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดที่
กำหนด   
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม 8 ตัวชีวั้ด 



๑๔๖ 
 

พ32201  กรีฑา 1  
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย หลักการออกกำลังกายการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ทักษะเบื้องต้นกีฬากรีฑา การออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ กฎ กติกาในการ
เล่นกีฬา วิธีการรุกและการป้องกันในการแข่งขันกีฬา การควบคุมตนเอง การมีน้ำใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม 
การวางแผนสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายการออก
กำลังกายและการเล่นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัย ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการออกกำลัง
กาย  เคารพ กฎ กติกาการแข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬาและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม  การเล่นเป็นทีมปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยความสนุกสนานปลอดภัย ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เคารพ กฎ กติกาการแข่งขัน  
มีน้ำใจนักกีฬาและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้  เข้าใจ  การควบคุมตนเองและสามารถปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว  แบบต่างๆกับการเล่นกีฬา
กรีฑาได้อย่างถูกต้อง 
2.  รู้  เขา้ใจ  รูปแบบกิจกรรม  สามารถปฏิบัติและเปรียบเทียบรูปแบบการเคลื่อนไหว แบบต่างๆ ใน
การทำงานและการเล่นกีฬากรีฑา  ได้อย่างถูกต้อง 
3.  รู้  เข้าใจ  ทักษะกลไกพ้ืนฐาน  สามารถปฏิบัติ การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ กลไกพ้ืนฐานไปสู่รูปแบบ
เฉพาะในกิจกรรมการเล่นกีฬากรีฑา  ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
4.  รู้  เข้าใจ  การออกกำลังกาย  สามารถเลือกเล่นกีฬากรีฑา    ได้ตามความถนัดและสนใจ  ชื่นชอบ  
และมีความสุข  
5.  รู้  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  การออกกำลังกาย  สามารถปฏิบัติ การเล่นกีฬากรีฑา   เป็นประจำเพ่ือการมี
สุขภาพที่ดี 
6.  รู้ เข้าใจ กฎ  กติกาการเล่นกีฬากรีฑาสามารถจำแนก  ปฏิบัติการ แข่งขันสร้างความปลอดภัยและ
สันติได้อย่างถูกต้อง 
7.  รู้ เข้าใจ กลวิธีการเล่น  การแข่งขันกีฬากรีฑา  สร้างความร่วมมือ  ในการทำงาน  การเล่นการ
แข่งขันกีฬาเป็นทีมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
8.  รู้  เข้าใจ  การเล่น  การแข่งขันกีฬากรีฑา  ด้วยความมุ่งมั่น  สามารถแสดงความมีน้ำใจนักกีฬา 
รวมถึงประโยชน์ของการทำงาน  เป็นทีม   ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 



๑๔๗ 
 

9.  รู้  เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติตามหน้าที่และสามารถปฏิบัติได้ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬา
กรีฑา  เป็นทีมอย่างเหมาะสม 
10.  รู้  เข้าใจ  ความสำคัญของความรับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬากรีฑา   ได้อย่างสร้างสรรค์ 
11.  รู้ เข้าใจ ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำท่ีแสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี สามารถ
นำไปใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง          

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 
 

พ32202  ฟุตซอล 1  
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความสำคัญและรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล    เลือกเล่นกีฬาฟุตซอลที่เหมาะสมกับตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมการฝึก
ทักษะ  และทักษะเฉพาะของกีฬาฟุตซอล  และนำหลักการที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับการออก
กำลังกาย  การทำงาน จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
 โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การสืบค้น
ข้อมูล  การทดสอบ  การอธิบายและอภิปราย  การทำรายงาน  การฝึกปฏิบัติจริง  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  ความสำคัญของ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เลือกเล่นกีฬาที่ตนชื่นชอบได้เหมาะสมกับตนเอง  
โดยใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน  มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการเล่นกีฬาฟุตซอล  กิจกรรมการฝึกทักษะ  และ
ทักษะเฉพาะของกีฬาฟุตซอล  สามารถนำไปใช้เป็นประจำทุกวัน  ส่งผลต่อสุขภาพ  การทำงาน  และการปฏิบัติ
กิจกรรมประจำวัน  จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  และให้เกิดทักษะ  ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  ตลอดจน
มีความรักชาติศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรยีนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความ
เป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย  โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม
ทุกผลการเรียนรู้ที่กำหนด    
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้  เข้าใจ  การควบคุมตนเองและสามารถปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว  แบบต่างๆกับการเล่นกีฬาฟุต
ซอลได้อย่างถูกต้อง 
2.  รู้  เข้าใจ  รูปแบบกิจกรรม  สามารถปฏิบัติและเปรียบเทียบรูปแบบการเคลื่อนไหว แบบต่างๆ ใน
การทำงานและการเล่นกีฬาฟุตซอล  ได้อย่างถูกต้อง 
3.  รู้  เข้าใจ  ทักษะกลไกพ้ืนฐาน  สามารถปฏิบัติ การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ กลไกพ้ืนฐานไปสู่รูปแบบ
เฉพาะในกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล   ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
4.  รู้  เข้าใจ  การออกกำลังกาย  สามารถเลือกเล่นกีฬาฟุตซอล    ได้ตามความถนัดและสนใจ  ชื่นชอบ  
และมีความสุข  
5.  รู้  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  การออกกำลังกาย  สามารถปฏิบัติ การเล่นกีฬาฟุตซอล   เป็นประจำเพ่ือการ
มีสุขภาพที่ดี 



๑๔๘ 
 

6.  รู้ เข้าใจ กฎ  กติกาการเล่นกีฬาฟุตซอลสามารถจำแนก  ปฏิบัติการ แข่งขันสร้างความปลอดภัยและ
สันติได้อย่างถูกต้อง 
7.  รู้ เข้าใจ กลวิธีการเล่น  การแข่งขันกีฬาฟุตซอล  สร้างความร่วมมือ  ในการทำงาน  การเล่นการ
แข่งขันกีฬาเป็นทีมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
8.  รู้  เข้าใจ  การเล่น  การแข่งขันกีฬาฟุตซอล  ด้วยความมุ่งม่ัน  สามารถแสดงความมีน้ำใจนักกีฬา 
รวมถึงประโยชน์ของการทำงาน  เป็นทีม  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.  รู้  เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติตามหน้าที่และสามารถปฏิบัติได้ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬาฟุต
ซอล  เป็นทีมอย่างเหมาะสม 
10.  รู้  เข้าใจ  ความสำคัญของความรับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตซอล  ได้อย่างสร้างสรรค์ 
11.  รู้ เข้าใจ ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำท่ีแสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี สามารถ
นำไปใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง          

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 
 

พ32203  สุขศึกษาเพิ่มเติม  2   
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพ  และการ
ป้องกันโรคในชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย  ปฏิบัติตนในการเลือก และรู้จักป้องกันสิทธิของผู้บริโภค และสื่อโฆษณาที่
มีผลต่อสุขภาพ  ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเจ็บป่วย และอัตราการตายของคนไทยสามารถประเมินวิธีการ
วางแผน  และปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเอง  และครอบครัว หลีกเลี่ยงและป้องกันการใช้สารเสพ
ติด ซึ่งมีผลกระทบต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้       

1. ออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ำเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพ่ิม
ศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน คำนึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม 

2. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ  กติกา  กลวิธีต่าง ๆ  ในระหว่างการเล่น  การแข่งขันกีฬากับ
ผู้อื่นและนำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง 



๑๔๙ 
 

3. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาและนำไปใช้
ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี 

4. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่า และความงามของการกีฬาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม 

5. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชน 

6. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค 
7. ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค  
8. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
9. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
10. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
11. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกล 
12. มีส่วนร่วมในการป้องกัน ความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพ่ือสุขภาพของ

ตนเอง ครอบครัวและสังคม 
13. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด 
14. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน 
15. วางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
16. มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
17. ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง 
18. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 

รวม  18   ผลการเรียนรู้ 
 
 

พ32203  พลศึกษาเพิ่มเติม 2   
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการวางแผนพัฒนาสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางกลไก  ของตนเองและครอบครัว  
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อสุขภาพ  และวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี    ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  รูปแบบในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติในการเล่นกีฬาลีลาศ  ให้
ถูกต้องตามกฎ  กติกา  และมารยาท  เข้าร่วมการแข่งขันโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม  มีความสุขและ
เห็นคุณค่าความงามจากการเล่นกีฬาลีลาศ  การมีมารยาทในการดู  การแข่งขัน  ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  เข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  และนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การสืบค้น
ข้อมูล  การทดสอบ  การอธิบายและอภิปราย  การทำรายงาน  การฝึกปฏิบัติจริง  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ   วางแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางกลไก  ของตนเอง
และครอบครัว  ใช้ทักษะการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง  แสดง
วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี    วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  



๑๕๐ 
 

สามารถวางแผนและปฏิบัติตนในการเล่นกีฬาลีลาศ  ให้ถูกต้องตามกฎ  กติกา  มารยาท  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ลีลาศ  โดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม  มีความสุขและเห็นคุณค่าความงามจากการเล่นกีฬาลีลาศ  การมี
มารยาทในการดู  การแข่งขัน  แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกับบุคคลภายนอก  
และนำหลักการแนวคิดท่ีได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  เป็นประจำสม่ำเสมอ  ตลอดจนมีความรัก
ชาติศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ 
  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดที่กำหนด   
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้  และเข้าใจประวัติความเป็นมาทั่วไปเของกีฬาบาสเกตบอล 
2. สามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง 
3. รู้  และเข้าการอบอุ่นร่างกายเพ่ือความปลอดภัยในการเล่นกีฬาได้ถูกต้อง 
4. สามารถจับลูกได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย  ในการเล่นบาสเกตบอล 
5. สามารถการทรงตัวขณะไม่มีลูกบอล  และทรงตัวขณะมีลูกบอลได้อย่างถูกต้อง 
6. สามารถรับ – ส่งลูกได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 3 วิธี 
7. สามารถควบคุมทิศทางของลูกขณะเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง 
8. สามารถปฏิบัติการยิงประตูแบบพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 

รวม 8  ผลการเรียนรู้ 
 
 

พ32205  การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา  
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 
       ความหมาย ความสำคัญ หลักการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นการบาดเจ็บทางการกีฬาของอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ อันเนื่องมาจากการเล่นกีฬา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของ
การบาดเจ็บ การป้องกัน การดูแลการบาดเจ็บทางการกีฬา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 
 ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ขอบข่าย และความหมายของการป้องกันและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นการบาดเจ็บทางการกีฬาได้อย่างถูกต้อง 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นการบาดเจ็บทางการ
กีฬาในด้านของสรีรวิทยาการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ 
กระดูก และข้อต่ออันเนื่องมาจากการเล่นกีฬา 

4. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของการบาดเจ็บทางการกีฬา การป้องกัน การ
ดูแลการบาดเจ็บทางการกีฬา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬา 

5. เพ่ือให้สามารถนำความรู้ทางด้านการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นการบาดเจ็บทางการกีฬาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 



๑๕๑ 
 

พ32206  ฟุตซอล 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2             เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความสำคัญและรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่
การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล    เลือกเล่นกีฬาฟุตซอลที่เหมาะสมกับตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมการฝึก
ทักษะ  และทักษะเฉพาะของกีฬาฟุตซอล  และนำหลักการที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับการออก
กำลังกาย  การทำงาน จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
 โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การสืบค้น
ข้อมูล  การทดสอบ  การอธิบายและอภิปราย  การทำรายงาน  การฝึกปฏิบัติจริง  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  ความสำคัญของ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เลือกเล่นกีฬาที่ตนชื่นชอบได้เหมาะสมกับตนเอง  
โดยใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน  มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการเล่นกีฬาฟุตซอล  กิจกรรมการฝึกทักษะ  และ
ทักษะเฉพาะของกีฬาฟุตซอล  สามารถนำไปใช้เป็นประจำทุกวัน  ส่งผลต่อสุขภาพ  การทำงาน  และการปฏิบัติ
กิจกรรมประจำวัน  จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  และให้เกิดทักษะ  ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการตัดสินใจการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  ตลอดจน
มีความรักชาติศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรยีนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความ
เป็นไทยและมีจิตสาธารณะใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย  โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุมทุก
ผลการเรียนรู้ที่กำหนด     
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้  เข้าใจ  การควบคุมตนเองและสามารถปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว  แบบต่างๆกับการเล่นกีฬาฟุต
ซอลได้อย่างถูกต้อง 
2.  รู้  เข้าใจ  รูปแบบกิจกรรม  สามารถปฏิบัติและเปรียบเทียบรูปแบบการเคลื่อนไหว แบบต่างๆ ใน
การทำงานและการเล่นกีฬาฟุตซอล  ได้อย่างถูกต้อง 
3.  รู้  เข้าใจ  ทักษะกลไกพ้ืนฐาน  สามารถปฏิบัติ การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ กลไกพ้ืนฐานไปสู่รูปแบบ
เฉพาะในกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล   ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
4.  รู้  เข้าใจ  การออกกำลังกาย  สามารถเลือกเล่นกีฬาฟุตซอล    ได้ตามความถนัดและสนใจ  ชื่นชอบ  
และมีความสุข  
5.  รู้  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  การออกกำลังกาย  สามารถปฏิบัติ การเล่นกีฬาฟุตซอล   เป็นประจำเพื่อการ
มีสุขภาพที่ดี 
6.  รู้ เข้าใจ กฎ  กติกาการเล่นกีฬาฟุตซอลสามารถจำแนก  ปฏิบัติการ แข่งขันสร้างความปลอดภัยและ
สันติได้อย่างถูกต้อง 
7.  รู้ เข้าใจ กลวิธีการเล่น  การแข่งขันกีฬาฟุตซอล  สร้างความร่วมมือ  ในการทำงาน  การเล่นการ
แข่งขันกีฬาเป็นทีมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
8.  รู้  เข้าใจ  การเล่น  การแข่งขันกีฬาฟุตซอล  ด้วยความมุ่งม่ัน  สามารถแสดงความมีน้ำใจนักกีฬา 
รวมถึงประโยชน์ของการทำงาน  เป็นทีม  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.  รู้  เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติตามหน้าที่และสามารถปฏิบัติได้ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬาฟุต
ซอล  เป็นทีมอย่างเหมาะสม 



๑๕๒ 
 

10.  รู้  เข้าใจ  ความสำคัญของความรับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตซอล  ได้อย่างสร้างสรรค์ 
11.  รู้ เข้าใจ ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำท่ีแสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี สามารถ
นำไปใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง          

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 
 

พ33101  สุขศึกษา 3  
รายวิชาพื้นฐาน                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1             เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและดำรง
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท ระบบสืบพันธ์  ระบบต่อมไร้ท่อ ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมี
เพศสัมพันธ์  และแนวทางในการป้องกัน  ค่านิยมที่ดีในเรื่อการเลือกปฏิบัติตนตามค่านิยมท่ีเหมาะสม  การ
วางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์  ทักษะการตัดสินใจ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
รหัสตัวช้ีวัด   

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

รวม  6   ตัวชี้วัด   
 
 

พ33102  พลศึกษา 3  
รายวิชาพื้นฐาน                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการวางแผนพัฒนาสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางกลไก  ของตนเองและครอบครัว  

การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อสุขภาพ  และวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี    ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  รูปแบบในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติในการเล่นกีฬาลีลาศ  ให้
ถูกต้องตามกฎ  กติกา  และมารยาท  เข้าร่วมการแข่งขันโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม  มีความสุขและ



๑๕๓ 
 

เห็นคุณค่าความงามจากการเล่นกีฬาลีลาศ  การมีมารยาทในการดู  การแข่งขัน  ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  เข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การสืบค้น
ข้อมูล  การทดสอบ  การอธิบายและอภิปราย  การทำรายงาน  การฝึกปฏิบัติจริง  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ   วางแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางกลไก  ของตนเอง
และครอบครัว  ใช้ทักษะการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง  แสดง
วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี    วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  
สามารถวางแผนและปฏิบัติตนในการเล่นกีฬานันทนาการ  ให้ถูกต้องตามกฎ  กติกา  มารยาท    โดยคำนึงถึงผล
ที่เกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม  มีความสุขและเห็นคุณค่าของกีฬานันทนาการ การมีมารยาทในการดู  การแข่งขัน  
แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกับบุคคลภายนอก  และนำหลักการแนวคิดที่ได้รับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  เป็นประจำสม่ำเสมอ  ตลอดจนมีความรักชาติศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ   ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดที่กำหนด   
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม 8 ตัวชี้วัด 
 
 

พ33201  วอลเล่บอล 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความสำคัญและรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่

การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล    เลือกเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลที่เหมาะสมกับตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรม
การฝึกทักษะ  และทักษะเฉพาะของกีฬาวอลเล่ย์บอล  และนำหลักการที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้
กับการออกกำลังกาย    การทำงาน จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
 โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การสืบค้น
ข้อมูล  การทดสอบ  การอธิบายและอภิปราย  การทำรายงาน  การฝึกปฏิบัติจริง  พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  ความสำคัญของ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เลือกเล่นกีฬาที่ตนชื่นชอบได้เหมาะสมกับตนเอง  
โดยใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐาน  มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล  กิจกรรมการฝึกทักษะ  
และทักษะเฉพาะของกีฬาวอลเล่ย์บอล  สามารถนำไปใช้เป็นประจำทุกวัน  ส่งผลต่อสุขภาพ  การทำงาน  และ
การปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน  จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  ตลอดจนมีความรักชาติศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะใช้วิธีการวัด และ
ประเมินผลที่หลากหลายโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดที่กำหนด 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้  เข้าใจ  การควบคุมตนเองและสามารถปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว  แบบต่างๆกับการเล่นกีฬา
วอลเล่ย์บอลได้อย่างถูกต้อง 



๑๕๔ 
 

2.  รู้  เข้าใจ  รูปแบบกิจกรรม  สามารถปฏิบัติและเปรียบเทียบรูปแบบการเคลื่อนไหว แบบต่างๆ ใน
การทำงานและการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล   ได้อย่างถูกต้อง 
3.  รู้  เข้าใจ  ทักษะกลไกพ้ืนฐาน  สามารถปฏิบัติ การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ กลไกพ้ืนฐานไปสู่รูปแบบ
เฉพาะในกิจกรรมการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล  ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
4.  รู้  เข้าใจ  การออกกำลังกาย  สามารถเลือกเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล  ได้ตามความถนัดและสนใจ  ชื่น
ชอบ  และมีความสุข  
5.  รู้  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  การออกกำลังกาย  สามารถปฏิบัติ การเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล   เป็นประจำเพ่ือ
การมีสุขภาพที่ดี 
6.  รู้ เข้าใจ กฎ  กติกาการเล่นกฬีาวอลเล่ย์บอลสามารถจำแนก  ปฏิบัติการ แข่งขันสร้างความปลอดภัย
และสันติได้อย่างถูกต้อง 

รวม   6   ผลการเรียนรู้ 
 
 

พ33202  มวยไทย 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 
       ศึกษาหลักการเคลื่อนไหว รูปแบบการเคลื่อนไหว ทักษะ กฎ กติกา มารยาท เกี่ยวกับศิลปะ  มวยไทย เพ่ือ
ออกก าลังกายและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สามารถใช้เป็นสื่อในการออกกำลังกายในชีวิตประจำ วันได้   
       วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวนำไปประยุกต์ใช้ในศิลปะ  มวยไทย 
อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬา กับผู้อื่นและนำไปสรุป
เป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวัน แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การ เล่น การแข่งขันกีฬาด้วยความมี
น้ำใจนักกีฬา จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  เพ่ือสุขภาพของตนเอง  นำประสบการณ์
และความสามารถของตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม คำนึงถึง ผลที่เกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม             เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเข้า  ร่วมกิจกรรมกีฬาประเภท
ศิลปะมวยไทย ชื่นชมในสุนทรียภาพและแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาของการ  ออกกำลังกาย               และเล่น
กีฬา นำประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมทางการกีฬาไปใช้เป็นแนวทางในการ ทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน 
       นำหลักการแนวคิดที่ได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  เป็นประจำสม่ำเสมอ   ตลอดจนมีความรัก
ชาติศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้  

๑. วิเคราะห์หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและนำไปใช้ในศิลปะมวยไทย และการสร้างเสริม 
สมรรถภาพทางกายได้  
๒. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวและนำไปใช้ในศิลปะมวยไทย และการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย
ได ้ 
๓. ประยุกต์ความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกิจกรรมศิลปะมวยไทยได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  



๑๕๕ 
 

๔. อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับผู้อ่ืน 
และนำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องได้  
๕. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา และ นำไปใช้
ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  

รวม  5   ผลการเรียนรู้ 
 
 

พ33203  สุขศึกษาเพิ่มเติม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและดำรง

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท ระบบสืบพันธ์  ระบบต่อมไร้ท่อ ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมี
เพศสัมพันธ์  และแนวทางในการป้องกัน  ค่านิยมที่ดีในเรื่อการเลือกปฏิบัติตนตามค่านิยมท่ีเหมาะสม  การ
วางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์  ทักษะการตัดสินใจ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหาการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การอนุรักษ์พลังงานและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด  
ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้    

1. อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ อวัยวะต่าง ๆ 
2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการ

ดำรงชีวิต 
4. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ 
5. เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกันลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศ และครอบครัว 
6. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนและเสนอ

แนวทางแก้ปัญหา 
รวม  6   ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 



๑๕๖ 
 

พ33204  พลศึกษาเพิ่มเติม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการวางแผนพัฒนาสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางกลไก  ของตนเองและครอบครัว  

การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อสุขภาพ  และวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี    ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  รูปแบบในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติในการเล่นกีฬาลีลาศ  ให้
ถูกต้องตามกฎ  กติกา  และมารยาท  เข้าร่วมการแข่งขันโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม  มีความสุขและ
เห็นคุณค่าความงามจากการเล่นกีฬาลีลาศ  การมีมารยาทในการดู  การแข่งขัน  ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  เข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  และนำแนวคิดท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การสืบค้น
ข้อมูล  การทดสอบ  การอธิบายและอภิปราย  การทำรายงาน  การฝึกปฏิบัติจริง  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ   วางแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางกลไก  ของตนเอง
และครอบครัว  ใช้ทักษะการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง  แสดง
วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี    วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  
สามารถวางแผนและปฏิบัติตนในการเล่นกีฬานันทนาการ  ให้ถูกต้องตามกฎ  กติกา  มารยาท    โดยคำนึงถึงผล
ที่เกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม  มีความสุขและเห็นคุณค่าของกีฬานันทนาการ การมีมารยาทในการดู  การแข่งขัน  
แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกับบุคคลภายนอก  และนำหลักการแนวคิดที่ได้รับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  เป็นประจำสม่ำเสมอ  ตลอดจนมีความรักชาติศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ   ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดที่กำหนด   
ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ิมพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่           
นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

2. เล่นกีฬาไทย และ กีฬาสากล ประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ  1  
ชนิด 

3. ร่วมกิจกรรมนันทนาการ อย่างน้อย  1  กิจกรรม และนำหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชา
อ่ืน 

4. ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และนำความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ 

5. อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  จนเป็นวิถีชีวิตที่มี สุขภาพดี  
6. ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด  ความสนใจ  อย่างเต็มความสามารถพร้อม

ทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 
7. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา   และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
8. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 



๑๕๗ 
 

พ33205 วอลเล่บอล   2 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความสำคัญและรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่

การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล    เลือกเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลที่เหมาะสมกับตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรม
การฝึกทักษะ  และทักษะเฉพาะของกีฬาวอลเล่ย์บอล  และนำหลักการที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้
กับการออกกำลังกาย    การทำงาน จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
 โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  การสืบค้น
ข้อมูล  การทดสอบ  การอธิบายและอภิปราย  การทำรายงาน  การฝึกปฏิบัติจริง  พัฒนาผู้เรียนให้มีคว ามรู้  
ความเข้าใจ  ความสำคัญของ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เลือกเล่นกีฬาที่ตนชื่นชอบได้เหมาะสมกับตนเอง  
โดยใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐาน  มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล  กิจกรรมการฝึกทักษะ  
และทักษะเฉพาะของกีฬาวอลเล่ย์บอล  สามารถนำไปใช้เป็นประจำทุกวัน  ส่งผลต่อสุขภาพ  การทำงาน  และ
การปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน  จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  ตลอดจนมีความรักชาติศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดที่กำหนด 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้ เข้าใจ กลวิธีการเล่น  การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล  สร้างความร่วมมือ  ในการทำงาน  การเล่นการ
แข่งขันกีฬาเป็นทีมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.  รู้  เข้าใจ  การเล่น  การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล  ด้วยความมุ่งม่ัน  สามารถแสดงความมีน้ำใจ
นักกีฬา รวมถึงประโยชน์ของการทำงาน  เป็นทีม  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.  รู้  เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติตามหน้าที่และสามารถปฏิบัติได้ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬา
วอลเล่ย์บอล  เป็นทีมอย่างเหมาะสม 
4.  รู้  เข้าใจ  ความสำคัญของความรับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาวอลเล่ย์บอล   ได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.  รู้ เข้าใจ ชื่นชมและส่งเสริมการกระทำที่แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี สามารถ
นำไปใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง          

รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 

พ33206 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2              เวลา 80 ชั่วโมง  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
      การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเป็นการเพ่ิมหรือยกระดับสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคลในด้านที่  
บกพร่อง โดยก่อนที่จะพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้นั้นจำเป็นต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายและ 
เปรียบเทียบผลการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานในเบื้องต้น เพ่ือจะได้ทราบว่าตนเองควรต้องพัฒนาสมรรถภาพ 
ทางกายในด้านใด และหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายในด้านนั้น ๆ ให้ดีขึ้นต่อไป เพ่ือส่งเสริมให้  
ร่างกายของตนเองมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งข้ึน 



๑๕๘ 
 

ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายความหมายของสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
2. รู้ และสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบฝึกการลุก – นั่ง 60 วินาทีได้อย่างถูกต้อง 
3. รู้  และสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบฝึกการดันพื้น 30  วินาทีได้อย่างถูกต้อง 
4. รู้  และสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบฝึกการยืนกระโดดไกลได้อย่างถูกต้อง 
5. รู้  และสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบฝึกการนั่งงอตัวไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้อง 
6. รู้  และสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบฝึกการวิ่งอ้อมหลักได้อย่างถูกต้อง 
7. รู้  และสามารถปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบฝึกการวิ่งระยะไกลได้อย่างถูกต้อง 
8. สามารถวางแผนและพัฒนาร่างกายให้ดีเพื่อสมรรถภาพทางกาย 
9. อธิบายข้อควรคำนึงในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
10. สามารถทดสอบสมรรถภาพทางทางกายได้อย่างถูกต้อง 

รวม 9  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๑.๐(๔๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๑.๐(๔๐) ศ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๑.๐(๔๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๑.๐(๔๐) ศ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๑.๐(๔๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๖๑ 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ปีการศึกษา ๒๕๖4-2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕(๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ศ๓๑๒๐๑ วาดเส้น ๒.๐(๘๐) ศ๓๑๒๐๓ ลายไทย ๒.๐(๘๐) 
ศ๓๑๒๐๒ จิตรกรรม ๒.๐(๘๐) ศ๓๑๒๐๔ องค์ประกอบศิลป์ ๒.๐(๘๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕(๒๐) ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔  ๐.๕(๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ศ๓๒๒๐๑ ดนตรีไทยปฏิบัติ ๑                ๔.๐(๑๖๐) ศ๓๒๒๐2 ดนตรีไทยปฏิบัติ ๒               ๔.๐(๑๖๐) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕(๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ศ๓๓๒๐๑ นาฏศิลป์ ๑ ๔.๐(๑๖๐) ศ๓๓๒๐๒ นาฏศิลป์ ๒ ๔.๐(๑๖๐) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศน
ธาตุ บอกหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรืองานกราฟิกอ่ืนๆในการนำเสนอ
ความคิดและข้อมูล การประเมินงานทัศนศิลป์ ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น    งานทัศนศิลป์
ในภาคต่างๆของไทย   ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล 

ปฏิบัติการวาดภาพทัศนียภาพ แสดงให้เห็นระยะใกล้ไกลเป็น ๓ มิติ  รวบรวมงานปั้นสื่อผสมมาสร้างเป็น
สื่อเรื่องราว  ๓ มิติ  โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน  และสื่อถึงเรื่องราวของงานออกแบบรูปภาพ 
สัญลักษณ์หรือกราฟิกอ่ืนๆในการเสนอความคิดและข้อมูลด้วยความมุ่งม่ันในการทำงาน 

เห็นคุณค่าและความสำคัญของการนำความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิญญาณทางศิลปะ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ด้วยการประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดต้องรู้  ศ.๑.๑ ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๕,ม.๑/๖ 

ศ.๑.๒ ม.๑/๑ 
ตัวชี้วัดควรรู ้  ศ.๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๔ 

ศ.๑.๒ ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
รวม ๙ ตัวช้ีวัด 

 
 

ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒    
รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะด้านขับร้อง   ดนตรีใน เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  การขับร้อง
และการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการขับร้อง  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม  ประเภทของวงดนตรีไทย  และวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ   

ศึกษาวิเคราะห์  และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้  และความสามารถเกี่ยวกับนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละครในการแสดง  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  นาฏศิลป์นานาชาติ  โดยใช้ทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม
ในกระบวนการผลิต  การแสดง  การแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกในการชมการแสดงโดยใช้ เกณฑ์ง่าย ๆ  ที่
กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม  โดยเน้นเรื่องการใช้เสียง  การแสดงท่า  และการเคลื่อนไหว 
 มีความรู้ความเข้าใจ  ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์   ได้แก่  นาฏยศัพท์  ละคร  ระบำเบ็ดเตล็ด              
รำวงมาตรฐาน  การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ  จัดกิจกรรมทางนาฏศิลป์และตระหนักใน



๑๖๓ 
 

คุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทย  โดยใช้กระบวนการการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  การเรียนรู้เทคนิค  วิธีการทำงาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่าง
อิสระ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ด้วยความชื่นชมและเห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์นานาชาติ 

โดยการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดต้องรู้    ศ.๒.๑  ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๘ 

  ศ.๒.๒  ม.๑/๑ 
  ศ. ๓.๑  ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
  ศ.๓.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒ 

ตัวชี้วัดควรรู้  ศ. ๒.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๗, ม.๑/๙ 
ศ. ๒.๒  ม.๑/๒ 
ศ. ๓.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 

รวม ๑๘ ตัวช้ีวัด 
 
 

ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓    
รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้  ความสามารถเกี่ยวกับรูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์  ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  เทคนิค
ในการวาดภาพสื่อความหมาย  การประเมินและการวิจารณ์นำผลงานการประเมินไปพัฒนางานทัศนศิลป์  สร้าง
งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาและนำความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย  เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการคิด   
การวิจารณ์  อภิปราย  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  และนำเสนอผลงาน  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  และ
กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  การเรียนรู้เทคนิควิธีการทำงาน  การเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่างานศิลปะที่มี
บริบทมาจากศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา



๑๖๔ 
 

เป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคม
อาเซียนการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดต้องรู้    ศ.๑.๑  ม.๒/๑,ม.๒/๓,ม.๒/๕ 

ศ.๑.๒  ม.๒/๒ 
ตัวชี้วัดควรรู้  ศ.๑.๑ ม.๒/๒, ม.๒/๔, ม.๒/๖, ม.๒/๗ 

ศ.๑.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๓  
รวม ๑๐ตัวช้ีวัด 

 
 

ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔    
รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 
เปรียบเทียบองค์ประกอบของดนตรีตัวใหญ่กว่าจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน  อ่าน  เขียน  ร้องโน้ตไทย  โน้ต

สากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง  บอกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์  ดนตรีขับร้อง  บรรเลงดนตรีทั้ง
เดี่ยวและรวมวง บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  บรรยายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มีต่อดนตรีในประเทศไทย 

ศึกษาวิเคราะห์  และเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ อธิบาย
การบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดงและสามารถสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และ
การละคร  วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้ อ่ืนโดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่ เหมาะสม  
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ  การนำความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจำวัน  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  การเรียนรู้เทคนิค  วิธีการทำงาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่าง
อิสระมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ไทยและนานาชาติ 
 โดยการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดต้องรู้    ศ.๒.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
   ศ. ๒.๑  ม.๒/๗ 

ศ. ๓.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ศ. ๓.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

ตัวชี้วัดควรรู้  ศ. ๒.๑  ม.๒/๖ 
ศ. ๒.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
ศ. ๓.๑  ม.๒/๕ 

รวม ๑๗ ตัวช้ีวัด 



๑๖๕ 
 

ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ 
รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
  

ศึกษาหลักทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยระบุและบรรยายเทคนิคศึกษา
และปฏิบัติเกี่ยวกับโขน สร้างสรรค์นาฏศิลป์สู่ชีวิตประจำวัน นาฏยศัพท์และภาษาท่า และการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ จากใบความรู้ ภาพการแสดงนาฏศิลป์โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่างการสรุปความรู้ การ
ปฏิบัติท่ารำต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเรียนรู้ ความเข้าใจ สร้างและนำเสนอ ผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่
ต้องการ สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ สามารถเข้าใจความไพเราะงดงามของนาฏศิลป์ 
และบรรยายเกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติ 
 เห็นความสำคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถนำความรู้ด้านนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปบูรณาการกับอาเซียน
ให้เกิดงานนาฏศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  
รหัสตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดต้องรู้    ศ ๑.๑  ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗ 

ศ ๑.๒  ม.๓/๑ 
ตัวชี้วัดควรรู้  ศ ๑.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๒  
รวม 8 ตัวช้ีวัด 

 
 

ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖    
รายวิชาพื้นฐาน                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
  

ศึกษาเรื่ององค์ประกอบงานดนตรี การขับร้อง บรรเลงดนตรี หลักการประพันธ์เพลง การเปรียบเทียบ
งานดนตรี อิทธิพลทางดนตรี การจัดการแสดงดนตรี และวิวัฒนาการของดนตรี โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์งานดนตรีนำเสนอโดยการอธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบองค์ประกอบที่
ใช้ในงานดนตรี และจัดการแสดงดนตรี 
 เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรี สามารถนำความรู้ทางด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปบูรณาการกับอาเซียนให้เกิด
งานดนตรีได้อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่ วมกับผู้อ่ืน 
ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 



๑๖๖ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดต้องรู้    ศ ๒.๑  ม.๓/๒, ม.๓/๕, ม.๓/๗ 
   ศ.๒.๒ ม.๓/๑ 
ตัวชี้วัดควรรู้  ศ ๒.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๖ 
   ศ.๒.๒  ม.๓/๒ 
รวม 9 ตัวช้ีวัด 
 
 

ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑    
รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะ  ด้านทัศนศิลป์ในเรื่อง  ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อ
ความหมายในรูปแบบต่างๆ  ศัพท์ทางทัศนศิลป์  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์  เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก  

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะ  ด้านทัศนศิลป์ในเรื่อง  งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการ
ออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์  ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่  อธิบาย
จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหา เพ่ือสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  วิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของ
สังคม 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การเรียนรู้เทคนิค  วิธีการทำงาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่าง
อิสระ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่นชมและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน
การศึกษาในระดับต่อไป 

รหัสตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดต้องรู้  ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ ,ม.๔-๖/๕ ,ม.๔-๖/๖ ,ม.๔-๖/๗ ,ม.๔-๖/๑๐  
ตัวชี้วัดควรรู้  ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๑ 

รวม ๑๑ ตัวช้ีวัด 
 

ศ๓๑๒๐๑ วาดเส้น    
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา ๘๐ ชั่วโมง  จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดเส้น  กระบวนการข้ันตอนในการวาดเส้น  วัสดุ  อุปกรณ์ในการวาด
เส้น  การวาดเส้นลักษณะต่างๆ  การวาดเส้นตามเรื่องราว  และการจัดทำแฟ้มสะสมงานวาดเส้น 



๑๖๗ 
 

 โดยการสืบค้นข้อมูล  บันทึก  การอภิปราย  และการฝึกปฏิบัติการให้มีความรู้  ความเข้ าใจ  มี
ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  การคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  การใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  และสามารถนำความรู้จากการศึกษาวิชาวาดเส้นไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  เห็นความสำคัญของงานวาดเส้น มุ่งมั่นและรับผิดชอบในการทำงาน
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีความรู้เรื่องการวาดเส้น 
๒.  เข้าใจกระบวนการขั้นตอนในการวาดเส้น 
๓.  มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น 
๔.  มีทักษะในการวาดเส้นลักษณะต่างๆ 
๕.  มีทักษะในการวาดเส้นตามเรื่องราวต่างๆ 
๖.  เห็นความสำคัญของงานวาดเส้นในการดำรงชีวิตประจำวัน 
๗.  เกิดคุณลักษณะในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดคุณลักษณะตามโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียน 
สุจริต) และค่านิยม ๑๒ประการ 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ศ๓๑๒๐๒ จิตรกรรม    
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา ๘๐ ชั่วโมง  จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยและสากล  ประวัติจิตรกรรม  กระบวนการสร้างงานจิตรกรรม  
วัสดุ  อุปกรณ์  และกลวิธีการสร้างงานจิตรกรรม  รูปแบบงานจิตรกรรม  การวิจารณ์งานจิตรกรรม  และการ
จัดทำแฟ้มสะสมงาน  

โดยการสืบค้นข้อมูล  บันทึก  การอภิปราย  และการฝึกปฏิบัติการให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  การคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  การใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  และสามารถนำความรู้จากการศึกษาวิชาจิตรกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  เห็นความสำคัญของงานจิตรกรรม มุ่งมั่นและรับผิดชอบในการทำงาน
ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 



๑๖๘ 
 

๑.  มีความรู้เรื่องจิตรกรรม   
๒.  เข้าใจกระบวนการสร้างงานจิตรกรรม 
๓.  มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 
๔.  มีทักษะในการสร้างสรรค์เทคนิคงานจิตรกรรม 
๕.  มีทักษะในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมรูปแบบต่างๆ 
๖.  มีทักษะในการวิจารณ์งานจิตรกรรม 
๗.  เห็นความสำคัญของงานจิตรกรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน 
๘.  เกิดคุณลักษณะในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดคุณลักษณะตามโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการ 
โรงเรียนสุจริต) และค่านิยม ๑๒ประการ 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะ  ด้านทัศนศิลป์ในเรื่อง  งานทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและ

ความก้าวหน้าของตนเอง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ            สร้างงาน
ของศิลปินที่ตนชื่นชอบ วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคมในปัจจุบันอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การเรียนรู้เทคนิค  วิธีการทำงาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่าง
อิสระ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่ นชมและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน
การศึกษาในระดับต่อไป 

รหัสตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดต้องรู้  ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๑ 
ตัวชี้วัดควรรู้  ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 

รวม ๓ ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

ศ๓๑๒๐๓ ลายไทย   
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา ๘๐ ชั่วโมง  จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของลายไทย  ลักษณะของลายไทย  หลักการและวิธีการเขียนลายไทยประเภท  
กระหนก  นารี  กระบี่  คช  และการผูกลายไทย  

โดยการสืบค้นข้อมูล  บันทึก  การอภิปราย  และการฝึกปฏิบัติการให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  การคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  การใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  และสามารถประยุกต์ใช้ลายไทยให้เกิดคุณประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  เห็นความสำคัญของลายไทย มุ่งมั่นและรับผิ ดชอบในการทำงาน
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีความรู้เรื่องลายไทย   
๒.  มีทักษะในการเขียนลายไทยประเภท  กระหนก  นารี  กระบี่  คช 
๓.  มีทักษะในการผูกลายไทย 
๔.  เห็นความสำคัญและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
๕.  เกิดคุณลักษณะในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     เกิดคุณลักษณะตาม 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) และค่านิยม ๑๒ประการ 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ศ๓๑๒๐๔ องค์ประกอบศิลป์                             
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา ๘๐ ชั่วโมง  จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลปะ  ทัศนธาตุ  การจัดองค์ประกอบศิลปะ  และหลักการ
สร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลปะแบบต่างๆ  

โดยการสืบค้นข้อมูล  บันทึก  การอภิปราย  และการฝึกปฏิบัติการให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มี
ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  การคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  การใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  และสามารถประยุกต์ใช้งานองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดคุณประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  เห็นความสำคัญของงานองค์ประกอบศิลป์ มุ่งมั่นและรับผิดชอบในการ
ทำงานประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 



๑๗๐ 
 

มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์     ทัศนธาตุ   และหลักการสร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์   
๒.  มีทักษะในการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
๓.  เห็นความสำคัญของการจัดองค์ประกอบศิลป์ในการดำรงชีวิตประจำวัน 
๔.  เกิดคุณลักษณะในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     เกิดคุณลักษณะตาม 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) และค่านิยม ๑๒ประการ 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษานาฏศิลป์และการแสดงในเรื่อง  การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละครวิเคราะห์แก่นของการ
แสดงนาฏศิลป์   การละครที่ต้องการสื่อความหมาย ในการแสดงบรรยาย อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง 
ฉากอุปกรณ์ และสถานที่ท่ีมีผลต่อการแสดง 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การเรียนรู้เทคนิค  วิธีการทำงาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่าง
อิสระ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่นชมและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล 

 โดยการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนการศึกษาในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดต้องรู้  ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๕ ,ม.๔-๖/๖ ,ม.๔-๖/๘ 
   ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ ,ม.๔-๖/๓ ,ม.๔-๖/๔ ,ม.๔-๖/๕ 
ตัวชี้วัดควรรู้  ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๗ 

รวม ๑๓ ตัวช้ีวัด 
 
 

ศ๓๒๒๐๑ ดนตรไีทยปฏิบัติ ๑                         
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๔.๐ หน่วยกิต 
  
 ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรี  ประเภทของเครื่องดนตรี  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์  การ
ผสมวงและวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี   หลักการฟัง   หลักการวิเคราะห์เพลง  หลักการขับร้อง  บรรเลง



๑๗๑ 
 

ดนตรี  วิธีการบรรเลง  การใช้เครื่องดนตรี  การดูแลและการเก็บรักษาเครื่องดนตรี  เข้าใจประวัติความเป็นมา
ของดนตรี  ประเภทเครื่องดนตรี  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์   กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ไทยผสมผสานกับประชาคมอาเซียน        ฝึกปฏิบัติการขับร้องและบรรเลงดนตรี  เพ่ือสื่อความคิด  จินตนาการ  
ตลอดจนการนำความรู้และหลักทางดนตรีมาใช้กับวิชาอ่ืน ๆ และชีวิตประจำวัน 

โดยการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนการศึกษาในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้  

๑.นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยรวมถึงบอกลักษณะและ 
ประเภทของเครื่องดนตรีไทยทั้ง 4 ประเภท ได้ 

           ๒.มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยมีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช้และ 
เก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยบอกความหมายและลักษณะขององค์ประกอบดนตรีไทยได้และมีความรู้ 
พ้ืนฐานในการอ่านโน้ตเพลงไทยได้อย่างถูต้อง 
๓.ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยโดยเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางดนตรี  และเข้าใจศัพท์สังคีต 
๔.สามารถใช้เครื่องดนตรีไทยตามความถนัดบรรเลงเพลงที่กำหนดให้ได้ถูกต้องและบอกหลักการและ 
วิธีการขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง 

          ๕.ฝึกและขับร้องเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้นตามที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและฝึกและขับร้องเพลงอัตรา 
จังหวะ 2 ชั้นตามที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 

          ๖.แสดงออกถึงการรับรู้ในความไพเราะของดนตรีจากประสบการณ์ตามหลักพ้ืนฐานทางดนตรี 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ศ๓๒๑๐๒ รายวิชา ศิลปะ ๔   
รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษานาฏศิลป์และการแสดงในเรื่อง  การแสดงรูปแบบต่างๆ  เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์ละครสั้นใน
รูปแบบที่ชื่นชอบการแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ  บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครไทยในยุคสมัย
ต่างๆ 

          ศึกษานาฏศิลป์และการแสดงในเรื่อง  ใช้เกณฑ์การประเมินในการ 

ประเมินการแสดง  ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวันและนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดงในการ
อนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การเรียนรู้เทคนิค  วิธีการทำงาน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่าง
อิสระ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ  สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความชื่นชมและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสากล 

 โดยการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและมี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนการศึกษาในระดับต่อไป 



๑๗๒ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดต้องรู้  ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๑-๗ 
   ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๒-๔ 
ตัวชี้วัดควรรู้  ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๘ 

ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๑ 

รวม ๑๒ ตัวช้ีวัด 
 

 
ศ๓๒๒๐๓ ดนตรไีทยปฏิบัติ ๒                         

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๔.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจำแนกความแตกต่างลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรีไทย  
การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีไทย และวงดนตรีไทย  วิเคราะห์และจำแนกความแตกต่างของบทเพลงจาก
ความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟังเพลงและดนตรี   การนำความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับวิชาอ่ืน และ
ชีวิตประจำวัน    
       ศึกษาเรียนรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต
และมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนการศึกษาในระดับ
ต่อไป    
ผลการเรียนรู้  

๑. สามารถจำแนกความแตกต่างลักษณะและประเภทของเครื่องดนตรีไทย  การเกิดเสียงของเครื่อง 
ดนตรีไทย และวงดนตรีไทย 
๒. วิเคราะห์และจำแนกความแตกต่างของบทเพลงจากความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟังเพลงและ 
ดนตรี   
๓. นำความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับวิชาอ่ืน และชีวิตประจำวัน    

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะพื้นฐาน ๕    
รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงดนตรีไทยและสากล ปัจจัยในการสร้ างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม โน้ตดนตรีไทยและสากล การประเมินผลงานดนตรี การนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ  ยุคสมัย
ของดนตรี ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม บทบาทของดนตรีในการสะท้อนสังคม แนวทาง  และวิธีการในการส่งเสริม
อนุรักษ์ดนตรีไทย 



๑๗๓ 
 

     กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้  โดยใช้ กระบวนการคิดวิ เคราะห์   
วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  การสรุปความรู้และการ
จัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  สร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรีให้
ได้ผลตามท่ีต้องการ  สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิด  ความรู้สึกของตนเอง  เข้าใจความไพเราะ  งดงามของ
ดนตรี  บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีได้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

    เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีและนำความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวันและประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งานดนตรี เชื่อมั่น
ภาคภูมิใจในการแสดงออก  รับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดก
และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
             มีเจตคติที่ดีในการเรียน  เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าทางดนตรี มีทักษะ –
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
            มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน 

รหัสตัวช้ีวัด 
ศ 2.1  ม. 6/1, ม. 6/2, ม. 6/3, ม. 6/4, ม. 6/5,  ม. 6/6  

รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด   
 

 
ศ๓๒๒๐๒ นาฏศิลป์ ๑ 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๔.๐ หน่วยกิต 

 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทมาตรฐาน เบ็ดเตล็ด 

พ้ืนบ้าน และอาเซียน มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบในการแสดงนาฏศิลป์ไทย รู้จักเปรียบเทียบการนำ
การแสดงนาฏศิลป์ไทยไปใช้ในโอกาสต่าง ๆนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิด
เป็นแผนภาพเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและนำเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ 
สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงามของนาฏศิ ลป์ บรรยาย
และอธิบายเกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติ 

เห็นความสำคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยที่เป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์ของชาติสามารถนำความรู้
ด้านนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตลอดจน
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในการแสดงออก ตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศ
อาเซียน รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 



๑๗๔ 
 

๒. มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำของนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ตรงตามจังหวะ 

๓. มีทักษะในจดจำเนื้อร้อง การขับร้องเพลง และปรบมือประกอบจังหวะได้อย่างถูกต้อง 
๔. สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ไทยได้อย่างสวยงาม และมีทักษะในการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
หลากหลายรูปแบบ 

๕. เห็นความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย สามารถนำนาฏศิลป์แต่ละประเภทมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ โดยน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖    
รายวิชาพื้นฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงดนตรีไทยและสากล ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 
โน้ตดนตรีไทยและสากล การประเมินผลงานดนตรี การนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ  ยุคสมัยของดนตรี 
ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม บทบาทของดนตรีในการสะท้อนสังคม แนวทาง  และวิธีการในการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรี
ไทย 
  กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์ 
จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิด
เป็นแผนภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  สร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรีให้ได้ผลตามที่ต้องการ  
สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิด  ความรู้สึกของตนเอง  เข้าใจความไพเราะ  งดงามของดนตรี  บรรยายและ
อธิบายเกี่ยวกับดนตรีได้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

  เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีและนำความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวันและประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์งานดนตรี เชื่อมั่น
ภาคภูมิใจในการแสดงออก  รับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกและ
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
          มีเจตคติที่ดีในการเรียน  เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าทางดนตรี มีทักษะ –
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของ
อาเซียน 

รหัสตัวช้ีวัด 
  ศ 2.1  ม. 6/7, ม. 6/8 
  ศ 2.2  ม. 6/1, ม. 6/2, ม. 6/3, ม. 6/4,  ม. 6/5 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด   

 



๑๗๕ 
 

ศ๓๒๒๐๔ นาฏศิลป์ ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๔.๐ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน มีทักษะในการแสดง
หลากหลายรูปแบบในการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน รู้จักเปรียบเทียบการนำการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านไปใช้ใน
โอกาสต่าง ๆนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

           กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิด
เป็นแผนภาพเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและนำเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่ ต้องการ 
สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะและงดงามของนาฏศิลป์ บรรยาย
และอธิบายเกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติ 

เห็นความสำคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์พ้ืนบ้านที่เป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์ของชาติสามารถนำ
ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน ๆ 
ตลอดจนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มี
จิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับ
ต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยพ้ืนบ้านแต่ละภูมิภาคได้อย่างถูกต้อง 
๒.มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์พื้นบ้านได้อย่างถูกต้อง ตรงตามจังหวะ 

๓.มีทักษะในจดจำเนื้อร้อง การขับร้องเพลง และปรบมือประกอบจังหวะได้อย่างถูกต้อง 
๔.เห็นความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย สามารถนำนาฏศิลป์แต่ละประเภทมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
โดยน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ง23201 โครงงาน 1 1.5(60) ง23202 โครงงาน 2 1.5(60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๗๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ง31201 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 2.0 (80) ง31207 การปลูกผักอินทรีย์ 2.0 (80) 
ง31202 การเพาะเห็ดอย่างง่าย 2.0 (80) ง31208 การเลี้ยงปลาน้ำจืด 2.0 (80) 
ง31203 ช่างเครื่องหอมเบื้องต้น 2.0 (80) ง31209 ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย 2.0 (80) 
ง31204 ช่างอาหารอบเบื้องต้น 2.0 (80) ง31210 ช่างอาหารอบเพ่ืออาชีพ 2.0 (80) 
ง31205 ไฟฟ้าเบื้องต้น 2.0 (80) ง31211 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2.0 (80) 
ง31206 ช่างเขียนแบบไฟฟ้า 1 2.0 (80) ง31212 ช่างเขียนแบบไฟฟ้า 2 2.0 (80) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ง32201 การปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย ์ 2.0 (80) ง32207 การขยายพันธุ์พืช 2.0 (80) 
ง32202 หลักการเลี้ยงสุกรขุน 2.0 (80) ง32208 การเลี้ยงสุกรขุนระบบอินทรีย์ 2.0 (80) 
ง32203 ช่างผลิตภัณฑ์กระดาษสา 2.0 (80) ง32209 ช่างปักด้วยมือ 2.0 (80) 
ง32204 อาหารเพื่อสุขภาพ 2.0 (80) ง32210 ช่างขนมไทย 2.0 (80) 
ง32205 ช่างซ่อมลำโพง 1 2.0 (80) ง32211 ช่างซ่อมลำโพง 2 2.0 (80) 
ง32206 ช่างเขียนแปลนบ้านไฟฟ้า 1 2.0 (80) ง32212 ช่างเขียนแปลนบ้านไฟฟ้า 2 2.0 (80) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 

วิชาพืน้ฐาน วิชาพื้นฐาน 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
ง33201 การเลี้ยงปลาสวยงาม 2.0 (80) ง33207 การผลิตอิฐตัวหนอน 2.0 (80) 
ง33202 ดินและปุ๋ย 2.0 (80) ง33208 การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 2.0 (80) 
ง33203 ช่างหล่อเทียน 2.0 (80) ง33209 ช่างปั้นดิน 2.0 (80) 
ง33204 งานประกอบและบริการ 
             อาหารเพื่ออาชีพ 1 

2.0 (80) ง33210 งานประกอบและบริการ 
             อาหารเพื่ออาชีพ 2 

2.0 (80) 

ง33205 ช่างเครื่องเสียง 1 2.0 (80) ง33211 ช่างเครื่องเสียง 2 2.0 (80) 
ง33206 ช่างเดินสายไฟในอาคาร 1 2.0 (80) ง33212 ช่างเดินสายไฟในอาคาร 2 2.0 (80) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่ ๑               เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน 0.๕ หน่วยกิต 
 
 วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การจัดสวนในภาชนะ  การซ่อมแซม
อุปกรณ์และเครื่องมือ  เครื่องใช้  แนวทางในการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินเลือกอาชีพ  เห็น
ความสำคัญของการสร้างอาชีพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
 เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบแผนภาพ  ฝึกการ
วางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 

มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  สร้าง
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  ๑๒  
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไปพร้อมทั้ งมีความรู้ความเช้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  
ง๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 

รวม ๖ ตัวชี้วัด 
 
 

ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่ ๒               เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน 0.๕ หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน  การจัดและตกแต่ง
ห้อง การเตรียมประกอบ  จัด ตกแต่ง  และบริการอาหาร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้
ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น  การจัดสวนในภาชนะ  การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ  เครื่องใช้  แนวทางใน
การเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินเลือกอาชีพ  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ 
 เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบแผนภาพ  ฝึกการ
วางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 

มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  สร้าง
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  ๑๒  
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไปพร้อมทั้งมีความรู้ความเช้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน 



๑๘๑ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ง๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  
ง๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
 
 

ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 
รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรยีนที่ ๑      เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน 0.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานบ้าน  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  อาหารและโภชนาการ  งานเกษตร  งาน
ช่าง  งานประดิษฐ์   งานธุรกิจ  งานอาชีพ 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการตกแต่งบ้านและสวน  การปักตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  การเตรียม
ประกอบอาหาร  เครื่องดื่ม  การเลี้ยงปลานิล การเลี้ยงไก่  การสร้างของใช้  ของตกแต่ง  โดยการเขียนแบบและ
ทักษะการสร้างชิ้นงาน  โดยใช้กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา  การ
ทำงานร่วมกัน  และการแสวงหาความรู้  วางแผนในการเลือกอาชีพ  ระบุความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่
สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น  มีจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบในการสร้างชิ้ นงาน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี                   
และปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมอาเซียนได ้
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
 ง2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
รวม 7 ตัวชี้วัด 

 
 

ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรยีนที่ ๒                     เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน 0.๕ หน่วยกิต 
 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการตกแต่งบ้านและสวน  การปักตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  การเตรียม
ประกอบอาหาร  เครื่องดื่ม  การเลี้ยงปลานิล การเลี้ยงไก่  การสร้างของใช้  ของตกแต่ง  โดยการเขียนแบบและ
ทักษะการสร้างชิ้นงาน  โดยใช้กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา  การ
ทำงานร่วมกัน   และการแสวงหาความรู้   วางแผนในการเลื อกอาชีพ   ระบุ ความรู้ความสามารถ                    
และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 



๑๘๒ 
 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น  มีจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบในการสร้างชิ้นงาน มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มี จิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี                   
และปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมอาเซียนได ้
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
 ง2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
รวม 7 ตัวชี้วัด 

 
 

ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 
รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่ 1               เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน 0.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย  หลักการ  ขั้นตอน  กระบวนการทำงาน  การจัดการ  สามารถทำงานและประเมินผล
การทำงาน  เลือกใช้  ซ่อมแซม  ดัดแปลง  เก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการทำงานบ้าน  งานประดิษฐ์  
งานช่าง  งานธุรกิจ  งานเกษตร  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมสามา รถ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ศึกษา  ประโยชน์ของ  การใช้สื่อสารชนิดต่าง ๆ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  วิธีการ  ขั้นตอนการ
ตัดสินใจและการวางแผนการประกอบอาชีพ  ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ  จนมี
จิตสำนึกในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ  การสร้างชิ้นงาน  การออกแบบ 
 มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  ขยันซื่อสัตย์ประหยัด  อดออม  อดทน  เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละและมีวินัยใน
การทำงาน  มีความมุ่งมั่น  รักการทำงาน  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
และเห็นคุณค่าความสำคัญของการประกอบอาชีพที่สุจริต 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง1.1 ม.3/1, ม.3/2 ,ม.3/3 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
 
 

ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่ ๒               เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน 0.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย  หลักการ  ขั้นตอน  กระบวนการทำงาน  การจัดการ  สามารถทำงานและประเมินผล
การทำงาน  เลือกใช้  ซ่อมแซม  ดัดแปลง  เก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการทำงานบ้าน  งานประดิษฐ์  
งานช่าง  งานธุรกิจ  งานเกษตร  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมสามารถ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๘๓ 
 

 ศึกษา  ประโยชน์ของ  การใช้สื่อสารชนิดต่าง ๆ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  วิธีการ  ขั้นตอนการ
ตัดสินใจและการวางแผนการประกอบอาชีพ  ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ  จนมี
จิตสำนึกในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ  การสร้างชิ้นงาน  การออกแบบ 
 มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  ขยันซื่อสัตย์ประหยัด  อดออม  อดทน  เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละและมีวินัยใน
การทำงาน  มีความมุ่งมั่น  รักการทำงาน  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
และเห็นคุณค่าความสำคัญของการประกอบอาชีพที่สุจริต 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง1.1 ม.3/1, ม.3/2 ,ม.3/3 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
 
 

ง๒๓๒๐๑  โครงงาน ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่ ๑               เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
 สำรวจ  วิเคราะห์ความสามารถ  ความถนัด ความพร้อมของตนเอง  สภาพเศรษฐกิจและตลาด   ใน
ชุมชน   ตัดสินใจเลือกอาชีพ  เขียนโครงการ  ปฏิบัติงานอาชีพ  โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เลือก  ข้อมูลที่
เกี่ยวกับตนเอง  ฝึกทักษะและเทคนิคอาชีพ  การหาแหล่งทรัพยากรและเงินทุน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพที่มี
กระบวนการจัดการทางอาชีพ  ทั้งกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายหรือให้บริการ 

 ลงมือปฏิบัติงานอาชีพตามโครงงานที่ เสนอ บันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  
ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน   
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงงานที่ปฏิบัติ  เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีคุณธรรมและ    ลักษณะ
นิสัยที่ดีในการทำงาน  จิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มี
จิตสาธารณะ  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาใน
ระดับต่อไป และสอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้  ความเข้าใจ ความหมายของคำว่า  “โครงงาน” 
 ๒. มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่เลือก 
 ๓. มีความชำนาญในทักษะและเทคนิคอาชีพที่เลือก 
 ๔. สามารถจัดการเกี่ยวกับอาชีพท่ีเลือกได้ 
 ๕. มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร 
              ในการทำงานอย่างคุ้มค่า 
 ๖. รู้หลักการดำรงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการปฏิบัติตนตาม 

              ค่านิยม ๑๒ ประการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 



๑๘๔ 
 

ง๒๓๒๐๒ โครงงาน ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่ ๒               เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 สำรวจ  วิเคราะห์ความสามารถ  ความถนัด  ความพร้อมของตนเอง  สภาพเศรษฐกิจและตลาด ในชุมชน  
ตัดสินใจเลือกอาชีพ  เขียนโครงการ  ปฏิบัติงานอาชีพ  โดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เลือก ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ตนเอง  การฝึกทักษะและเทคนิคอาชีพ  การหาแหล่งทรัพยากรและเงินทุน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพที่มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ท า ง อ า ชี พ   ทั้ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ จั ด จ ำ ห น่ า ย ห รื อ ให้ บ ริ ก า ร                                  
 ลงมือปฏิบัติงานอาชีพตามโครงงานที่เสนอ  บันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ประเมินผล
การปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  จิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  ๑๒  ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไปและสอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมายของคำว่า  “โครงงาน”  

   ๒ มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  (ที่เลือก) 
   ๓. มีความชำนาญในทักษะและเทคนิคอาชีพ (ที่เลือก) 
   4. สามารถจัดการอาชีพที่เลือกได้ 
   ๕. เจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีคุณธรรม 

๖. นักเรียนรู้หลักการดำรงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นหลักค่านิยม ๑๒ ประการ 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 

 
 

ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๑               เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 
อธิบาย ความหมายและความสำคัญของการปลูกพืช  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช  การใช้เทคโนโลยี

ในการปลูกพืช  ความหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช  ประเภทและวิธีการขยายพันธุ์พืช  ความหมาย
และความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์  แนวทางการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์  คุณลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยง
สัตว์เชิง อภิปรายแนวทางการเข้าสู่อาชีพที่สนใจ  คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  แนวทางการเลือกและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับอาชีพ  และประสบการณ์ในอาชีพ  

ปลูกพืชไม่ใช้ดินและทำสารชีวภาพจากพืชสมุนไพร  ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการแบ่งและแยก  เพาะเลี้ ยง
เนื้อเยื่อพืช  อธิบายการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง     
 เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  
ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  ๑๒  
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ



๑๘๕ 
 

พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไปพร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7 

รวม 3 ตัวชี้วัด 
 
 

ง31201 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

รายวิชาเพิ่มเติม                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1    เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  

ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ สภาพดินฟ้าอากาศ พันธุ์และการขยายพันธุ์ การเตรียมดิน และอุปกรณ์ที่ใช้ปลูก 
การปลูกการปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชำ  ในแปลงปลูก และในภาชนะปลูก การป้องกันโรค และกำจัดศัตรู 
การเตรยีมไม้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างน้อย ๒ชนิด  ปฏิบัติงาน 
เตรียมดินปลูก  เลือก และใช้วัสดุปลูก  เลือกใช้วิธีการปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา จัดเตรียม
ผลิตผลจำหน่าย  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย จัดจำหน่าย  จดบันทึก   การปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายและประเมินผล 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสำหรับใช้ในการดำรงชีวิต
ประจำวันเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  และตระหนักเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิกท่ีดีของอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความมุ่งหมายของการเรียน วิชา ง ๓๓๒๐๗ การปลูก

ไม้ดอกไม้ประดับ 
๒. บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับได้ 
๓. จำแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับได้ 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอก 

ไม้ประดับ 
๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพันธุ์ของไม้ดอกไม้ประดับ 
๖. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 
๗. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการเตรียมดินและอุปกรณ์ท่ีใช้ปลูกไม้ดอก  
     ไม้ประดับ 
๘. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างน้อย ๒ ชนิด   
๙. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเตรียมได้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพเพ่ือการจำหน่าย 



๑๘๖ 
 

๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของตลาดการคำนวณค่าใช้จ่าย  
กำหนดราคาขาย และการจัดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ 

๑๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดบันทึกการปฏิบัติงานการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
๑๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
๑๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง31202 การเพาะเห็ดอย่างง่าย 
รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ความสำคัญและประโยชน์ของเห็ดฟางและเห็ดหูหนู  การคัดเลือกวัสดุเพาะ การเลือกซื้อเห็ด 

สถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ์ท่ีใช้  วิธีการเพาะ  การดูแลรักษา การเก็บดอกเห็ด 
ปฏิบัติงานเลือกเพาะเห็ดฟาง และหรือเห็ดหูหนู  เพาะเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดอย่างถูก

วิธี  จัดเตรียมโรงเรือนหรือสถานที่เพาะ  เลือกซื้อเห็ดและเพาะเห็ด  ดูแลรักษา  เก็บดอกเห็ด  บรรจุหีบห่อหรือ
ภาชนะส่งตลาด  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย จัดจำหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชี  รายรับ -

รายจ่าย และประเมินผล 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในเพาะเห็ดฟางและหรือเห็ดหูหนูตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  สามารถ
ผลิตเห็ดจำหน่ายได้ตามความต้องการของตลาด  นำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 1๒ ประการ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานใน
การดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  และตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน   
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกประวัติความสำคัญและประโยชน์ของเห็ดฟางได้ 
๒. สามารถเลือกอุปกรณ์และวัสดุเพาะเห็ดได้ 
๓. สามารถใช้อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดได้อย่างถูกวิธี 
๔. สามารถเตรียมสถานที่เพาะเห็ดได้ 
๕. เพาะเห็ดได้ 
๖. สามารถดูแลรักษาและเก็บดอกเห็ดได้ 
๗. จัดรูปผลิตผลเพื่อการจำหน่ายและกำหนดราคาได้ 
๘. คำนวณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับรายรับเพ่ือสรุปกำไร ขาดทุนได้ 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

ง31203 ช่างเครื่องหอมเบื้องต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1      เวลา 8๐ ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมา  และประเภทของวัสดุที่นำมาใช้ทำเครื่องหอม  วิธีทำเครื่องหอมและการบรรจุ
หีบห่อ  การใช้และการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ 

ปฏิบัติงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  และทำเครื่องหอมชนิดต่าง ๆ  เช่น  น้ำอบไทย   ธูปหอม  
แป้งร่ำ  เทียนอบ  บรรจุหีบห่อ  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาหรือค่าบริการ  จัดจำหน่าย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับรายจ่าย  และประเมินผล 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับการทำเครื่องหอม สามารถทำเครื่องหอมชนิดต่าง ๆ 
จำหน่ายได้  ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ รักษ์ราชบุรี และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่าง        มี
ความสุข   เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิกท่ีดีของอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกประวัติความเป็นมาของเครื่องหอมได้ 
2. บอกประเภทของวัสดุที่นำมาใช้ทำเครื่องหอมได้ 
3. สามารถจัดเตรียมและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ได้ 
4. สามารถบอกวิธีการผลิตเครื่องหอมของไทยประเภทต่าง ๆ ได้ 
5. สามารถปฏิบัติงานการทำเครื่องหอมชนิดต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้ 
6. สามารถบันทึกรายรับรายจ่ายพร้อมกำหนดราคาจำหน่ายได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
ง31204 ช่างอาหารอบเบื้องต้น 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 
  ศึกษา  ความรู้ทั่วไปในการทำขนมอบการเลือกใช้และดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ เหมาะสม   การ
ใช้เตาอบ การเลือกซื้อวัตถุดิบ การใช้และการเก็บรักษาเครื่องปรุงในการทำขนมอบ เทคนิคการทำขนมอบชนิด
ต่างๆ การบรรจุและการเก็บรักษาขนมอบ  การคำนวณค่าใช้จ่าย การทำบัญชีรายรับ -รายจ่าย การจัดจำหน่าย 
และการทำแฟ้มสะสมงาน 
  โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการกลุ่มในการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เสียสละ มีคุณธรรมตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง มีจิตสำนึกใน
การใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ผลการเรียนรู้ 
        1.   สามารถบอกประวัติความสำคัญของผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
        2.  สามารถบอกลักษณะของอาหารอบประเภทต่างๆ 



๑๘๘ 
 

  3.   สามารถบอกวิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำขนมอบได้อย่างเหมาะสม  ประหยัดพลังงาน 
 4. สามารถใช้และดูแลรักษาเตาอบ 
 5. สามารถเลือกซ้ือและเก็บรักษาวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำขนมอบ 
 6. สามารถบอกลักษณะและประเภทของเค้กและเทคนิคในการทำเค้กแต่ละชนิด 
 7.  สามารถบอกส่วนผสม ขั้นตอน วิธีทำ  การบรรจุ การเก็บรักษาขนมเค้กชนิดต่างๆ 
 8.  สามารถเลือกปฏิบัติการทำเค้กเพ่ือจำหน่าย 

 8. สามารถบอกข้ันตอนการแต่งหน้าขนมเค้ก และ แต่งหน้าขนมเค้กอย่างง่าย 
 9.  นักเรียนสามารถคำนวณค่าใช้จ่าย ทำบัญชีรายรับ -รายจ่าย บันทึกผลการปฏิบัติงาน  ประเมินผล
งาน และจัดทำแฟ้มสะสมงาน 
  10. นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง31205 งานไฟฟ้าเบื้องต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1      เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  
พลังงานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  วงจรขนาน วงจรอนุกรม  วงจรผสม การคำนวณค่าความต้านทานของ
วงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น  อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า    และการต่อสายดิน และ
การคำนวณค่ากระแสไฟฟ้า 
ผลการเรียนรู้ 

1.เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการ  เกี่ยวกับงานไฟฟ้าเบื้องต้น  ระบบงานปลอดภัยในงานไฟฟ้า 
2.เพ่ือให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทดสอบวงจรไฟฟ้า 
3.เพ่ือให้สามารถประกอบ  ทดสอบวงจรไฟฟ้า  เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถูต้องเหมาะสม 

4.เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
5. เพ่ือให้นักเรียนสามารถคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าได้ 
6.เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
ง31206 ช่างเขียนแบบไฟฟ้า 1 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 8๐ ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น   วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการเขียนแบบวงจรไฟฟ้า การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการเขียนสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า แบบต่าง ๆ ในงานติดตั้ง 



๑๘๙ 
 

งานควบคุม และงานสำเร็จ นำสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้ามาเขียนเป็นวงจรไฟฟ้างานติดตั้ง งานควบคุมและงาน
สำเร็จ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเขียนแบบวงจรไฟฟ้า  เลือกวัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสม กับ
งาน  สามารถอ่านวงจรไฟฟ้าและเข้าใจการทำงานวงจรไฟฟ้า 
 มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม
ค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาโรงเรียนสีขาวในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายการใช้งานวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานเขียนแบบวงจรไฟฟ้า 
๒. อธิบายลักษณะสัญลักษณ์และวงจรไฟฟ้าเพ่ือนำไปใช้ในเขียนแบบวงจรไฟฟ้า 
๓. เขียนสัญลักษณ์งานสำเร็จของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ 
๔. เขียนสัญลักษณ์งานควบคุมของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ 
๕. เขียนสัญลักษณ์งานติดตั้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ 
๖. เขียนสัญลักษณ์งานร่างของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ 
๗. เขียนและอธิบายวงจรไฟฟ้างานควบคุม ที่อยู่ในสภาวะการทำงาน 
๘. ออกแบบวงจรไฟฟ้าจากแบบงานติดตั้งท่ีกำหนดให้ เป็นงานสำเร็จและงานควบคุมตามลำดับได้ 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง31102  การงานอาชีพ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2    เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์และอธิบายการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน  วิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดบ้าน  การจัดและตกแต่งบ้านและโรงเรียน  การเก็บรักษา
อาหาร  อธิบายการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม  เพ่ือเป็นแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจและ
คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

แสดงความคิดในการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทที่เหมาะสมในฐานะสมาชิกคนหนนึ่งในครอบครัว 
และผลที่เกิดข้ึนเมื่อปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ  สำรวจบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้าน ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า  การ
ออกแบบและจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ ในบ้านและจัดและตกแต่งสวนและทำความสะอาดโรงเรียน สำรวจรูปร่างและ
สีผิว ของตนเองแล้วเสนอแนวทางวิธีการเลือกใช้เลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม   และดูแลรักษา
และทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  กระบวนการดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า สำรวจอาหารที่ชื้อมารับประทานในครอบครัว  แล้วบอกแนวทางในการ
เลือกชื้อ วิธีการเก็บอาหาร กระบวนการในการเก็บอาหาร  การถนอมและแปรรูปอาหาร  ให้เหมาะสมกับ
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์   สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน    อภิปรายแนวทางการเข้าสู่อาชีพที่
สนใจ  คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  แนวทางการเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  และประสบการณ์
ในอาชีพ 
 เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  
ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  ๑๒  



๑๙๐ 
 

ประการ และ รณรงค์ป้องกัน  ป้องปรามการใช้สารเสพติดทุกประเภทมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา
ในระดับต่อไปและสอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3,ม.4-6/4 
รวม  4 ตัวชี้วัด 
 

 
ง31207  การปลูกผักอินทรีย์ 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของพืชผักทั่วไป  เช่น  ผักกวางตุ้ง  ผักกาด  ผักคะน้า  หัว

ผักกาด ฯลฯ  ที่สามารถเพาะปลูกในระบบผักอินทรีย์  การจำแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก ทำเลที่เหมาะสม
สำหรับสวนผัก  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ผักท่ีดี  การเตรียมดินปลูก  
การปฏิบัติดูแลรักษา  การป้องกันโรคและแมลง  การบำรุงดินโดยใช้ระบบอินทรีย์       การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกปลูกพืชผักอินทรีย์อย่างน้อย ๓ ชนิด  ปฏิบัติงาน เตรียมดิน
ปลูก ทำแปลงปลูก  เพาะเมล็ด  ย้ายกล้า  ปลูก และดูแลรักษาเก็บเกี่ยว จัดผลิตผลจำหน่าย  คำนวณค่าใช้จ่าย
กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ มีทักษะในการปลูกพืชผักอินทรีย์ทั่วไป  สามารถนำผลิตผล  ผักอินทรีย์
จำหน่ายได้ และประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป  และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน   
ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความมุ่งหมายของการเรียน  วิชา ง ๓๑๒๐๗        

การปลูกผักอินทรีย์ 
๒. บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการปลูกผักอินทรีย์ 
๓. บอกปัจจัยที่สำคัญในการปลูกผักอินทรีย์ได้ 
๔. อธิบายวิธีการคัดเลือกและเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักไดถู้กต้อง 
๕. บอกขั้นตอนในการเตรียมแปลงเพาะปลูกผักอินทรีย์ได้ 
๖. ปฏิบัติการเตรียมแปลงเพาะปลูกผักอินทรีย์ได้ 
๗. บอกเทคนิคในการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ได้ถูกต้อง 
๘. วางแผนการปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ได้ 
๙. วางแผนและปฏิบัติการเพาะปลูกผักอินทรีย์ได้ 
๑๐. อธิบายวิธีการข้ันตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพได้ 
๑๑. วางแผนและปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพได้ 



๑๙๑ 
 

๑๒. ปฏิบัติดูแล บำรุงรักษาให้ผักอินทรีย์เจริญงอกงามได้ 
๑๓. วางแผนและปฏิบัติการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ได้ 
๑๔. จัดจำหน่ายผักอินทรีย์ได้ 
๑๕. วางแผนและปฏิบัติการจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายของการปลูกผักอินทรีย์ได้ 
๑๖. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปลูกผักอินทรีย์ 

รวม 16 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง31208 การเลี้ยงปลาน้ำจืด 
รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา สภาพตลาดปลาน้ำจืด  ชนิดและพันธุ์ของปลาน้ำจืด  การเลือกสถานที่  การเตรียมบ่อเลี้ยงปลาน้ำ
จืด  อาหารและการให้อาหาร   การเลี้ยงดู  การป้องกันโรคพยาธิและศัตรู  การจับปลาสำหรับจำหน่าย 

สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดปลาน้ำจืด  เลือกเลี้ยงปลาน้ำจืด  เตรียมสถานที่และอุปกรณ์  
เตรียม และให้อาหาร  ดูแลรักษาจับปลา  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย       จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ประเมินผล  อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการเลี้ยงปลาน้ำจืด  ให้อาหาร  ดูแลรักษาและจับปลาจำหน่าย  
ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต      มีจิตสาธารณะ น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา        ในระดับต่อไป   และ
ตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน   
ผลการเรียนรู้ 

๑. ศึกษาสภาพตลาดปลาน้ำจืด  ชนิดและพันธุ์ของปลาน้ำจืด 
๒. สามารถเลือกสถานที่เตรียมบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดได้ 
๓. สามารถให้อาหารเลี้ยงดูการป้องกันโรคพยาธิและศัตรูได้ 
๔. สามารถจับปลาจำหน่ายได้ 
๕. สามารถสำรวจวิเคราะห์ความต้องการของตลาดปลาน้ำจืดได้ 
๖. สามารถเลือกชนิดปลาน้ำจืดที่จะเลี้ยงได้ 
๗. สามารถคำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงานได้ 
๘. สามารถทำบัญชีรายรับ รายจ่าย  ประเมินผล อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

ง31209  ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย 
รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย และโอกาสในการใช้ของชำร่วย  หลักการออกแบบขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ของ
ชำร่วยแบบต่าง ๆ    การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ปฏิบัติการออกแบบ   เลือกวัสดุประดิษฐ์ของชำร่วยแบบต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า  4  ชนิด  คำนวณค่าใช้จ่าย
กำหนดราคาจำหน่าย   บันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผล 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบประดิษฐ์ของชำร่วยแบบต่าง ๆ  ตามที่
กำหนดและจำหน่ายได้ 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย และโอกาสการใช้ของชำร่วยได้ 
2. ออกแบบและเลือกใช้วัสดุในการประดิษฐ์ของชำร่วยได้ 
3. บอกขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ของชำร่วยแบบต่าง ๆ ได้ 
4. อธิบายการประดิษฐ์ของชำร่วยแบบต่าง ๆ ได้  อย่างน้อย  4  ชนิด 
5. คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขายและจำหน่ายได้ 
6. บันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรับ – จ่าย  และประเมินผลได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง31210 ช่างอาหารอบเพื่ออาชีพ 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 
      ศึกษา  ความรู้ทั่วไปในการทำขนมอบการเลือกใช้และดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสม   การ
ใช้เตาอบ การเลือกซื้อวัตถุดิบ การใช้และการเก็บรักษาเครื่องปรุงในการทำขนมอบ เทคนิคการทำขนมอบชนิด
ต่างๆ เช่น คุกกี้ พาย พัฟท์   เพรสตรี  ขนมเปี๊ยะ ขนมปัง การบรรจุและการเก็บรักษาขนมอบ  การคำนวณ
ค่าใช้จ่าย การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดจำหน่าย และการทำแฟ้มสะสมงาน 
  โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการกลุ่มในการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เสียสละ มีคุณธรรมตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง มีจิตสำนึกใน
การใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกลักษณะของอาหารอบประเภทต่างๆได้ 
2.  บอกความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในขนมอบ 

3.   บอกวิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำขนมอบได้อย่างเหมาะสม ประหยัดพลังงาน 

4.  ใช้และดูแลรักษาเตาอบ 
5.  บอกวิธีการเลือกซ้ือและเก็บรักษาวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำอาหารอบได้ 
6.  บอกขั้นตอน วิธีการเก็บรักษาอาหารอบแต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี 



๑๙๓ 
 

7.  ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องอาหารอบจาก  w.w.w.   ต่าง ๆ ได้ 
8.    บอกขั้นตอน ส่วนผสม วิธีการทำ ลักษณะที่ดีของคุกกี้และสามารถทำ  คุกกี้ชนิดต่าง ๆ  เพ่ือจำหน่ายได้ 
9.    บอกขั้นตอน  ส่วนผสมวิธีทำ ลักษณะที่ดีของพาย-พัฟ และสามารถทำพาย-พัฟเพ่ือจำหน่าย ได้ 
10.  บอกขั้นตอน  ส่วนผสมวิธีทำ ลักษณะที่ดีของขนมเปี๊ยะ และสามารถทำขนมเปี๊ยะเพ่ือจำหน่าย ได้ 
11. บอก ส่วนผสม ขั้นตอน วิธีการทำ ลักษณะที่ดีของขนมปังแต่ละชนิดและสามารถทำขนมปังชนิดต่างๆ 
      เพ่ือจำหน่ายได้ 
12.  คำนวณค่าใช้จ่าย ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย บันทึกผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลงาน และจัดทำแฟ้ม 
       สะสมงานได้ 

รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง31211  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
  
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  R  L  C  หม้อแปลงไฟฟ้า  รีเลย์  ไมโครโฟนลำโพง  
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ  เทคนิคการบัดกรี  การใช้มัลติมิเตอร์  การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  บน
แผ่นวงจรการพิมพ์  ประกอบ ชุดคิท  เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ   แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้  
วงจรขยายเสียงอย่างง่าย 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   
2. เพ่ือให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เพ่ือให้สามารถประกอบทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ 
4. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย  
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 

 
 

ง31212  ช่างเขียนแบบไฟฟ้า 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 8๐ ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น   วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการเขียนแบบวงจรไฟฟ้า การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการเขียนสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า แบบต่าง ๆ ในงานติดตั้ง 
งานควบคุม และงานสำเร็จ นำสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้ามาเขียนเป็นวงจรไฟฟ้างานติดตั้ง งานควบคุมและงาน
สำเร็จ  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเขียนแบบวงจรไฟฟ้า เลือกวัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสม กับ
งาน  สามารถอ่านวงจรไฟฟ้าและเข้าใจการทำงานวงจรไฟฟ้าในระดับที่สูงขึ้น 



๑๙๔ 
 

 มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม
ค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาโรงเรียนสีขาวในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายการใช้งานวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานเขียนแบบวงจรไฟฟ้า 
๒. อธิบายลักษณะสัญลักษณ์และวงจรไฟฟ้าเพ่ือนำไปใช้ในเขียนแบบวงจรไฟฟ้า 
๓. เขียนสัญลักษณ์งานสำเร็จของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ 
๔. เขียนสัญลักษณ์งานควบคุมของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ 
๕. เขียนสัญลักษณ์งานติดตั้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ 
๖. เขียนสัญลักษณ์งานร่างของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้ 
๗. เขียนและอธิบายวงจรไฟฟ้างานควบคุม ที่อยู่ในสภาวะการทำงาน 
๘. ออกแบบวงจรไฟฟ้าจากแบบงานติดตั้งท่ีกำหนดให้ เป็นงานสำเร็จและงานควบคุมตามลำดับได้ 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง32101  การงานอาชีพ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1           เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
  

ศึกษาเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์    ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย
ตัวป้อน (Input)  กระบวนการ (Process)   ผลลัพธ์ (Output)    ทรัพยากรทางเทคโนโลยี(Resources)   ปัจจัย
ที่เอ้ือหรือขัดขวาง ต่อเทคโนโลยี   (Consideration)  โดยการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัย
ในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อ   การแก้ปัญหาหรือสนอง ความต้องการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี  จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย  ใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการ
ออกแบบหรือนำเสนอผลงาน มีประโยชน์ในการช่วยร่างภาพ  ทำภาพ  2 มิติ และ 3 มิติ  เพ่ือให้มีการพัฒนา
สิ่งของเครื่องใช้ โดยคำนึงถึง หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นมีความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ลักษณะ ประกอบด้วย   
ความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการคิด  ความยืดหยุ่นการคิด  และความคิดละเอียดลออ มีเจตคติที่ดีในการเรียน 
เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน ประพฤติปฏิบั ติตนตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและการศึกษาโรงเรียนสีขาวในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง๑.๑    ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 
รวม ๗ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

  



๑๙๕ 
 

ง32201 การปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของพืชระบบเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น การเลือกทำเลใน
การผลิต  ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปลูก  การเตรียมดินปลูก  การเลือกพันธุ์  วิธีปลูก การดูแลรักษา  การ
ป้องกันโรค และแมลงศัตรูพืช  การตัดแต่งก่ิง  วิธีการขยายพันธุ์  การเก็บเก่ียว การจัดการหลัง   การเก็บเกี่ยว   

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น ปฏิบัติงานเตรียมดิน
ปลูก  เลือกใช้วิธีการปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช  ตัดแต่งกิ่ง ฝึกขยายพันธุ์  ดูแลรักษา  เก็บเกี่ยว ปฏิบัติหลัง
การเก็บเกีย่ว และจัดการผลผลิตจำหน่าย  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ มีทักษะในการปลูก  ตัดแต่งกิ่ง และขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ  ระบบ
เกษตรอินทรีย์ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด      มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป  และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน   
ผลการเรียนรู้ 

1. มี ค วาม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ ใน ผลการ เรี ย น รู้ ที่ ค าดห วั งและความมุ่ งห ม ายขอ งการ เรี ยน  วิ ช า                          
ง ๓๒๒๐๑การปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ 

2. บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของพืชระบบเกษตรอินทรีย์ได้ 
3. มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกทำเลในการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ 
4. สามารถบอกปัจจัยสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเตรียมดินและอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ 
6. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเลือกพันธุ์พืชระบบเกษตรอินทรีย์สำหรับปลูก 
7. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย ๒ ชนิด   
8. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกันโรค และแมลงศัตรูพืชระบบเกษตรอินทรีย์ที่เลือกปลูกได้ 
9. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชระบบเกษตรอินทรีย์ได้ 
10. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการตัดแต่งกิ่งพืชระบบเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกได้ 
11. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
12. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ 
13. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ 

รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

ง32202 หลักการเลี้ยงสุกรขุน 
รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาสภาพตลาดสุกร การเลือกทำเลเลี้ยงสุกรขุน โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลือกสุกรสำหรับขุน  การ
ตอน  อาหารและการให้อาหาร  การเลี้ยงดู การป้องกันโรคและศัตรู 

สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสุกรขุนในท้องถิ่น  เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์  คัดเลือกสุกร
และตอนสุกรตัวผู้สำหรับเลี้ยงเป็นสุกรขุน  เตรียมและให้อาหาร  เลี้ยงดูตามอายุ  ป้องกันโรคและศัตรู   คำนวณ
ค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการเลี้ยงสุกรขุนตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ      น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป   และตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน   
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความมุ่งหมายของการเรียนวิชาการเลี้ยงสุกรขุน        
๒. บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการเลี้ยงสุกรขุนได้ 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกทำเลเลี้ยงสุกรขุนได้ 
๔. สามารถบอกปัจจัยสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรขุนได้ 
๕. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเลี้ยงสุกรขุนได้ 
๖. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเลือกสุกรขุนได้ 
๗. มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรขุนอย่างน้อย ๒ พันธุ์ 
๘. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันโรค 
๙. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการให้อาหารสุกรขุน 
๑๐. มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมอาหารสุกรขุน 
๑๑. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการจัดการสุกรหลังการเลี้ยงการสุขาภิบาล 

๑๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลี้ยงสุกร 

๑๓. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินการเลี้ยงสุกรได้ 
รวม 13 ผลการเรียนรู้ 

 
 

ง32203 ช่างผลิตกระดาษสา 

รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1           เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
    

ศึกษาและอธิบายคุณสมบัติของกระดาษสา  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
สา  ฝึกทักษะเบื้องต้น  การทำผลิตภัณฑ์จาการะดาษสา  การตกแต่ง  การย้อมสี 



๑๙๗ 
 

  สำรวจแหล่งวัสดุและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุท้องถิ่น เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  

การย้อมสีและ ทำผลิตภัณฑ์ตามแบบ  ตกแต่งขั้นสำเร็จ  การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย   และประเมินผลเพ่ือเป็น
แนวทางเข้าสู่งานอาชีพและคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  
จิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  ๑๒  ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  และ
สอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน 

ผลการเรียนรู้  
๑. มีความรู้ความเข้าใจ ความเป็นมา ความหมาย และประเภทของกระดาษ   

๒. สามารถบอกคุณสมบัติของกระดาษประเภทต่างๆได้            
๓. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำกระดาษ      
๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการทำกระดาษ          
๕. สามารถทำงานตามขั้นตอนการปฏิบัติการผลิตกระดาษจากวัสดุท้องถิ่นได้             
๖. สามารถปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษได้  อย่างน้อย ๓-๕ อย่าง     
๗. หลักการดำรงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นหลักค่านิยม ๑๒ ประการ    
๘. มีเจตนคติในการทำงาน  สามารถงาน  สำรวจแหล่ง วัสดุและกำหนดราคาจำหน่ายได้ 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง32204 อาหารเพื่อสุขภาพ   
รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1            เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา  ประเภทและลักษณะของผักพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นและทั่วไปในประเทศ  คุณค่าทางอาหาร  
สารอาหารที่ได้รับ  สรรพคุณของผักพ้ืนบ้านและพืชผักสมุนไพร  ที่นำมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปฏิบัติ  การเลือกพืชผักพ้ืนบ้านและสมุนไพรในครัวเรือนมาประกอบาหาร  และเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพได้
ตามฤดูกาล 
 เพื่อ  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  และทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพจากผักพ้ืนบ้านและ
พืชผักสมุนไพร  และจัดจำหน่ายได้ 
ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและความเป็นอยู่ของคนไทยตามท้องถิ่น 
2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องศิลปะการปรุงอาหารและวัฒนธรรมการกินอาหารของชุมชนท้องถิ่น 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารอาหารต่าง ๆ ของพืชผักผลไม้พ้ืนบ้านและสามารถนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 



๑๙๘ 
 

4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสรรพคุณของเครื่องเทศและสมุนไพรพื้นบ้านเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

5. นักเรียนสามารถปรุงอาหารเพ่ือสุขภาพ ด้วยพืชผักผลไม้ต่าง ๆ ได้อย่างน้อยคนละ 5 อย่าง 
6.  นักเรียนสามารถปรุงเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ด้วยพืชผักผลไม้ต่าง ๆ ได้อย่างน้อยคนละ 5 อย่าง 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง32205  ช่างซ่อมลำโพง 1 

รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1           เวลา 8๐ ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์  ประเภท  ส่วนประกอบของลำโพงเครื่องมือที่ใช้ซ่อมเครื่อง
เสียง  วิธีการสร้าง วิธีซ่อม การตรวจสอบและการปรับปรุงลำโพงตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม 
 ศึกษาความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการซ่อมลำโพง  และแนวทางการประกอบอาชีพ ผู้เรียนมีทักษะการ
ทำงานอาชีพสุจริต  มีทักษะการจัดการ ทำงานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เห็นคุณค่า
ของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใช้และประยุกต์เทคโนโลยีได้เหมาะสมถูกต้อง และมี
คุณธรรม สามารถคิดออกแบบ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงาน  ทำงานด้วยความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  มุ่งมั่น  อดทน  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพช่างซ่อม
ลำโพง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลำโพง สามารถบอกความสำคัญ ประเภท ลักษณะคุณสมบัติและ
องค์ประกอบพื้นฐานของลำโพงได้ 

2. สามารถเลือกวัสดุและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการซ่อมลำโพงได้   
3. บอกขั้นตอน วิธีการซ่อมลำโพงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. สามารถซ่อมลำโพงได้ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง32206 ช่างเขียนแปลนไฟฟ้า 1 

รายวิชาเพิ่มเติม                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 80ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
             
 ศึกษาเก่ียวกับไฟฟ้าเบื้องต้น   วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการเขียนแบบแปลนไฟฟ้า  การเลือกใช้ 
วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบแปลนบ้าน ตามแบบที่กำหนดให้ในมาตรา       
ส่วนต่างๆ และเขียนสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าลงในแปลนบ้านตามหลัก วิชาการเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะในการเขียนแบบวงจรไฟฟ้า เลือกวัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  สามารถอ่านวงจรไฟฟ้าและเข้าใจการ
ทำงานวงจรไฟฟ้า  

มีเจตคติท่ีดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน ประพฤติปฏิบัติตน 



๑๙๙ 
 

ตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาโรงเรียนสีขาวในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

1. วัดขนาดความยาวโดยใช้สเกล ในมาตราส่วน ที่กำหนดให้ได ้
2. เขียนผนังห้องต่างๆ ด้วยมาตราส่วนที่กำหนดให้ จำนวน 4 มาตราส่วน 
3. เขียนหน้าต่างห้อง ด้วยมาตราส่วนที่กำหนดให้ จำนวน 4 มาตราส่วน 
4. เขียนประตูห้อง ด้วยมาตราส่วนที่กำหนดให้ จำนวน 4 มาตราส่วน 
5. เขียนเสาห้อง ด้วยมาตราส่วนที่กำหนดให้ จำนวน 4 มาตราส่วน 
6. นำผนัง,หน้าต่าง,ประต,ูเสามาเขียนแบบประกอบกันเป็นภาพแปลนตามมาตราส่วนที่กำหนดให้ 
7. เขียนสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามมาตราส่วนที่กำหนดให้ 
8. นำสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า มาเขียนลงในแปลนตามมาตราส่วนที่กำหนดให้ พร้อมกับเขียนวงจรการ
ต่อสายและทิศทางการเดินสาย 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง32102  การงานอาชีพ 4 

รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2               เวลา 2๐ ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์    ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย
ตัวป้อน (Input)  กระบวนการ (Process)   ผลลัพธ์ (Output)    ทรัพยากรทางเทคโนโลยี   (Resources)   
ปัจจัยที่เอ้ือหรือขัดขวาง ต่อเทคโนโลยี   (Consideration)  โดยการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับ
ปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อ   การแก้ปัญหาหรือสนอง ความต้องการสร้าง สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี  จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย  ใช้ซอฟท์แวร์
ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน มีประโยชน์ในการช่วยร่างภาพ  ทำภาพ  2 มิติ และ 3 มิต ิ เพ่ือให้มีการ
พัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ โดยคำนึงถึง หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นมีความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ลักษณะ 
ประกอบด้วย   ความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการคิด  ความยืดหยุ่นในการคิด  และความคิดละเอียดลออ มีเจตคติ
ที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาโรงเรียนสีขาวในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง๑.๑    ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 
รวม ๗ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 

 



๒๐๐ 
 

ง32207  การขยายพันธุ์พืช 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2                เวลา 80ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์

พืชโดยวิธีการต่างๆ ทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการขยายพันธุ์พืช  การใช้
ฮอร์โมนในการขยายพันธุ์พืช  การผลิตเมล็ดพันธุ์  ลักษณะเมล็ดพันธุ์  การพักตัวของเมล็ดพันธุ์  การเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์  การอนุบาลพันธุ์ไม้  การปลูกพืชในภาชนะและการจัดจำหน่าย 

สำรวจภาวะการตลาดในการผลิตพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับความต้องการวางแผนการผลิตพันธุ์ไม้  เลือก 
เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวิธีการขยายพันธุ์พืช  ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เพศและไม่ใช้
เพศ  เลือกผลิตพันธุ์ไม้  โดยวิธีการขยายพันธุ์อย่างน้อย ๔ วิธี  ดูแลบำรุงรักษา จดบันทึกการปฏิบัติงาน  คำนวณ
ค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย  ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ ในการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีต่างๆ  และมีทักษะในการขยายพันธุ์พืช และ
จัดจำหน่ายได้ มีประสบการณ์ในการขยายพันธุ์พืช  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตและเจตคติที่ดี
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด   มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับ
ต่อไป  และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน   

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความมุ่งหมายของการเรียนวิชาง ๓๒๒๐๗  การ
ขยายพันธุ์พืช 

๒. บอกความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชได้ 
๓. จำแนกประเภทต่าง ๆ ของการขยายพันธุ์พืชได้     
๔. อธิบายถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืชทั้งวิธีการใช้เพศและไม่ใช้เพศได้อย่างถูกต้อง 
๕. บอกวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชได้    
๖. อธิบายการควบคุมความชื้นและแสงสว่างในเรือนเพาะชำได้          
๗. อธิบายถึงหลักการสร้างและดูแลเรือนเพาะชำได้อย่างถูกต้อง 
๘. ใช้และดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชได้ 
๙. อธิบายถึงหลักการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เพศและไม่ใช้เพศได้อย่างถูกต้อง 
๑๐. ขยายพันธุ์พืชทั้งวิธีการใช้เพศและไม่ใช้เพศได้ 
๑๑. บอกข้อแตกต่าง ข้อดี และข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศได้อย่างถูกต้อง 
๑๒. อธิบายผลการใช้ฮอร์โมนและบอกสัดส่วนของการใช้ในการขยายพันธุ์พืชได้ถูกต้อง 
๑๓. ยกตัวอย่างฮอร์โมนที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชได้อย่างน้อย ๕ ชนิด 

รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๒๐๑ 
 

ง32208  การเลี้ยงสุกรด้วยระบบอินทรีย์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 8๐ ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
รู้ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกร  ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร  การ

วางแผนการเลี้ยงสัตว์  พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์  โรงเรือน  วัสดุ  อุปกรณ์  การจัดการเลี้ยงดู การสุขาภิบาล  
การจัดการการตลาด  การทำบัญชี  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพเลี้ยงสัตว์  
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์ 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการเลี้ยงสุกรขุนระบบอินทรีย์ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  นำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต         มีจิต
สาธารณะ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป   
และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน   
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรขุนระบบอินทรีย์ 
๒. อธิบายปัจจัยที่เก่ียวกับการเลี้ยงสุกรขุนระบบอินทรีย์ได้ 
๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสุกรขุนนักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยต่อการเลี้ยงสุกรขุนได้ 
๔. อธิบายพันธุ์ที่ใช้และสามารถคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ได้ 
๕. อธิบายการสร้างโรงเรียนที่เหมาะสมกับชนิดสุกรได้ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสุกรขุนระบบ
อินทรีย์ได ้
๖. เลี้ยงดูสุกรขุนระบบอินทรีย์ได้ 
๗. สุขาภิบาลสุกรขุนระบบอินทรีย์ได้ 
๘. อธิบายกระบวนการตลาดได้ 
๙. ทำบัญชีการผลิตสัตว์ได้ 
๑๐. อธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสุกรขุนระบบอินทรีย์ได้ 
๑๑. อธิบายคุณธรรมในการประกอบอาชีพได้ 
๑๒ .อธิบายปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยงสุกรขุนระบบอินทรีย์ได ้

รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง32209   ช่างปักด้วยมือ 

รายวิชาเพิ่มเติม                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2              เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาและอธิบายการงานปักด้วยมือวิธีต่าง ๆ  แบบลายปัก  และการออกแบบลายปักสำรวจแหล่งวัสดุ

และอุปกรณ์  เลือกตรียมวัสดุอุปกรณ์   ฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานปักด้วยมือวิธี    ต่าง ๆ เลือกลายและ
ออกแบบลายปัก ดัดแปลงให้เหมาะสมกับชิ้นงานปักด้วยมือตามแบบชิ้นงาน  คำนวณค่าใช้จ่าย   กำหนดราคา



๒๐๒ 
 

ค่าบริการ  จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผลเพ่ือเป็นแนวทางเข้าสู่งานอาชีพ
และคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย
ที่ดีในการทำงาน  จิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่ งยืน  เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  ๑๒  ประการ  รณรงค์ป้องกันป้องปรามการใช้สารเสพติดทุก
ประเภท 

 มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป และสอดคล้องกับนโยบายของประชาคม
อาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นในการปักได้ถูกต้อง   
๒. บอกคุณค่าและประโยชน์การปักด้วยมือ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   
๓. บอกชื่อ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆในการปัก          
๔. อธิบายวิธีการปักแบบต่างๆได้             
๕. เลือกลายปักให้เหมาะสมกับผ้า  การขยายและย่อลายปักได้              
๖. วางลาย ลอกลาย และออกแบบลายปักลงบนผ้าได้        
๗. ปักเครื่องแต่งกาย ออกแบบและเลือกลายปักให้เหมาะกับเครื่องใช้ได้   
๘. คิดคำนวณค่าใช้จ่าย คิดกำไรและกำหนดราคาได้ 

รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง32210 ช่างขนมไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปในการทำขนมไทย  การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับทำขนมไทย  การเลือกซื้อ  
และการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง  เทคนิคการทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ  การบรรจุและวิธีการเก็บรักษาขนม
ไทยไว้ได้นาน  ถูกสุขลักษณะ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการทำขนมไทย  และจำหน่ายได้ 
ผลการเรียนรู้ 
               1.   สามารถบอกความหมายและความสำคัญ   และประวัติของขนมไทยได้ 

2.   บอกชื่อและลักษณะเด่นของขนมไทยได้ 
3.   สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับทำขนมไทย และบอกวิธีการดูแลรักษาได้ 
4.   บอกวิธีการเลือกซ้ือและการเก็บรักษาเครื่องปรุงในการทำขนมไทยได้ 
5.   บอกวิธีการบรรจุและเก็บรักษาขนมไทยได้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
5. คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาจำหน่าย และจัดจำหน่ายขนมไทยได้ 
9.   สามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้บันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผลงานได้ 
10.  ปฏิบัติการทำขนมไทยบอกเทคนิคในการทำขนมไทยแต่ละชนิดได้ 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 



๒๐๓ 
 

ง32211 ช่างซ่อมลำโพง 2 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์  ประเภท  ส่วนประกอบของลำโพงเครื่องมือที่ใช้ซ่อมเครื่ อง

เสียง  วิธีการสร้าง วิธีซ่อม การตรวจสอบและการปรับปรุงลำโพงตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม 
 ศึกษาความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการซ่อมลำโพง  และแนวทางการประกอบอาชีพ ผู้เรียนมีทักษะการ
ทำงานอาชีพสุจริต  มีทักษะการจัดการ ทำงานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เห็นคุณค่า
ของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใช้และประยุกต์เทคโนโลยีได้เหมาะสมถูกต้อง และมี
คุณธรรม สามารถคิดออกแบบ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงาน  ทำงานด้วยความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  มุ่งมั่น  อดทน  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพช่างซ่อม
ลำโพง 
ผลการเรียนรู้ 

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลำโพง สามารถบอกความสำคัญ ประเภท ลักษณะคุณสมบัติและ
องค์ประกอบพื้นฐานของลำโพงได้ 

6. สามารถเลือกวัสดุและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการซ่อมลำโพงได้   
7. บอกขั้นตอน วิธีการซ่อมลำโพงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
8. สามารถซ่อมลำโพงได้ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง32212 ช่างเขียนแปลนไฟฟ้า 2 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 
         ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น   วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการเขียนแบบแปลนไฟฟ้า  การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบแปลนบ้าน ตามแบบที่กำหนดให้ในมาตราส่วน
ต่างๆ และเขียนสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าลงในแปลนบ้านตามหลักวิชาการเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ในการเขียนแบบวงจรไฟฟ้า เลือกวัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  สามารถอ่านวงจรไฟฟ้าและเข้าใจการทำงาน
วงจรไฟฟ้าในระดับท่ีสูงขึ้น  

มีเจตคติท่ีดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน ประพฤติปฏิบัติตน 
ตามค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาโรงเรียนสีขาวในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

1. วัดขนาดความยาวโดยใช้สเกล ในมาตราส่วน ที่กำหนดให้ได ้
2. เขียนผนังห้องต่างๆ ด้วยมาตราส่วนที่กำหนดให้ จำนวน 4 มาตราส่วน 
3. เขียนหน้าต่างห้อง ด้วยมาตราส่วนที่กำหนดให้ จำนวน 4 มาตราส่วน 
4. เขียนประตูห้อง ด้วยมาตราส่วนที่กำหนดให้ จำนวน 4 มาตราส่วน 



๒๐๔ 
 

5. เขียนเสาห้อง ด้วยมาตราส่วนที่กำหนดให้ จำนวน 4 มาตราส่วน 
6. นำผนัง,หน้าต่าง,ประต,ูเสามาเขียนแบบประกอบกันเป็นภาพแปลนตามมาตราส่วนที่กำหนดให้ 
7. เขียนสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามมาตราส่วนที่กำหนดให้ 
8. นำสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า มาเขียนลงในแปลนตามมาตราส่วนที่กำหนดให้ พร้อมกับเขียนวงจรการ
ต่อสายและทิศทางการเดินสาย 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง33101 การงานอาชีพ 5  
รายวิชา พื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
วิเคราะห์  อธิบาย วิธีการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิตที่เกี่ยวของความเป็นอยู่ใน ชีวิตประจำวัน  เพ่ือใหการ

ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจ
ขนาดยอม ธุรกิจยุคใหม่  อภิปรายแนวทางเขาสู่อาชีพที่สนใจ และคุณลักษณะที่ดีตออาชีพในชีวิตประจำวันศึกษา
วิธีการ หลักการ  เหตุผลในการสรางประสบการณ ใน อาชีพ และเลือกนําเทคโนโลยีมาใชอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม โดยใชทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการ ทำงานและทักษะในการแสวงหาความรูเพ่ือการดำรงชีวิต ทักษะการคิดอย่างสรางสรรค เพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการ ทำงาน ทักษะการแก้    
ปญหาการทำงานร่วมกัน ทักษะแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน ปลูกจิตสํานึกในการใช
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอย่างรูคุณคา  เพ่ือใหการทำงานสำเร็จตามเาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถเลือกอาชีพที่ถนัดและสนใจ รวมถึงมีเจตคติที่ดีตอการ ประกอบอาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปน็พื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาโรงเรียนสีขาวในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง1.1 ม.6/1,ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7  
ง2.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4  

รวม 11 ตัวชี้วัด 
 
 

ง33201  การเลี้ยงปลาสวยงาม 

รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ความสำคัญ และประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงาม สถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงปลา
สวยงาม ชนิดของปลาสวยงามทั้งพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์ต่างประเทศ การเลี้ ยงปลาสวยงาม อาหารและการให้
อาหาร  การป้องกันโรคพยาธิและศัตรู การรักษา การจัดตู้และบ่อเลี้ยงปลา  การจับปลา การบรรจุสำหรับ
จำหน่าย 



๒๐๕ 
 

สำรวจและวิเคราะห์ ความต้องการของตลาดปลาสวยงาม  เลือกเลี้ยงปลาอย่างน้อย ๓ ชนิด  เตรียม
สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  จัดตู้ปลา บ่อเลี้ยงปลา  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย จัดจำหน่าย  จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน  การทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย  และการประเมินผล 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ  ในการเลี้ยงปลาให้อาหาร ดูแลรักษาจับปลาจำหน่าย  
และให้บริการจัดตู้ปลาหรือบ่อเลี้ยงปลาได้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ หลีกเลี่ยงยาเสพติด   ทุก
ประเภท ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา
ในระดับต่อไป  และตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความมุ่งหมายของการเรียน วิชา ง ๓๓๒๐๑การเลี้ยง

ปลาสวยงาม 
2. สรุป ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามได้ 
3. สรุปการวิเคราะห์และบอกหลักการสำรวจตลาดปลาสวยงามในท้องถิ่นได้ 
4. บอกสถานที่และอุปกรณ์ท่ีใช้เลี้ยงปลาสวยงามได้ 
5. สรุปชนิดของปลาสวยงามพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์ต่างประเทศได้ 
6. สรุปวิธีการและปฏิบัติการเลี้ยงปลาสวยงามแบบต่าง ๆ  ได้         
7. สรุปความหมาย ประโยชน์ ประเภท และวิธีการให้อาหารปลาสวยงามได้ 
8. สรุปการป้องกันและการรักษาโรคปลาสวยงามได้   
9. ปฏิบัติการจัดตู้ปลาและบ่อเลี้ยงปลาได ้
10. สรุปวิธีการจับปลาและบรรจุจำหน่ายปลาสวยงามได้ 
11. สรุปความหมาย หน้าที่และประเภทของการตลาดเกษตรได้ 
12. สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายและกำหนดราคาขายได้ 
13. สรุปผลการทำบัญชีและบันทึกการปฏิบัติงานได้ 
14. สรุป และประเมินผลการปฏิบัติงานเลี้ยงปลาสวยงามได้ 

รวม 14 ผลการเรียนรู้ 
 
  

ง33202 ดินและปุ๋ย 

รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 8๐ ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ การกำเนิดของดิน คุณสมบัติของดิน  ชนิดและสภาพของน้ำ อากาศใน

ดิน  สิ่งมีชีวิตในดิน  อินทรียวัตถุในดิน  pH  ของดิน การผสมดินปลูก  ธาตุอาหารพืช  การเลือกใช้ปุ๋ย และการ
ทำปุ๋ยหมัก 

วิเคราะห์ข้อมูลการใช้วัสดุผสมดินและการทำปุ๋ยหมัก  เลือกวัสดุผสมดิน และการทำปุ๋ยหมัก  ปฏิบัติงาน
ผสมดินปลูก และปุ๋ยหมัก นำไปใช้ในการปลูกพืช 



๒๐๖ 
 

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน  มีทักษะเกี่ยวกับดิน
และปุ๋ย  สำหรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท 
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับ
ต่อไป  
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความความหมายและความสำคัญของดินได้ 
๒. อธิบายเกีย่วกับการกำเนิดของดินได้ 
๓. เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพบางอย่างของดินได้ 
๔. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและสภาพของน้ำในดินได ้
๕. อธิบายเกี่ยวกับสภาพของอากาศในดินได้ 
๖. จำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตในดินได้ 
๗. อธิบายสภาพของอินทรียวัตถุในดินได้ 
๘. ตรวจหา pH ของดิน และสามารถแก้ไขให้เหมาะสมกับการปลูก 
๙. ผสมดินปลูกได้ 
๑๐. อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญและหน้าที่ของธาตุอาหารพืชได้ 
๑๑. ทำปุ๋ยหมักได้ 

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 
 

33203 ช่างหล่อเทียน 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

     อธิบายและศึกษาลักษณะงานหล่อเทียนชนิดและคุณสมบัติของเทียนการออกแบบรูปทรง   และลวดลาย
การพิมพ์ การผสมสีน้ำเทียน การหล่อเทียนและการตกแต่งเทียน  เครื่องมือเครื่องใช้และ วัสดุในการหล่อเทียน
วามปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  สำรวจและปฏิบัติงานออกแบบเทียนรูปทรงและลวดลายแบบต่างๆการทำพิมพ์ เตรียมวัสดุอุปกรณ์       
เครื่องมือ เครื่องใช้หล่อเทียนตามขั้นตอน  ตกแต่งขั้นสำเร็จ สำรวจแหล่งวัสดุ และแหล่งบริการทำบัญชี รายรับ –
รายจ่าย และประเมินผลเพ่ือเป็นแนวทางเข้าสู่งานอาชีพและคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  
จิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  ๑๒  ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไปและ
สอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน 
ผลการเรียนรู้   

๑.  บอกวิวัฒนาการของเทียน  วัตถุดิบในการทำเทียนได้   
๒.  เลือกและใช้อุปกรณ์ในการทำเทียนได้อย่างถูกต้อและถูกต้อง        
๓.  ออกแบบและรู้จักเทคนิคในการทำเทียนหอม และแหล่งซื้อวัตถุดิบ     



๒๐๗ 
 

๔. บอกขั้นตอนการทำเทียนหอมได้อย่างถูกวิธี  
๕. ปฏิบัติการทำเทียนหอมได้อย่างน้อย  ๕ ชนิด        

๕.๑  เทียนลายเกลียว       
๕.๒  เทียนเคลือบกระดาษสา      
๕.๓  เทียนดอกไม้แห้ง      
๕.๔  เทียนดอกไม้สด     
๕.๕  เทียนรูปกรวย  
๕.๖  เทียนกดจากแบบ     
๕.๗  เทียนพีระมิด       
๕.๘ เทียนเจลแบบต่าง ๆ    
๕.๙   เทียนปุ้ยฝ้าย  
๕.๑๐ เทียนไอศรีม 

 6. กำหนดราคาขายและจำหน่ายได ้
 ๗. นักเรียนรู้หลักการดำรงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นหลักค่านิยม ๑๒  
     ประการและสอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
 

 
ง33204 งานประกอบและบริการอาหารเพื่ออาชีพ 1 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
     

ศึกษา  กระบวนการ การประกอบอาหารสำหรับบริการ การวางแผนการจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง 
การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ การกำหนดรายการอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารหลักการจัดบริการ
อาหาร หลักสุขาภิบาลอาหาร มารยาทในการเสิร์ฟอาหาร   มารยาทในการรับประทานอาหาร 
 ปฏิบัติ  การกำหนดรายการอาหาร  วางแผนและจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง การใช้และดูแลรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้  ประกอบอาหารตามรายการที่กำหนด ฝึกมารยาทในการเสิร์ฟ การต้อนรับ กิจนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร การจัดบริการ กำหนดราคาค่าบริการ คำนวณค่าใช้จ่าย ทำบัญชี
รายรับ-รายจ่าย บันทึกการปฏิบัติงาน ประเมินผลงานเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการจัด
รายการอาหาร การประกอบอาหารตามสัดส่วนและบริการได้ 
ผลการเรียนรู้ 

   1. อธิบายกระบวนการประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายได้ 
   2. บอกหลักสุขาภิบาลอาหารได้ 
   3. บอกวิธีการประกอบอาหารอย่างปลอดภัยและสงวนคุณค่าได้ 
   4. สามารถบอกวิธีการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้งและเตรียมอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   5. สามารถเลือกใช้และดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   6. สามารถบอกวิธีการต้อนรับให้บริการ เสิร์ฟอาหารได้ถูกต้องตามหลักสากลนิยม 
   7. สามารถวางแผน กำหนดรายการอาหาร เพ่ือจัดบริการและจำหน่ายและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 



๒๐๘ 
 

       ได ้
   8.  สามารถคำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาจำหน่าย จัดจำหน่ายอาหาร   ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย 
       ได ้
   9. สามารถบันทึกการปฏิบัติงาน ประเมินผลงานและทำแฟ้มสะสมงานได้ 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง33205  ช่างเครื่องเสียง 1 

รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1              เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์  ประเภท  ส่วนประกอบของเครื่องเสียงวิธีการใช้เครื่องเสียง  

วิธีการติดตั้ง  เครื่องมือที่ใช้ซ่อมเครื่องเสียง  วิธีการสร้าง วิธีซ่อม การตรวจสอบและการปรับเครื่องเสียงแบบต่าง 
ๆ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม ศึกษาความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบเครื่องเสียง  
และแนวทางการประกอบอาชีพ 
 ผู้เรียนมีทักษะการทำงานอาชีพสุจริต  มีทักษะการจัดการ ทำงานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์  ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใช้และประยุกต์เทคโนโลยี
ได้เหมาะสมถูกต้อง และมีคุณธรรม สามารถคิดออกแบบ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการ
ทำงาน  ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  มุ่งมั่น  อดทน  และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพช่างเครื่องเสียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องเสียง สามารถบอกความสำคัญ ประเภท ลักษณะ 
คุณสมบัติและองค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องเสียงได้ 

2.  สามารถเลือกวัสดุและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสร้างเครื่องเสียงได้   
3.  บอกขั้นตอน วิธีการ และประกอบเครื่องเสียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4.  ซ่อมเครื่องเสียงได้ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง33206 ช่างเดินสายไฟในอาคาร 1 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น  การอ่านแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ในการเดินสายไฟ  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้าวิธีต่างๆ 
การติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้า 



๒๐๙ 
 

 ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟแบบต่าง ๆ เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายตุ้มและอุปกรณ์ จับยึด
สาย เหตุขัดข้องทางไฟฟ้า  สำรวจแหล่งวัสดุและบริการในท้องถิ่น คำนวณค่าใช้จ่ายในการกำหนดราคา ค่าบริการ 
ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเดินสายและต่อสายไฟแบบต่าง  ๆ สามารถเลือกวัสดุ 
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  สามารถอ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบได้  สามารถให้บริการตรวจ 
สอบซ่อมแซม เหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้ 
 มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาโรงเรียนสีขาวพร้อมทั้งเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน
ในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีอิเล็กตรอนและบอกแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้ 
๒. บอกกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า 
๓. อธิบายและสาธิตการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ตได้ 
๔. วัดหน่วยของกระแส  แรงดันและความต้านทานไฟฟ้าได้ 
๕. ใช้เครื่องมือวัดในงานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร บอกชื่อ วิธีใช้ และการเก็บรักษาเครื่องมือได้ 
๖. เขียนแบบและอ่านแบบไฟฟ้าในอาคาร 
๗. บอกกฎ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารได้ 
๘. ใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานเดินสายได้ 
๙. ปอกสายไฟฟ้าและต่อสายไฟฟ้าได้ 
๑๐. เดินสายและติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 

รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง33102 การงานอาชีพ 6  
รายวิชา พื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
วิเคราะห์  อธิบาย วิธีการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิตที่เกี่ยวของความเป็นอยู่ใน ชีวิตประจำวัน  เพ่ือใหการ

ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจ
ขนาดยอม ธุรกิจยุคใหม่  อภิปรายแนวทางเขาสู่อาชีพที่สนใจ และคุณลักษณะที่ดีตออาชีพในชีวิตประจำวันศึกษา
วิธีการ หลักการ  เหตุผลในการสรางประสบการณ ใน อาชีพ และเลือกนําเทคโนโลยีมาใชอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม โดยใชทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการ ทำงานและทักษะในการแสวงหาความรูเพ่ือการดำรงชีวิต ทักษะการคิดอย่างสรางสรรค เพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการ ทำงาน ทักษะการแก้    
ปญหาการทำงานร่วมกัน ทักษะแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน ปลูกจิตสํานึกในการใช
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอย่างรูคุณคา  เพ่ือใหการทำงานสำเร็จตามเาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถเลือกอาชีพที่ถนัดและสนใจ รวมถึงมีเจตคติที่ดีตอการ ประกอบอาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 



๒๑๐ 
 

ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาโรงเรียนสีขาวในระดับต่อไป 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง1.1 ม.6/1,ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7  
ง2.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4  

รวม 11 ตัวชี้วัด 
 
 

ง๓๓๒07  การผลิตอิฐตัวหนอน 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๒        เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน ๒๐หน่วยกิต 

 
ศึกษาชนิดและคุณสมบัติของปูนซิเมนต์ ทรายหยาบ  น้ำ  การเตรียมปูนซีเมนต์ ทรายหยาบ และน้ำ   

สัดส่วนวิธีการคลุกเคล้าด้วยมือ  หรือเครื่องมือ เทคนิคการผสม  วิธีการพิมพ์เป็นก้อนด้วยแบบหรือเครื่องมือ   
หรือแบบพิมพ์  การถอดแบบพิมพ์  เทคนิคในการถอดแบบพิมพ์  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำอิฐตัวหนอน   
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานทำแบบพิมพ์ เตรียมส่วนผสม วัสดุ ปั้ม หรืออัดและถอดแบบพิมพ์   
ตกแต่งสีผิว  ผึ่งตากเรียงอิฐ  สำรวจแหล่งวัสดุแหล่งจำหน่าย และการบริการ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  กำหนด 
ราคา และจัดจำหน่าย 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำอิฐตัวหนอนจำหน่ายได้ และประพฤติปฏิบัติตน ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป และตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน   
ผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความมุ่งหมายของการเรียนวิชา            
ง๓๑๒๐๑   ช่างทำอิฐตัวหนอน 

๒. นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญและประโยชน์ของการทำอิฐตัวหนอนได้ 
๓. นักเรียนสามารถบอกเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำอิฐตัวหนอนได้ถูกต้อง 
๔. นักเรียนสามารถบอกและเลือกวัสดุที่ใช้ในการทำอิฐตัวหนอนได้ 
๕. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการผสม สัดส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผสมได้ 
๖. นักเรียนสามารถวางแผนและปฏิบัติการผสมปูนซีเมนต์  ทรายหยาบ  น้ำ  ตามสัดส่วนได้ 
๗. นักเรียนสามารถวางแผนและปฏิบัติการปั้ม  อัด  ส่วนผสมปูนซิเมนต์  ทรายหยาบ  น้ำ  ด้วยแบบ 
    พิมพ์  และถอดแบบได้ถูกต้อง 
๘. นักเรียนสามารถบอกข้ันตอนและปฏิบัติการดูแลรักษาอิฐตัวหนอนได้ 
๙. นักเรียนสามารถวางแผนและปฏิบัติการจัดจำหน่ายอิฐตัวหนอนได้ 
๑๐. นักเรียนสามารถจัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย และกำหนดราคาจำหน่ายได้ 

 ๑๑. นักเรียนสรุป และประเมินผลการปฏิบัติงานการผลิตอิฐตัวหนอนได้ 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 



๒๑๑ 
 

ง33208 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลผลิตที่เกิดจากการปลูกพืชและผลผลิต   ที่
เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ มาเปลี่ยนสภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากเดิม 
เพ่ือช่วยในการรักษาผลผลิตและได้ผลผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยศึกษาความรู้พ้ืนฐานและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิต
ด้วยวิธีการต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ โดยมีกระบวนการ
ในการทำงาน ที่มีการรวบรวมข้อมูล  การวางแผน การจัดการ 

คิดวิเคราะห์ เกี่ยวกับการทำงาน จากแหล่งความรู้อย่างหลายวิธีและเลือกเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการทำงานอย่างแท้จริง มีการตัดสินใจและรู้จัก       การ
แก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน ห่างไกลยา
เสพติดทุกประเภท ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป และสามารถนำความรู้ และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
๑. บอกความความหมายและความสำคัญของการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรได้ 
๒. บอกวิธีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 
๓. บอกหลักการเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ 
๔. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย   ๖  ชนิด 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง33209  ช่างปั้นดิน 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและอธิบาย เทคนิคการผสมแป้ง  ด้วยวิธีการแบบต่างๆ  จากวัสดุ หลาย ชนิด การปั้น    ด้วย
เทคนิคต่างๆ  เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำผลิตภัณฑ์   ฝึกทักษะเบื้องต้นของการผสมแป้งและการปั้น  สำรวจและ
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์   เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้  การทำผลิตภัณฑ์ ตามแบบขั้นสำเร็จ 
สำรวจแหล่งวัสดุ  และแหล่งจำหน่ายทำบัญชีรายรับ -รายจ่าย และประเมินผลเพ่ือเป็นแนวทางเข้าสู่งานอาชีพ
และคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ   
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน  
จิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม  ๑๒  ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  และ
สอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน 



๒๑๒ 
 

ผลการเรียนรู้  
๑. นักเรียนสามารถสำรวจวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นท่ีสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ได้ 
๒. สามารถจำแนกได้ว่า ใช้วัสดุชนิดใดในการทำผลิต  
๓. เลือกและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การทำได้อย่างถูกต้อง  
๔. ออกแบบและรู้จักเทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี  
๕. บอกขั้นตอนในการทำได้อย่างถูกวิธี  การดูแลรักษา 
๖. ปฏิบัติการปั้นแบบต่างๆได้  
        ๖.๑  ปั้นผักจิ๋ว ( ชนิดต่างได้ อย่างน้อย 10 อย่าง)   
 ๖.๒  ปั้นสัตว์แบบต่างๆได้ 
 ๖.๓ ปั้นผลไม้แบบต่างๆได้ 
 ๖.๔  ปั้นขนมแบบต่างๆได้  

  ๗. กำหนดราคาขาย และจำหน่ายได้ 
            ๘. นักเรียนรู้หลักการดำรงชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นหลักค่านิยม ๑๒  
        ประการ 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง33210 การประกอบและบริการอาหารเพื่ออาชีพ 2 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  กระบวนการ การประกอบอาหารสำหรับบริการ การวางแผนการจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง 
การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ การกำหนดรายการอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารหลักการจัดบริการ
อาหาร หลักสุขาภิบาลอาหาร มารยาทในการเสิร์ฟอาหาร   มารยาทในการรับประทานอาหาร 
      ปฏิบัติ  การกำหนดรายการอาหาร  วางแผนและจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง การใช้และดูแลรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้  ประกอบอาหารตามรายการที่กำหนด ฝึกมารยาทในการเสิร์ฟ การต้อนรับ กิจนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร การจัดบริการ กำหนดราคาค่าบริการ คำนวณค่าใช้จ่าย ทำบัญชี
รายรับ-รายจ่าย บันทึกการปฏิบัติงาน ประเมินผลงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการจัด
รายการอาหาร การประกอบอาหารตามสัดส่วนและบริการได้ 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกคุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดีได้ 
2. บอกวิธีการต้อนรับให้บริการ เสิร์ฟอาหารได้ถูกต้องตามหลักสากลนิยม 
3. บอกวิธีการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้งและเตรียมอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. บอกวิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดโต๊ะอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. บอกวิธีการจัดงานเลี้ยงแบบต่างได้ 
6. บอกคำศัพท์ที่ใช้ในการบริการอาหารแบบสากลได้ 
7. บอกมารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบสากลได้ 
8. พับผ้าเช็ดปากแบบต่างๆได้ 



๒๑๓ 
 

9. จับจีบผ้าปูโต๊ะแบบต่างๆได้ 
10. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการบริการอาหารจาก w.w.w.ต่างๆได้    
11. วางแผน กำหนดรายการอาหาร เพ่ือจัดบริการและจำหน่ายและปฏิบัติตามแผน ที่วางไว้ได ้
12. คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาจำหน่าย  จัดจำหน่ายอาหาร   ทำบัญชีรายรับ  รายจ่ายได ้
13. บันทึกการปฏิบัติงาน ประเมินผลงานและทำแฟ้มสะสมงานได้ 

รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง33211  ช่างเครื่องเสียง 2 

รายวิชาเพิ่มเติม                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2                 เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์  ประเภท  ส่วนประกอบของเครื่องเสียงวิธีการใช้เครื่องเสียง  
วิธีการติดตั้ง  เครื่องมือที่ใช้ซ่อมเครื่องเสียง  วิธีการสร้าง วิธีซ่อม การตรวจสอบและการปรับเครื่องเสียงแบบต่าง 
ๆ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม ศึกษาความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบเครื่องเสียง  
และแนวทางการประกอบอาชีพ 
 ผู้เรียนมีทักษะการทำงานอาชีพสุจริต  มีทักษะการจัดการ ทำงานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์  ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใช้และประยุกต์เทคโนโลยี
ได้เหมาะสมถูกต้อง และมีคุณธรรม สามารถคิดออกแบบ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการ
ทำงาน  ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  มุ่งมั่น  อดทน  และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพช่างเครื่องเสียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องเสียง สามารถบอกความสำคัญ ประเภท ลักษณะ 
คุณสมบัติและองค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องเสียงได้ 

2.  สามารถเลือกวัสดุและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสร้างเครื่องเสียงได้   
3.  บอกขั้นตอน วิธีการ และประกอบเครื่องเสียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4.  ซ่อมเครื่องเสียงได้ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 

ง33212  ช่างเดินสายไฟในอาคาร 2 

รายวิชาเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น  การอ่านแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ในการเดินสายไฟ  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้าวิธีต่างๆ 
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในระดับที่สูงขึ้น 



๒๑๔ 
 

 ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟแบบต่าง ๆ เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายตุ้มและอุปกรณ์ จับยึด
สาย เหตุขัดข้องทางไฟฟ้า  สำรวจแหล่งวัสดุและบริการในท้องถิ่น คำนวณค่าใช้จ่ายในการกำหนดราคา ค่าบริการ 
ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายในระดับท่ีสูงขึ้น 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเดินสายและต่อสายไฟแบบต่าง  ๆ สามารถเลือกวัสดุ 
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  สามารถอ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบได้  สามารถให้บริการตรวจ 
สอบซ่อมแซม เหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้ 
 มีเจตคติท่ีดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาโรงเรียนสีขาวพร้อมทั้งเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน
ในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีอิเล็กตรอนและบอกแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้ 
๒. บอกกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า 
๓. อธิบายและสาธิตการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ตได้ 
๔. วัดหน่วยของกระแส  แรงดันและความต้านทานไฟฟ้าได้ 
๕. ใช้เครื่องมือวัดในงานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร บอกชื่อ วิธีใช้ และการเก็บรักษาเครื่องมือได้ 
๖. เขียนแบบและอ่านแบบไฟฟ้าในอาคาร 
๗. บอกกฎ การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารได้ 
๘. ใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานเดินสายได้ 
๙. ปอกสายไฟฟ้าและต่อสายไฟฟ้าได้ 
๑๐.  เดินสายและติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 

รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

  
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

อ๒๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๒๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
จ21201 ภาษาจีน 1 ๐.๕ (๒๐) จ21202  ภาษาจีน 2 ๐.๕ (๒๐) 
ต21201 ภาษาพม่า 1 ๐.๕ (๒๐) ต21202  ภาษาพม่า 2 ๐.๕ (๒๐) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

อ๒๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๓ ๐.๕ (๒๐) อ๒๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

อ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๕ ๐.๕ (๒๐) อ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๖ ๐.๕ (๒๐) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพ่ิมเติม (แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และแผนอาชีพ) วิชาเพ่ิมเติม(แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และแผนอาชีพ) 
อ๓๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๓๑๒๐๕  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๒ ๐.๕ (๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
อ๓๑๒๐๒  การสื่อสารภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๒๐๖  การสื่อสารภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ) วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ) 
อ๓๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑ ๒.๐ (๘๐) อ๓๑๒๐๗  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ ๒.๐ (๘๐) 
อ๓๑๒๐๔ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์๑ ๑.๕ (๖๐) อ๓๑๒๐๘ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาจีน) วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาจีน) 
จ๓๑๒๐๑  ภาษาจีนเพื่อการฟัง-พูด ๑ ๑.๕ (๖๐) จ๓๑๒๐๓  ภาษาจีนเพื่อการฟัง-พูด ๒ ๑.๕ (๖๐) 
จ๓๑๒๐๒  การอ่านเขียนภาษาจนี ๑ ๒.๐ (๘๐) จ๓๑๒๐๔  การอ่านเขียนภาษาจนี ๒ ๒.๐ (๘๐) 
วิชาเพิ่มเติม (ทุกแผน) วิชาทุกแผน) 
ต31201  ภาษาพม่า 1 0.5 (20) ต31202  ภาษาพม่า 2 0.5 (20) 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม (แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนอาชีพ) วิชาเพิ่มเติม  (แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนอาชีพ) 
อ๓๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๓ ๐.๕ (๒๐) อ๓๒๒๐๕  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๔ ๐.๕ (๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
อ๓2๒๐๒  การสื่อสารภาษาอังกฤษ 3 ๑.๐ (๔๐) อ๓2๒๐6  การสื่อสารภาษาอังกฤษ 4 ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ) วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ) 
อ๓๒๒๐๓  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑ ๒.๐ (๘๐) อ๓๒๒๐๗  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒ ๒.๐ (๘๐) 
อ๓๒๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๓๒๒๐๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว ๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาจีน) วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาจีน) 
จ๓๒๒๐๑  ภาษาจีนเพื่อการฟัง-พูด ๓ ๑.๕ (๖๐) จ๓๒๒๐๓  ภาษาจีนเพื่อการฟัง-พูด ๔ ๑.๕ (๖๐) 
จ๓๒๒๐๒  การอ่านเขียนภาษาจนี ๓ ๒.๐ (๘๐) จ๓๒๒๐๔  การอ่านเขียนภาษาจนี ๔ ๒.๐ (๘๐) 
 
 
 



๒๑๘ 
 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 
อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม (ทุกแผน) วิชาเพิ่มเติม  (ทุกแผน) 
อ๓๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๓๓๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม (แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ
แผนอาชีพ) 

วิชาเพิ่มเติม  (แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ
แผนอาชีพ) 

อ๓๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๕ ๐.๕ (๒๐) อ๓๓๒๐๗  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๖ ๐.๕ (๒๐) 
วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 
อ๓๓๒๐๓  การสื่อสารภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๓๓๒๐๘  การสื่อสารภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ (๔๐) 
วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ) วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาอังกฤษ) 
อ๓๓๒๐๔  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๓๓๒๐๙  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
อ๓๓๒๐๕  หลักภาษา ๑ ๒.๐ (๘๐) อ๓๓๒๑๐  หลักภาษา ๒ ๒.๐ (๘๐) 
วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาจีน) วิชาเพิ่มเติม (แผนภาษาจีน) 
จ๓๓๒๐๑  ภาษาจีนเพื่อการฟัง-พูด ๕ ๑.๕ (๖๐) จ๓๓๒๐๓  ภาษาจีนเพื่อการฟัง-พูด ๖ ๑.๕ (๖๐) 
จ๓๓๒๐๒  การอ่านเขียนภาษาจนี ๕ ๒.๐ (๘๐) จ๓๓๒๐๔  การอ่านเขียนภาษาจนี ๖ ๒.๐ (๘๐) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต         
 
                 ใช้ภาษา  น้ำเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม  เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จริง /
สถานการณ์จำลองทั้งในห้องเรียนและสถานศึกษา   ตลอดจนใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม 
ความรู้ /ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  โดยปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง
ง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงคำ วลี ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ตาม หลักการอ่าน   เลือก/
ระบุหัวข้อ  ใจความสำคัญ  สื่อที่ไม่เป็นความเรียงป้าย สัญลักษณ์    และที่เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์  ฉลาก
สินค้า โฆษณา เว็บไซต์   และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน  บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  สนทนา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน   ใช้คำขอร้อง ให้
คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอและให้ข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน  แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตนเอง กิจวัตรประจำวัน กิจกรรม 
ประสบการณ์  เรื่องต่างๆ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  สรุปใจความสำคัญ /แก่นสาระtheme) ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง /เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม      เข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา      บอก
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่า งๆ   การใช้ เครื่องหมายวรรคตอน  
และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย  รวมถึงมี
ความรู้  ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน   เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   
                   มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 
และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  
รหัสตัวช้ีวัด  
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๑/๑     ต๑.๑ ม.๑/๒      ต๑.๑ ม.๑/๓ ต๑.๑ ม.๑/๔            

ต๑.๒ ม.๑/๑     ต๑.๒ ม.๑/๒      ต๑.๒ ม.๑/๓     ต๑.๒ ม.๑/๔       ต๑.๒ ม.๑/๕     
ต๑.๓ ม.๑/๑     ต๑.๓ ม.๑/๒      ต๑.๓ ม.๑/๓       
ต๒.๑ ม.๑/๑      ต๒.๑ ม.๑/๒          
ต๒.๒ ม.๑/๑     ต๒.๒ ม.๑/๒      
ต๓.๑ ม.๑/๑          
ต๔.๑ ม.๑/๑  ต๔.๒ ม.๑/๑       

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๑/๓ 
รวม      ๒๐     ตัวชี้วัด 
 
 

 
 



๒๒๐ 
 

อ๒1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.๕  หน่วยกิต         

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา       โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
ภาษาในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น 
แสดงความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒. ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 

เหมาะสม 
๔. พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๕. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๖. พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
๗. พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 

จ๒1201 ภาษาจีน ๑      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.๕  หน่วยกิต         
 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่านตอบ
คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบพูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวันพูดเพ่ือขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัวพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 



๒๒๑ 
 

ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่
ของจีนบอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
ฝึกการฟังบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพ่ือผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเน้นความสามารถการฟังและการพูดกับเจ้าของภาษาและสามารถสนทนากับ
เจ้าของภาษาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามมาตรฐานภาษาจีนกลาง 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
๒. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบ 
๓. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
๔. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน 
๕. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 
๖. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว       
๗. บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
๘. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

 
 

ต๒1201 ภาษาพม่า ๑      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.๕  หน่วยกิต         

 
ศึกษาโครงสร้างของคำขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทักษะพูดฟังอ่านเขียน รูปประโยคข้ันพื้นฐาน ทักษะในการพูด 

ขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูดขณะแนะนำตนเอง  การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง 
คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อื่น มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของ
การศึกษาภาษาพม่า ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน  
๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 



๒๒๒ 
 

๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆอย่าง
เหมาะสม 
๔.  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 

รวม  ๔   ผลการเรียนรู้ 
 

 
อ21102  ภาษาอังกฤษ 2      

รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.๕  หน่วยกิต         

 

            ใช้ภาษา  น้ำเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม  เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์
จำลองทั้งในห้องเรียนและสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม ความรู้ /ข้อมูล
ต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  โดยปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ  เลือก/
ระบุหัวข้อ  ใจความสำคัญ ตีความและถ่ายโอน สื่อที่ไม่เป็นความเรียงตาราง กราฟ  แผนภูมิ ป้าย สัญลักษณ์     
และที่เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์  ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์  บทสนทนา เพลง นิทาน เรื่องสั้นง่าย ๆ ที่อ่าน
และฟัง ในเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ นันทนาการ การศึกษา อาชีพ 
ลมฟ้าอากาศ สิ่งแวดล้อม  ออกเสียงคำ วลี ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ  ตาม หลักการออกเสียง  
สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล   ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์  พูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญ แสดงความต้องการ  ขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน  แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตนเอง กิจวัตรประจำวัน กิจกรรม ประสบการณ์  เรื่องต่างๆ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  
เรื่อง /เหตุการณ์ที่อยู่ ในความสนใจของสังคม      เข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา     
เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณี  ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย รวมถึงมีความรู้  ความเข้าใจ 
และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน    เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  
                เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๑/๑     ต๑.๑ ม.๑/๒      ต๑.๑ ม.๑/๓ ต๑.๑ ม.๑/๔            

ต๑.๒ ม.๑/๑     ต๑.๒ ม.๑/๒      ต๑.๒ ม.๑/๓     ต๑.๒ ม.๑/๔       ต๑.๒ ม.๑/๕     
ต๑.๓ ม.๑/๑     ต๑.๓ ม.๑/๒      ต๑.๓ ม.๑/๓       
ต๒.๑ ม.๑/๑      ต๒.๑ ม.๑/๒          
ต๒.๒ ม.๑/๑     ต๒.๒ ม.๑/๒      
ต๓.๑ ม.๑/๑          
ต๔.๑ ม.๑/๑  ต๔.๒ ม.๑/๑       

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๑/๓ 
รวม      ๒๐     ตัวชี้วัด 
 



๒๒๓ 
 

อ21202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.๕  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา    โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา
ในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟัง
และพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒. ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าวง 

เหมาะสม 
๔. พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๕. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๖. พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
๗. พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 

จ๒1202 ภาษาจีน 2      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.๕  หน่วยกิต         
 

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่านตอบ
คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบพูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวันพูดเพ่ือขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัวพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่



๒๒๔ 
 

ของจีนบอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
ฝึกการฟังบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพ่ือผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเน้นความสามารถการฟังและการพูดกับเจ้าของภาษาและสามารถสนทนากับ
เจ้าของภาษาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามมาตรฐานภาษาจีนกลาง 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
๒. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบ 
๓. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
๔. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน 
๕. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 
๖. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว       
๗. บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
๘. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

 
 

ต๒1202 ภาษาพม่า 2      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.๕  หน่วยกิต         

 
ศึกษาโครงสร้างของคำขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทักษะพูดฟังอ่านเขียน รูปประโยคข้ันพื้นฐาน ทักษะในการพูด 

ขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูดขณะแนะนำตนเอง  การ
แสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง 
คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อื่น มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของ
การศึกษาภาษาพม่า ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน  
๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆอย่าง 



๒๒๕ 
 

     เหมาะสม 
๔.  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 

รวม   ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3      
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.๕  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษา  น้ำเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม  เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์

จำลองทั้งในห้องเรียน  สถานศึกษา และชุมชน    ตลอดจนใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น /ค้นคว้ารวบรวม 
ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ เลือก/ระบุหัวข้อ  ใจความ
สำคัญ ตีความและถ่ายโอน สื่อที่ไม่เป็นความเรียงตาราง กราฟ  แผนภูมิ   ป้าย สัญลักษณ์  วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์  
และที่ เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์วารสาร      ที่ อ่านและฟัง  ในเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ครอบครัว สื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับ การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอ
โทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน การแนะนำตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการ
ตอบรับ   ออกเสียงคำ วลี ข้อความข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ  ตาม หลักการออกเสียง  สนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์    พูดและเขียนบรรยายสรุปใจความ
สำคัญแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น  ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด 
เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน        ขอและให้ข้อมูล  เกี่ยวกับ ตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลม
ฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว   เข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา     
เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณี  ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย รวมถึงมีความรู้  ความเข้าใจ 
และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีข องประชาคมอาเซียน    เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๒/๑     ต๑.๑ ม.๒/๒     ต๑.๑ ม.๒/๓      ต๑.๑ ม.๒/๔                     

ต๑.๒ ม.๒/๑     ต๑.๒ ม.๒/๒     ต๑.๒ ม.๒/๓      ต๑.๒ ม.๒/๔      ต๑.๒ ม.๒/๕   
ต๑.๓ ม.๒/๑     ต๑.๓ ม.๒/๒     ต๑.๓ ม.๒/๓  
ต๒.๑ ม.๒/๑     ต๒.๑ ม.๒/๒          
ต๒.๒ ม.๒/๑      ต๒.๒ ม.๒/๒      
ต๓.๑ ม.๒/๑          
ต๔.๑ ม.๒/๑       
ต๔.๒ ม.๒/๑        

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๒/๓ 



๒๒๖ 
 

ต๔.๒ ม.๒/๒   
รวม      ๒๑     ตัวชี้วัด 

 
 

อ22201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๓      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.๕  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา    โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา
ในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 
     เหมาะสม 
๔.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๕. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๖.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
๗.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

อ22102 ภาษาอังกฤษ 4      
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.๕  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษา  น้ำเสียง กิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม  เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์

จำลองทั้งในห้องเรียน  สถานศึกษา และชุมชน    ตลอดจนใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น  /ค้นคว้ารวบรวม 
ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ เลือก/ระบุหัวข้อ  ใจความ
สำคัญ ตีความและถ่ายโอน สื่อที่ไม่เป็นความเรียงตาราง กราฟ  แผนภูมิ   ป้าย สัญลักษณ์  วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์  
และที่ เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์วารสาร      ที่ อ่านและฟัง  ในเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ครอบครัว อาหาร การประดิษฐ์  การใช้ยา /สลากยา การบอกทิศทาง  การใช้
อุปกรณ์เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ นันทนาการ การศึกษา อาชีพ ลมฟ้าอากาศ สิ่งแวดล้อม   ออกเสียงคำ  วลี  
ข้อความ  ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ  ตาม หลักการออกเสียง  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้คำขอร้อง   
ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์    พูดและเขียนบรรยายสรุปใจความสำคัญแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็น  ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ        มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวันและที่อยู่ในความสนใจของสังคม   ขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับ ตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  การเดินทาง       การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนังสือ สภาพสังคม เศรษฐกิจ       เข้าใจมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา     เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณี  ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับ
ของไทย รวมถึงมีความรู้  ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคม
อาเซียน  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ    

เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป   
 รหัสตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๒/๑     ต๑.๑ ม.๒/๒     ต๑.๑ ม.๒/๓      ต๑.๑ ม.๒/๔                     

ต๑.๒ ม.๒/๑     ต๑.๒ ม.๒/๒     ต๑.๒ ม.๒/๓      ต๑.๒ ม.๒/๔      ต๑.๒ ม.๒/๕   
ต๑.๓ ม.๒/๑     ต๑.๓ ม.๒/๒     ต๑.๓ ม.๒/๓  
ต๒.๑ ม.๒/๑     ต๒.๑ ม.๒/๒          
ต๒.๒ ม.๒/๑     ต๒.๒ ม.๒/๒      
ต๓.๑ ม.๒/๑          
ต๔.๑ ม.๒/๑       
ต๔.๒ ม.๒/๑        

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๒/๓ 

ต๔.๒ ม.๒/๒   
รวม      ๒๑     ตัวชี้วัด 
 
 
 



๒๒๘ 
 

อ22202  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.๕  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาใน
การฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 
     เหมาะสม 
๔.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๕. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๖.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
๗.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5      
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.๕  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์

จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลความรู้
สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง   คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ในการประดิษฐ์  การบอก
ทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  การใช้อุปกรณ์ ระบุหัวข้อ ใจความสำคัญตีความและถ่ายโอน สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 



๒๒๙ 
 

เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ  และที่เป็นความเรียง
ประเภทสิ่งพิมพ์    สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์  เว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต     ที่ฟังและ
อ่าน เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ   การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกเสียงคำ วลี ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการ
อ่าน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มีขั้นตอนซับซ้อน การเลือกใช้ภาษา 
น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในการ การทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ    พูดและเขียนบรรยายสรุปใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึก   เกี่ยวกับตนเอง  
ประสบการณ์ ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง แสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ ต่างๆ       เข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา     
เปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณี  ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย รวมถึงมีความรู้  ความเข้าใจ 
และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ    

เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวช้ีวัด                 
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๓/๑ ต๑.๑ ม.๓/๒ ต๑.๑ ม.๓/๓ ต๑.๑ ม.๓/๔                     

ต๑.๒ ม.๓/๑     ต๑.๒ ม.๓/๒ ต๑.๒ ม3./๓ ต๑.๒ ม.๓/๔      ต๑.๒ ม.๓/๕   
ต๑.๓ ม.๓/๑ ต๑.๓ ม.๓/๒ ต๑.๓ ม.๓/๓     
ต๒.๑ ม.๓/๑ ต๒.๑ ม.๓/๒          
ต๒.๒ ม.๓/๑      ต๒.๒ ม.๓/๒      
ต๓.๑ ม.๓/๑           
ต๔.๑ ม.๓/๑    
ต๔.๒ ม.๓/๑        

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๓/๓ 
ต๔.๒ ม.๓/๒   

รวม    ๒๑     ตัวชี้วัด 
 

 
อ23201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 5      

รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.๕  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง



๒๓๐ 
 

อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา      โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา
ในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟัง
และพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 

          เหมาะสม 
๔.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๕. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๖.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
๗.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ23102  ภาษาอังกฤษ 6      
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.๕  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์

จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลความรู้
สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง   คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ในการประดิษฐ์  การบอก
ทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  การใช้อุปกรณ์ ระบุหัวข้อ ใจความสำคัญ ตีความและถ่ายโอน สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ  และที่เป็นความเรียง
ประเภทสิ่งพิมพ์    สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์  เว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต ที่ฟังและอ่าน 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ   การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่  ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ออกเสียงคำ วลี ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ตามหลักการ
อ่าน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มีขั้นตอนซับซ้อน การเลือกใช้ภาษา 
น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในการ การทักทาย   
กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูด



๒๓๑ 
 

ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ รู้สึกชอบ /ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  การกล่าวอวย
พร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    พูดและเขียนบรรยายสรุปใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็นแสดง
ความรู้สึก   เกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว /เหตุการณ์  / เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ     ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม  เศรษฐกิจ แสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ      เข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ    
และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา กับของไทย รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ    

เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป     
รหัสตัวช้ีวัด                 
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๓/๑ ต๑.๑ ม.๓/๒ ต๑.๑ ม.๓/๓ ต๑.๑ ม.๓/๔                     

ต๑.๒ ม.๓/๑ ต๑.๒ ม.๓/๒  ต๑.๒ ม.๓/๓ ต๑.๒ ม.๓/๔ ต๑.๒ ม.๓/๕   
ต๑.๓ ม.๓/๑ ต๑.๓ ม.๓/๒ ต๑.๓ ม.๓/๓     
ต๒.๑ ม.๓/๑ ต๒.๑ ม.๓/๒          
ต๒.๒ ม.๓/๑ ต๒.๒ ม.๓/๒      
ต๓.๑ ม.๓/๑           
ต๔.๑ ม.๓/๑    
ต๔.๒ ม.๓/๑        

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๓/๓ 
ต๔.๒ ม.๓/๒   

รวม      ๒๑     ตัวชี้วัด 
 
 

อ23202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 6      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.๕  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา     โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา
ในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟัง



๒๓๒ 
 

และพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร และเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 

เหมาะสม 
๔.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๕. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๖.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
๗.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1      
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  4๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จำลองหรือ

สถานการณ์จริงทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นสังคมและโลก ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำ
บรรยายที่ฟังและอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ภาพ แผนผัง และ
ที่เป็นความเรียงประเภทสื่อสิ่งพิมพ์    จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี   อ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ โฆษณา 
ตามหลักการอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบ เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีขั้นตอน
ซับซ้อน  การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน แสดงความต้องการ 
เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง    ขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น   ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย 
น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี เกี่ยวกับตนเอง   สรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องจากข่าว 
เรื่อง/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ที่ฟังและอ่าน    อธิบาย /อภิปรายเปรียบเทียบวิถีชีวิต 
ความคิดความเชื่อ    และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา กับของไทย รวมถึงมีความรู้ 
ความเข้าใจ และความตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  ทำแผ่นปลิว แนะนำโรงเรียน สถานที่สำคัญในชุมชนและท้องถิ่น เผยแพร่  / 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น / ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  



๒๓๓ 
 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
 
รหัสตัวช้ีวัด                         
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๔-๖/๑ ต๑.๑ ม.๔-๖/๒ ต๑.๑ ม.๔-๖/๓ ต๑.๑ ม.๔-๖/๔     

ต๑.๒ ม.๔-๖/๑ ต๑.๒ ม.๔-๖/๒   ต๑.๒ ม.๔-๖/๓ ต๑.๒ ม.๔-๖/๔ ต๑.๒ ม.๔-๖/๕ 
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑ ต๑.๓ ม.๔-๖/๒ ต๑.๓ ม.๔-๖/๓   
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑    
ต๒.๒ ม.๔-๖/๑     
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ ต๔.๑ ม.๔-๖/๑   
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑    

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๔-๖/๒  ต๒.๑ ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๒ ม.๔-๖/๒ 
ต๔.๒ ม.๔-๖/๒   

รวม   ๒๑     ตัวชี้วัด 
 
 

อ31201  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.๕  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา       โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
ภาษาในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เห็นคุณค่าและ
ตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับ
ต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒. ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 



๒๓๔ 
 

เหมาะสม 
๔.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๕. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ31202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ๑      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  4๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา       โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
ภาษาในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น 
แสดงความต้องการความรู้สึก มีเจตคติท่ีดีในการเรียน   

เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับ
ต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและ 
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

2. ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย  
3. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 

เหมาะสม 
4. พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง  
5. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม เทศกาล วันสำคัญ และประเพณีของเจ้าของภาษาได้ 
6. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  8๐  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
พัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการฟัง 

กระบวนการพูด ใช้ภาษาสื่อสาร รับและส่งสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยใช้คำศัพท์ 
สำนวน โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร สร้างสรรค์และดำเนินการสนทนากับ
ชาวต่างชาติได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม  รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึง
ความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการฟังโดยสามารถตีความ   
วิเคราะห์สิ่งที่ฟัง  น้ำเสียงกริยาท่าทางและสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและเขียน 

๒. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดอย่างถูกต้อง โดยสามารถพูดนำเสนอในที่ชุมชนในหัวข้อต่าง 
อย่างสร้างสรรค์ 

๓ .  สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
๔.   ใชภ้าษาอังกฤษในการสื่อสารในทุกสถานการณ์ 
๕.   มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ31204  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ๑     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

   
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านโดยใช้เทคนิควิธีการอ่านชั้นสูงขึ้น เช่นการ เดาความหมายจากการ

วิเคราะห์คำ  จากบริบท  การอ่านเพ่ือหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพ่ือจับใจความสำคัญและรายละเอียดให้สามารถ
เขียนสรุปความเพ่ือรายงานข้อความที่อ่าน ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการ ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียนจากแหล่งข้อมูล สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนและการสืบค้น 
รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน มีเจตคติที่ดีใน
การเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านสื่อต่างๆ ประพฤติปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
๑. สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ 
๒. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการส่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๒๓๖ 
 

๓. สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
๔. เห็นคุณค่าของการอ่านในชีวิตประจำวัน 

รวม  ๔ ผลการเรียนรู้ 
 

 
จ31201 ภาษาจีนเพื่อการฟัง-พูด ๑     

รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่านตอบ

คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบพูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวันพูดเพ่ือขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัวพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่
ของจีนบอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
ฝึกการฟังบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพ่ือผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเน้นความสามารถการฟังและการพูดกับเจ้าของภาษาและสามารถสนทนากับ
เจ้าของภาษาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามมาตรฐานภาษาจีนกลางรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
2. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบ 
3. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
4. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน 
5. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 
6. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว       
7. บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย 

วรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
รวม  ๘ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๒๓๗ 
 

จ31202 การอ่านเขียนภาษาจีน ๑     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  8๐  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม ในเรื่องการทักทายและการตอบรับการทักทาย การแนะนำตนเอง การถามชื่อ

สกุล สามารถใช้ภาษา ท่าทาง เพ่ือการสื่อสาร ติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ที่กำหนด 
เกี่ยวกับครอบครัว อาชีพ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ เลือกภาพได้ตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำที่ฟัง 
ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน เรียนรู้ลำดับคำในประโยคภาษาจีนประโยคคำถามและ
การตอบรับ/ปฏิเสธ อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร คำและกลุ่มคำสัทอักษร เข้าใจข้อความภาษาจีนที่อ่าน 
เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่าย และตัวเลขอักษรจีน เขียนคำศัพท์ภาษาจีนเติมประโยคให้สมบูรณ์เขียนบรรยายภาพ
โดยใช้ข้อความภาษาจีนสั้นๆ 

ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ เช่นประกาศ อนุเฉท การบรรยายเรียงความอย่างง่าย จดหมายและ
บทความขนาดสั้น  ฝึกความเร็วในการอ่านและออกเสียงได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน โดยจับใจความสำคัญและ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้  ฝึกเขียนข้อความอย่างง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น บันทึกสั้นฝากข้อความ จดหมาย
ส่วนตัว บันทึกประจำวัน  ฝึกเขียนข้อความสั้นๆ ตามประเพณีนิยม เช่น บัตรเชิญ บัตรอวยพร  เพ่ือฝึกให้สามารถ
ใช้คำศัพท์ต่างๆ ที่เรียนมาสื่อความหมายของตนให้ผู้อ่ืนทราบได้และถูกต้องตามประเพณีนิยม  รวมถึงมีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน มีเจตคติที่ดีในการเรียน  เห็น
คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
๑. พูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายได ้
๒. อ่านออกเสียงคำวลีข้อความและบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
๓. อ่านและแปลความหมายจากประโยคสั้นๆที่แสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่กำหนดให้

ได ้
๔. เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นคำกลุ่มคำและประโยคอย่างง่ายๆรวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
๕. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคลสถานที่โอกาสและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 
๖. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องคำวลีสำนวนประโยค ข้อความต่างๆและ

นำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗. สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของ

ภาษา 
๘. ใช้ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนานิทานและเรื่องสั้นตามความสนใจพร้อมทั้งเสนอ

ความคิดรวบยอดที่มีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 
รวม ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๒๓๘ 
 

ต31201 ภาษาพม่า 1     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาโครงสร้างของคำขั้นพ้ืนฐาน ฝึกฝนทักษะพูดฟังอ่านเขียน รูปประโยคข้ันพื้นฐาน ทักษะในการพูด 

พ้ืนฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทาง ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูดขณะแนะนำตนเอง  การแสดง
ความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำ
ชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน  

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาพม่า ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน  
๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆอย่าง 
     เหมาะสม 
๔.  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 

รวม   ๔   ผลการเรียนรู้ 
 

 
อ31102  ภาษาอังกฤษ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  4๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จำลองหรือ

สถานการณ์จริงทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นสังคมและโลก ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำ
บรรยายที่ฟังและอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง อักษรย่อ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และที่เป็นความเรียงประเภทสื่อสิ่งพิมพ์    จับใจความสำคัญ 
วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นที่เป็นสารคดีและบันเทิง
คดี   อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรอง และบทละครสั้น ตามหลักการอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบ เลือกและ
ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน  การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 
การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน แสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง    ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น   
ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี เกี่ยวกับตนเอง   สรุป
ใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องจากข่าว เรื่อง/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ



๒๓๙ 
 

สังคม ที่ฟังและอ่าน    อธิบาย /อภิปรายเปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ    และที่มาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของภาษา กับของไทย รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
ที่ดีของประชาคมอาเซียน  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ จัดทำป้ายแนะนำ  เผยแพร่ / 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น / ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
 
รหัสตัวช้ีวัด                         
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๔-๖/๑ ต๑.๑ ม.๔-๖/๒ ต๑.๑ ม.๔-๖/๓ ต๑.๑ ม.๔-๖/๔     

ต๑.๒ ม.๔-๖/๑ ต๑.๒ ม.๔-๖/๒   ต๑.๒ ม.๔-๖/๓ ต๑.๒ ม.๔-๖/๔ ต๑.๒ ม.๔-๖/๕ 
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑ ต๑.๓ ม.๔-๖/๒ ต๑.๓ ม.๔-๖/๓   
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑    
ต๒.๒ ม.๔-๖/๑     
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ ต๔.๑ ม.๔-๖/๑   
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑    

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๔-๖/๒  ต๒.๑ ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๒ ม.๔-๖/๒ 
ต๔.๒ ม.๔-๖/๒   

รวม   ๒๑     ตัวชี้วัด 
 
 

อ31205 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๒    
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา    โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา
ในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการความรู้สึก  

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป    



๒๔๐ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์

ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 

เหมาะสม 
๔.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๕. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ31206 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ๒      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  4๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา       โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
ภาษาในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น 
แสดงความต้องการความรู้สึก มีเจตคติท่ีดีในการเรียน   

เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับ
ต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและ 
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 

เหมาะสม 
๔.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง  
๕.  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม เทศกาล วันสำคัญ และประเพณีของเจ้าของภาษาได้ 
๖.  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 



๒๔๑ 
 

อ31207  ภาษาอังกฤษฟัง–พูด ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  8๐  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
พัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการฟัง 

กระบวนการพูด ใช้ภาษาสื่อสาร รับและส่งสารในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยใช้คำศัพท์ 
สำนวน โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร สร้างสรรค์และดำเนินการสนทนากับ
ชาวต่างชาติได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม พูดนำเสนอตามหัวข้อที่กำหนด โดยเรียบ
เรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ นำเสนอความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์เป็นผู้ฟังที่ดี รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนมีเจตคติที่ดีในการเรียน  เห็นคุณค่าและตระหนัก
ในความสำคัญของการใช้ภาษาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการฟังโดยสามารถตีความ   

วิเคราะห์สิ่งที่ฟัง  น้ำเสียงกริยาท่าทางและสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาพูดและเขียน 
๒. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดอย่างถูกต้อง โดยสามารถพูดนำเสนอในที่ชุมชนในหัวข้อต่าง  

อย่างสร้างสรรค์ 
๓. สร้างสรรค์ภาษาในการสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 โดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 

๔.   ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในทุกสถานการณ์ 
๕.   มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ31208  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ๒     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านโดยใช้เทคนิควิธีการอ่านชั้นสูงขึ้น เช่นการเดาความหมายจากการ

วิเคราะห์คำ  จากบริบท  การอ่านเพ่ือหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพ่ือจับใจความสำคัญและรายละเอียดให้สามารถ
เขียนสรุปความเพ่ือรายงานข้อความที่อ่าน ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการ ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียนจากแหล่งข้อมูล สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนและการสืบค้น 
รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  มีเจตคติที่ดีใน
การเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 



๒๔๒ 
 

๑. สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ 
๒. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
๔. สามารถใช้ภาษาในการศึกษาและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ 
๕. เห็นคุณค่าของการอ่านในชีวิตประจำวัน 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

จ31203 ภาษาจีนเพื่อการฟัง-พูด ๒     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่านตอบ

คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบพูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวันพูดเพ่ือขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัวพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่
ของจีนบอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
ฝึกการฟังบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพ่ือผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเน้นความสามารถการฟังและการพูดกับเจ้าของภาษาและสามารถสนทนากับ
เจ้าของภาษาได้อย่างชัดเจนและถูกตอ้งตามมาตรฐานภาษาจีนกลาง 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคจากการฟังหรือการอ่าน 
๒. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบ 
๓. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
๔. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน 
๕. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 
๖. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว       
๗. บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน 
๘. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
รวม ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 



๒๔๓ 
 

จ31204  การอ่านเขียนภาษาจีน ๒     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  8๐  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม ในเรื่องการทักทายและการตอบรับการทักทาย การแนะนำตนเอง การถามชื่อ

สกุล สามารถใช้ภาษา ท่าทาง เพ่ือการสื่อสาร ติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ที่กำหนด 
เกี่ยวกับครอบครัว อาชีพ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ เลือกภาพได้ตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำที่ฟัง 
ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน เรียนรู้ลำดับคำในประโยคภาษาจีนประโยคคำถามและ
การตอบรับ/ปฏิเสธ อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร คำและกลุ่มคำสัทอักษร เข้าใจข้อความภาษาจีนที่อ่าน 
เขียนตัวอักษรจีนอย่างง่าย และตัวเลขอักษรจีน เขียนคำศัพท์ภาษาจีนเติมประโยคให้สมบูรณ์เขียนบรรยายภาพ
โดยใช้ข้อความภาษาจีนสั้นๆ 

ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ เช่นประกาศ อนุเฉท การบรรยายเรียงความอย่างง่าย จดหมายและ
บทความขนาดสั้น  ฝึกความเร็วในการอ่านและออกเสียงได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน โดยจับใจความสำคัญและ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้  ฝึกเขียนข้อความอย่างง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น บันทึกสั้นฝากข้อความ จดหมาย
ส่วนตัว บันทึกประจำวัน  ฝึกเขียนข้อความสั้นๆ ตามประเพณีนิยม เช่น บัตรเชิญ บัตรอวยพร  เพ่ือฝึกให้สามารถ
ใช้คำศัพท์ต่างๆ ที่เรียนมาสื่อความหมายของตนให้ผู้อ่ืนทราบได้และถูกต้องตามประเพณีนิยมรวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่า
และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
๑. พูดขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายได้ 
๒. อ่านออกเสียงคำวลีข้อความและบทความได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
๓. อ่านและแปลความหมายจากประโยคสั้นๆที่แสดงความรู้สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนที่กำหนดให้

ได ้
๔. เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นคำกลุ่มคำและประโยคอย่างง่ายๆรวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
๕. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับระดับบุคคลสถานที่โอกาสและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 
๖. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องคำวลีสำนวนประโยค ข้อความต่างๆและ

นำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗. สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของ

ภาษา 
๘. ใช้ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนานิทานและเรื่องสั้นตามความสนใจพร้อมทั้งเสนอ

ความคิดรวบยอดที่มีต่อเหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 
รวม ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



๒๔๔ 
 

ต31202  ภาษาพม่า 2 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาข้อเขียน บทความในสิ่งตีพิมพ์และวรรณกรรมร่วม

สมัยของพม่า เพ่ือความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมพม่า ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทาง ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำ
ขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดีในการเรียน  เห็นคุณค่า
และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาพม่า ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน  
๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆอย่าง 

                เหมาะสม 
๔.  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๕.  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ 

รวม   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ32101 ภาษาอังกฤษ ๓ 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  4๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จำลองหรือ

สถานการณ์จริงทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นสังคมและโลก ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำ
บรรยายที่ฟังและอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง อักษรย่อ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และที่เป็นความเรียงประเภทสื่อสิ่งพิมพ์    จับใจความสำคัญ 
วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นที่เป็นสารคดีและบันเทิง
คดี   อ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น ตามหลักการอ่าน สนทนาและ
เขียนโต้ตอบ เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน  การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน แสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง    ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศ



๒๔๕ 
 

และภาษาไทย สรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องจากข่าว เรื่อง/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม ที่ฟังและอ่าน    อธิบาย /อภิปรายเปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ    และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา กับของไทย รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เขียน 
คำขวัญ คำเชิญชวน เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น / ประเทศชาติเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวชี้วัด                         
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๔-๖/๑ ต๑.๑ ม.๔-๖/๒ ต๑.๑ ม.๔-๖/๓ ต๑.๑ ม.๔-๖/๔     

ต๑.๒ ม.๔-๖/๑ ต๑.๒ ม.๔-๖/๒   ต๑.๒ ม.๔-๖/๓ ต๑.๒ ม.๔-๖/๔ ต๑.๒ ม.๔-๖/๕ 
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑ ต๑.๓ ม.๔-๖/๒ ต๑.๓ ม.๔-๖/๓   
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑    
ต๒.๒ ม.๔-๖/๑     
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ ต๔.๑ ม.๔-๖/๑   
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑    

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๔-๖/๒  ต๒.๑ ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๒ ม.๔-๖/๒ 
ต๔.๒ ม.๔-๖/๒   

รวม   ๒๑     ตัวชี้วัด 
 
 

อ32201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๓      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา    โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา
ในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน    เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มี



๒๔๖ 
 

วินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต
และการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 

เหมาะสม 
๔.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๕. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๖.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
๗.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ32202  การสื่อสารภาษาอังกฤษ ๓      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  4๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา    โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา
ในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน    เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต
และการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 

เหมาะสม 
๔.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 



๒๔๗ 
 

๕.  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๖.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ของเจ้าของภาษากับของ 

ไทย 
๗.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  8๐  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการอ่าน 

กระบวนการเขียน ใช้ภาษาสื่อสาร รับและส่งสารในรูปแบบการอ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยใช้
คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร สร้างสรรค์และดำเนินการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม  เขียนนำเสนอตามหัวข้อที่กำหนด โดย
เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ นำเสนอความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญ
ของการใช้ภาษาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่
ดีของประชาคมอาเซียน มีเจตคติที่ดีในการเรียน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการตีความ  

วิเคราะห์สิ่งที่ฟัง  น้ำเสียงกริยาท่าทางและสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาเขียน 
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการอ่านอย่างถูกต้อง โดยสามารถเขียนนำเสนอในที่ชุมชนในหัวข้อต่าง 

อย่างสร้างสรรค์ 
๓. สร้างสรรค์ภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้คำศัพท์ สำนวน 

โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
๔. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในทุกสถานการณ์ 
๕. มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
 ฝึกทักษะและพัฒนาการฟัง และการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พูด 
แนะนำข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในท้องถิ่น สรุปใจความสำคัญ ตีความสิ่งที่ฟังและ



๒๔๘ 
 

ถ่ายโอนเป็นภาษาที่ใช้โครงสร้างทางภาษา คำศัพท์ สำนวนที่เหมาะสมกับระดับชั้น เหมาะสมตามกาลเทศะและ
มารยาททางสังคม  และสามารถทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ถูกต้อง ตลอดจนนำเสนอ
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สินค้า วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิตในชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัดของตนเองได้ถูกต้องและ
น่าสนใจ  เห็นคุณค่า ตระหนักในความสำคัญของการใช้ภาษาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  นำภาษาที่ได้จากการฝึกไป
ใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม  ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเชื่อมโยงความรู้และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้  
 1. ผู้เรียนมีความรู้เรื่องคำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับบทสนทนาที่จำเป็นในการเดินทางท่องเที่ยวไปปรับใช้ 
กับสถานการณ์จริง 
 3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 

4. ผู้เรียนมีความเข้าใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่นและของไทย    
 5. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับ 
แหล่งท่องเที่ยว สินค้า วัฒนธรรม ประเพณ ีวิถีชีวิตในชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัดของตนเองในรูปแบบต่างๆ 
 6. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ผ่านกิจกรรมบูรณา
การราชบุรีศึกษา 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 

 
 

จ32201 ภาษาจีนเพื่อการฟัง-พูด ๓     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ฟังบทสนทนาเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้น ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน  ใช้

ภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว การแสดงความคิดเห็นเรื่องสินค้าพูด
และเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ที่กำหนด เกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่งของ อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร คำ
และกลุ่มคำสัทอักษรที่ซับซ้อน เขียนและอ่านตัวอักษรจีนเป็นกลุ่มคำท่ีซับซ้อน 
 ศึกษาหลักการ วิธีการในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเนื่องจากการฟังและการพูด ๑   ฝึกฟังและพูดใน
รูปแบบของการสนทนา ในหัวข้อที่กำหนด ฝึกพูดในกลุ่ม  ฝึกพูดในหัวข้อที่กำหนด  ฝึกพูดในที่ประชุมและจับคู่
สนทนา หรือฝึกการใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ความ สามารถและทักษะในการฟังและพูด
ยิ่งขึ้น 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไปรวมถึงมี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 



๒๔๙ 
 

๑. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ 
๒. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน 
๓. จับใจความสำคัญ สรุป และตอบคำถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
๔. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพ่ือสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
๕. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
๖. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
๗. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 

และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
๘. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
รวม ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 

จ32202 การอ่านเขียนภาษาจีน ๓     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  8๐  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
อ่านบทสนทนาเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้น อ่านและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน ใช้

ภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว การแสดงความคิดเห็นเรื่องสินค้าพูด
และเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ที่กำหนด เกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่งของ อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร คำ
และกลุ่มคำสัทอักษรที่ซับซ้อน เขียนและอ่านตัวอักษรจีนเป็นกลุ่มคำท่ีซับซ้อน 
 ฝึกความเร็ว ความคล่องแคล่ว ชัดเจนและออกเสียงที่ถูกต้องในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ที่ยากและ
ยาวขึ้น เช่น การบรรยาย เรียงความ บทความ  สามารถจับใจความได้ดียิ่งขึ้น และสรุปเนื้อหาของเรื่องที่อ่านและย่อ
เรื่องนั้นๆ ได้  ฝึกเขียนข้อความอย่างง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น บันทึกสั้นฝากข้อความ จดหมายส่วนตัว บันทึก
ประจำวัน  ฝึกเขียนข้อความสั้นๆ ตามประเพณีนิยม เช่น บัตรเชิญ บัตรอวยพร  เพ่ือฝึกให้สามารถใช้คำศัพท์
ต่างๆ ที่เรียนมาสื่อความหมายของตนให้ผู้อ่ืนทราบได้และถูกต้องตามประเพณีนิยมรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ 
๒. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน 
๓. จับใจความสำคัญ สรุป และตอบคำถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
๔. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพ่ือสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  



๒๕๐ 
 

๕. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
๖. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่ างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
๗. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 

และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
๘. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
รวม ๘   ผลการเรียนรู้ 

 
 

อ32102 ภาษาอังกฤษ ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  4๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จำลองหรือ
สถานการณ์จริงทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นสังคมและโลก ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำ
บรรยายที่ฟังและอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง อักษรย่อ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และที่เป็นความเรียงประเภทสื่อสิ่งพิมพ์    จับใจความสำคัญ 
วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นที่เป็นสารคดีและบันเทิง
คดี   อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรอง และบทละครสั้น ตามหลักการอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบ เลือกและ
ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน  การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 
การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน แสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง    ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น   
ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี เกี่ยวกับตนเอง   สรุป
ใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องจากข่าว เรื่อง/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม ที่ฟังและอ่าน    อธิบาย /อภิปรายเปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ    และที่มาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของภาษา กับของไทย รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
ที่ดีของประชาคมอาเซียน  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น / ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวชี้วัด                         
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๔-๖/๑ ต๑.๑ ม.๔-๖/๒ ต๑.๑ ม.๔-๖/๓ ต๑.๑ ม.๔-๖/๔     

ต๑.๒ ม.๔-๖/๑ ต๑.๒ ม.๔-๖/๒   ต๑.๒ ม.๔-๖/๓ ต๑.๒ ม.๔-๖/๔ ต๑.๒ ม.๔-๖/๕ 
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑ ต๑.๓ ม.๔-๖/๒ ต๑.๓ ม.๔-๖/๓   
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑    



๒๕๑ 
 

ต๒.๒ ม.๔-๖/๑     
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ ต๔.๑ ม.๔-๖/๑   
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑    

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๔-๖/๒  ต๒.๑ ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๒ ม.๔-๖/๒ 
ต๔.๒ ม.๔-๖/๒   

รวม   ๒๑     ตัวชี้วัด 
 
 

อ32205  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๔     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  2๐  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาใน
การฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟัง
และพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆอย่าง 

เหมาะสม 
๔.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๕.  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๖.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
๗.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 



๒๕๒ 
 

อ32206 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ๔      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  4๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูด
ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ /ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
ใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้ง
เทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา    โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา
ในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน    เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต
และการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒.  ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ คำชี้แจง  คำขอร้อง  และคำอธิบาย 
๓.  พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 

เหมาะสม 
๔.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๕.  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๖.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ของเจ้าของภาษากับของ 

ไทย 
๗.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ32207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  8๐  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและทักษะย่อยของกระบวนการอ่าน 

กระบวนการเขียน ใช้ภาษาสื่อสาร รับและส่งสารในรูปแบบการอ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยใช้
คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร สร้างสรรค์และดำเนินการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของ



๒๕๓ 
 

ประชาคมอาเซียน  มีเจตคติที่ดีในการเรียน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไปต่อเนื่องเหมาะสมตามกาลเทศะและมารยาทสังคม เขียนนำเสนอตาม
หัวข้อที่กำหนด โดยเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ นำเสนอความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและ
ตระหนักในความสำคัญของการใช้ภาษาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการตีความ  

วิเคราะห์สิ่งที่ฟัง  น้ำเสียงกริยาท่าทางและสรุปความ ถ่ายโอนเป็นภาษาเขียน 
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการอ่านอย่างถูกต้อง โดยสามารถเขียนนำเสนอในที่ชุมชนในหัวข้ อต่าง 

อย่างสร้างสรรค์ 
๓. สร้างสรรค์ภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้คำศัพท์ สำนวน 

โครงสร้างภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
๔. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในทุกสถานการณ์ 
๕. มีความเชื่อม่ันในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

รวม  ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

อ32208 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา โครงสร้าง คำศัพท์ สำนวนข้อความภาษาอังกฤษซึ่งใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ มีความรู้ 

ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  เช่นการแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวในชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม จัดกระบวนการให้ความรู้กับนักเรียน เพ่ือฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ หรือ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ให้กับผู้เรียน และเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง สามารถ
นำไปสู่พื้นฐานด้านการศึกษาต่อและด้านการประกอบอาชีพ 

เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. พูดนำเสนอข้อมูลและอธิบายทิศทาง  ใช้สำนวนภาษาเพ่ือการเดินทางได้ 
๒. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจำวัน 
๓. อ่านเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที่ แผนภูมิ แผ่นพับ สัญลักษณ์ ตารางเวลาการเดินทางได้ 
๔. ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน 

หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ถูกต้องและเหมาะสม 
๕. รู้จักแบบฟอร์ม ใบสมัคร ใช้คำศัพท์ สำนวนพูดท่ีนิยมใช้และประโยคลดรูป 

รวม  ๕ ผลการเรียนรู้ 



๒๕๔ 
 

จ32203  ภาษาจีนเพื่อการฟัง-พูด ๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  6๐  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ฟังบทสนทนาเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้น ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน  ใช้

ภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว การแสดงความคิดเห็นเรื่องสินค้าพูด
และเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ที่กำหนด เกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่งของ อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร คำ
และกลุ่มคำสัทอักษรที่ซับซ้อน เขียนและอ่านตัวอักษรจีนเป็นกลุ่มคำท่ีซับซ้อน 
 ศึกษาหลักการ วิธีการในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเนื่องจากการฟังและการพูด 1   ฝึกฟังและพูดใน
รูปแบบของการสนทนา ในหัวข้อที่กำหนด ฝึกพูดในกลุ่ม  ฝึกพูดในหัวข้อที่กำหนด  ฝึกพูดในที่ประชุมและจับคู่
สนทนา หรือฝึกการใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ความ สามารถและทักษะในการฟังและพูด
ยิ่งขึ้น 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป รวมถึงมี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ 
๒. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน 
๓. จับใจความสำคัญ สรุป และตอบคำถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
๔. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพ่ือสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
๕. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
๖. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
๗. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 

และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
๘. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
รวม   ๘   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 
 

จ32204 การอ่านเขียนภาษาจีน ๔     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  80  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
อ่านบทสนทนาเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้น ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน ใช้

ภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อสาร การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว การแสดงความคิดเห็นเรื่องสินค้าพูด
และเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ที่กำหนด เกี่ยวกับการเปรียบเทียบสิ่งของ อ่านออกเสียงและเขียนสัทอักษร คำ
และกลุ่มคำสัทอักษรที่ซับซ้อน เขียนและอ่านตัวอักษรจีนเป็นกลุ่มคำท่ีซับซ้อน 
        ฝึกความเร็ว ความคล่องแคล่ว ชัดเจนและออกเสียงที่ถูกต้องในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ที่ยากและ
ยาวขึ้น เช่น การบรรยาย เรียงความ บทความ  สามารถจับใจความได้ดียิ่งขึ้น และสรุปเนื้อหาของเรื่องที่อ่านและย่อ
เรื่องนั้นๆ ได้  ฝึกเขียนข้อความอย่างง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น บันทึกสั้นฝากข้อความ จดหมายส่วนตัว บันทึก
ประจำวัน  ฝึกเขียนข้อความสั้นๆ ตามประเพณีนิยม เช่น บัตรเชิญ บัตรอวยพร  เพ่ือฝึกให้สามารถใช้คำศัพท์
ต่างๆ ที่เรียนมาสื่อความหมายของตนให้ผู้อ่ืนทราบได้และถูกต้องตามประเพณีนิยมรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการ
เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ 
๒. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน 
๓. จับใจความสำคัญ สรุป และตอบคำถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
๔. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพ่ือสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
๕. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
๖. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
๗. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 

และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
๘. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
รวม   ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



๒๕๖ 
 

อ33101     รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๕ 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จำลองหรือ

สถานการณ์จริงทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นสังคมและโลก ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำ
บรรยายที่ฟังและอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง อักษรย่อ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และที่เป็นความเรียงประเภทสื่อสิ่งพิมพ์    จับใจความสำคัญ 
วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นที่เป็นสารคดีและบันเทิง
คดี   อ่านออกเสียงข้อความข้อความข่าว   ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น  ตามหลักการอ่าน 
สนทนาและเขียนโต้ตอบ เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน  การทักทาย 
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน แสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง    ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น   ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียง
ดัง ดี ไม่ดี เกี่ยวกับตนเอง   สรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องจากข่าว เรื่อง/ เหตุการณ์  
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ที่ฟังและอ่าน    อธิบาย /อภิปรายเปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ    
และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา กับของไทย รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ  จัดทำหนังสือเล่มเล็ก เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น / 
ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน มีมารยาททางสังคมในการสื่อสาร มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดงความ
คิดเห็นและการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวช้ีวัด                         
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๔-๖/๑ ต๑.๑ ม.๔-๖/๒ ต๑.๑ ม.๔-๖/๓ ต๑.๑ ม.๔-๖/๔     

ต๑.๒ ม.๔-๖/๑ ต๑.๒ ม.๔-๖/๒   ต๑.๒ ม.๔-๖/๓ ต๑.๒ ม.๔-๖/๔ ต๑.๒ ม.๔-๖/๕ 
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑ ต๑.๓ ม.๔-๖/๒ ต๑.๓ ม.๔-๖/๓   
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑    
ต๒.๒ ม.๔-๖/๑     
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ ต๔.๑ ม.๔-๖/๑   
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑    

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๔-๖/๒  ต๒.๑ ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๒ ม.๔-๖/๒ 
ต๔.๒ ม.๔-๖/๒   

รวม   ๒๑     ตัวชี้วัด 
 



๒๕๗ 
 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ โอเน็ต และเอเน็ต ให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงใน
การสอบ โดยใช้ทักษะทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย ตีความ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ 
 เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิ ยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้ า ใจ ลั ก ษ ณ ะข้ อ ส อบ ส่ วน ต่ า งๆ  เช่ น  Conversation , Error Identification, Sentence 
Completion on, Cloze Passage, Reading Passage และอ่ืนๆ 

๒. บอกความหมายคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ คำศัพท์เหมือน และตรงข้าม การใช้ Prefix และ Suffix 
รวมทั้งการเดาคำศัพท์ในบริบท (contextual clues) ที่ต่างกัน 

๓. ใช้เทคนิคการอ่านในการทำข้อสอบแบบต่าง ๆ ได้ เช่น เทคนิคการหาความคิดหลัก (Main Idea),หัว
เรื่ อ ง  (Topic), ชื่ อ เรื่ อ ง  (Title), ก า รแ ท น ส ร รพ น าม  (Pronoun Reference), ก า รส รุ ป 
(Inference),ความมุ่งหมาย (Purpose) ได ้

๔. ใช้กลเม็ด (Tricks) จากการวิเคราะห์คำตอบด้วยทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory)ในการ
เดาคำตอบได ้

๕. เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการสนทนา ตามสถานการณ์ที่ต่างกัน 
๖. เข้ าใจ Sentence Structure และกฎไวยากรณ์ ภาษา เพ่ือวิ เคราะห์ข้ อสอบในส่วน  Error 

Recognition 
รวม   ๖  ผลการเรียนรู้ 

 
 

อ33202  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  ๕      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการ
ผู้ อ่ืน รวมทั้งเทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา      โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางภาษาในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ 
แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและ
ตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตาม



๒๕๘ 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร และเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๓.  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๔.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
๕.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ33203 การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ๕      
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการ
ผู้ อ่ืน รวมทั้งเทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา      โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางภาษาในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ 
แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและ
ตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสาร และเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๓.  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๔.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ของเจ้าของภาษากับของ 

ไทย 
๕.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๒๕๙ 
 

อ33204 ภาษาอังกฤษรอบรู้  ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  80  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
 ฟังและอ่านข้อความที่สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ข่าว/ เหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น 
สังคมและโลกใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรมข่าวเหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าข อง
ภาษากับของไทยและการนำไปใช้อย่างมีเหตุผล  การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปความรู้/ ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน  ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  และประเทศชาติ   รวมทั้งมี
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน พูด อ่าน เขียน และใช้
กริยาท่าทางในการสื่อสาร   แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก  แสดงความต้องการ   ให้และขอข้อมูล บรรยายอธิบาย 
เปรียบเทียบ  สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม จับใจความ วิเคราะห์ และสรุปความรู้ ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มี
มารยาททางสังคมในการสื่อสาร มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มี
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่านรวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

๒. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

๓. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว / เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล 

๔. อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
๕. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
๖. วิเคราะห์ / อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล 
๗. ค้นคว้า / สืบค้น  บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
๘. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ / ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๒๖๐ 
 

อ33205 หลักภาษาอังกฤษ ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
   ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้านรูปแบบและหน้าที่ โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน ชนิดของคำ การสร้าง
คำ ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง ประโยคอุทานและชนิดของประโยค ฝึกการใช้กริยาให้
สอดคล้องกับ ประธาน การใช้กาล และกรรมวาจก โดยบูรณการกับทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
อธิบาย และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต โคลง บท
กลอน บทเพลง ประกาศ โฆษณา สารคดี และบันเทิงคดีต่างๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  วิเคราะห์ 
อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา  วิเคราะห์ 
อภิปราย ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่
ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียนและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล  ใช้ภาษาเพ่ือการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้
ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆและการถ่ายโอนทางภาษาเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ  
 เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้โครงสร้างและเนื้อหาของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
2. เข้าใจหลักและสาระสำคัญของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
3. เข้าใจเป้าหมายสำคัญของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
4. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
5. อธิบายและเปรียบเทียบหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 

 
 

จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการฟังพูด ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
พูดสนทนาสื่อสารตามสถานการณ์จำลองที่กำหนด เกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ลักษณะของบุคคล เข้าใจ

ข้อความที่ฟังโดยการตอบคำถามด้วยวิธีการเขียน ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน อ่าน
ออกเสียงและเขียนสัทอักษร คำและกลุ่มคำสัทอักษร เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียน
เขียนประโยคภาษาจีนเพ่ือแสดงความชื่นชม 
 ศึกษาหลักการ วิธีการในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเนื่องจากการฟังและการพูด 1   ฝึกฟังและพูดใน
รูปแบบของการสนทนา ในหัวข้อที่กำหนด ฝึกพูดในกลุ่ม  ฝึกพูดในหัวข้อที่กำหนด  ฝึกพูดในที่ประชุมและจับคู่



๒๖๑ 
 

สนทนา หรือฝึกการใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ความ สามารถและทักษะในการฟังและพูด
ยิ่งขึ้น 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป  รวมถึงมี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ 
๒. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน 
๓. จับใจความสำคัญ สรุป และตอบคำถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
๔. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพ่ือสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
๕. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
๖. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
๗. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 

และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
๘. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
รวม ๘   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

จ๓๓๒๐2 การอ่านเขียนภาษาจีน ๕     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  80  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
สื่อสารตามสถานการณ์จำลองที่กำหนด เกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ลักษณะของบุคคล เข้าใจข้อความที่ฟังโดย

การตอบคำถามด้วยวิธีการเขียน ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน อ่านออกเสียงและ
เขียนสัทอักษร คำและกลุ่มคำสัทอักษร เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียนเขียนประโยค
ภาษาจีนเพ่ือแสดงความชื่นชม 
 ฝึกความเร็ว ความคล่องแคล่ว ชัดเจนและออกเสียงที่ถูกต้องในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ที่ยากและ
ยาวขึ้น เช่น การบรรยาย เรียงความ บทความ  สามารถจับใจความได้ดียิ่งขึ้น และสรุปเนื้อหาของเรื่องที่อ่านและย่อ
เรื่องนั้นๆ ได้ ฝึกเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ ตลอดจนบทความขนาดสั้น ทั้งนี้เพ่ือสามารถฝึกให้นำศัพท์
ต่างๆ ที่เรียนแล้วมาแสดงความประสงค์ของตนได้ถูกต้องรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
การเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน มีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของ
การศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 



๒๖๒ 
 

ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ 
๒. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน 
๓. จับใจความสำคัญ สรุป และตอบคำถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
๔. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพ่ือสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
๕. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
๖. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
๗. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 

และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
๘. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
รวม   ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 

อ33102 ภาษาอังกฤษ ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์จำลองหรือ

สถานการณ์จริงทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นสังคมและโลก ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำ
บรรยายที่ฟังและอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ แผนภูมิ 
ตาราง อักษรย่อ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และที่เป็นความเรียงประเภทสื่อสิ่งพิมพ์    จับใจความสำคัญ 
วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นที่เป็นสารคดีและบันเทิง
คดี   อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรอง และบทละครสั้น ตามหลักการอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบ เลือกและ
ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน  การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 
การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน แสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง    ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น   
ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี เกี่ยวกั บตนเอง   สรุป
ใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องจากข่าว เรื่อง/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม ที่ฟังและอ่าน    อธิบาย /อภิปรายเปรียบเทียบวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ    และที่มาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของภาษา กับของไทย รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
ที่ดีของประชาคมอาเซียน   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น / ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 



๒๖๓ 
 

มีเจตคติที่ดีในการเรียน มีมารยาททางสังคมในการสื่อสาร มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดงความ
คิดเห็นและการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
รหัสตัวช้ีวัด                         
ตัวชี้วัดต้องรู้ ต๑.๑ ม.๔-๖/๑ ต๑.๑ ม.๔-๖/๒ ต๑.๑ ม.๔-๖/๓ ต๑.๑ ม.๔-๖/๔     

ต๑.๒ ม.๔-๖/๑ ต๑.๒ ม.๔-๖/๒   ต๑.๒ ม.๔-๖/๓ ต๑.๒ ม.๔-๖/๔ ต๑.๒ ม.๔-๖/๕ 
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑ ต๑.๓ ม.๔-๖/๒ ต๑.๓ ม.๔-๖/๓   
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑    
ต๒.๒ ม.๔-๖/๑     
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ ต๔.๑ ม.๔-๖/๑   
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑    

ตัวชี้วัดควรรู ้ ต๒.๑ ม.๔-๖/๒  ต๒.๑ ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๒ ม.๔-๖/๒ 
ต๔.๒ ม.๔-๖/๒   

รวม   ๒๑     ตัวชี้วัด 
 
 

อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ โอเน็ต และเอเน็ต ให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงใน
การสอบ โดยใช้ทักษะทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย ตีความ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. เข้ า ใจ ลั ก ษ ณ ะข้ อ ส อบ ส่ วน ต่ า งๆ  เช่ น  Conversation , Error Identification, Sentence 
Completion on, Cloze Passage, Reading Passage และอ่ืนๆ 

๒. ใช้เทคนิคการอ่านในการทำข้อสอบแบบต่าง ๆ ได้ เช่น เทคนิคการหาความคิดหลัก (Main Idea), 
หั ว เรื่ อ ง (Topic), ชื่ อ เรื่ อ ง  (Title), การแทนสรรพนาม  (Pronoun Reference), การสรุป 
(Inference), ความมุ่งหมาย (Purpose) ได ้

๓. ใช้กลเม็ด (Tricks) จากการวิเคราะห์คำตอบด้วยทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) ใน
การเดาคำตอบได ้

๔. เข้ าใจ Sentence Structure และกฎไวยากรณ์ ภาษา เพ่ือวิ เคราะห์ข้ อสอบในส่วน  Error 
Recognition 



๒๖๔ 
 

๕. เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการสื่อสาร ตามสถานการณ์และโอกาสที่ต่างกัน 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 

อ33207  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๖     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  
คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้งเทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่
และประเพณีของเจ้าของภาษา     โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้ว
ถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติ
ที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร มีมารยาท 
มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการ
ฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่าง 
เหมาะสม 

๓.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๔. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๕.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 
๖.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ33208  การสื่อสารภาษาอังกฤษ ๖     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 
ใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางตามมารยาทสังคม เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    คำขอร้อง คำแนะนำ  



๒๖๕ 
 

คำสั่ง คำชี้แจง คำอธิบาย ข้อความ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆใน ท้องถิ่นและสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ การศึกษา ความช่วยเหลือและการบริการผู้อ่ืน รวมทั้งเทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่
และประเพณีของเจ้าของภาษา     โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาในการฟังและพูด จับใจความสำคัญ แล้ว
ถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการความรู้สึก สืบค้น รวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีเจตคติ
ที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร มีมารยาท 
มีเหตุผลและรอบคอบในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของการ
ฟังและพูดซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การศึกษา ข่าวสารและเหตุการณ์
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๒. พูดแสดงความต้องการ การตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆอย่าง 
เหมาะสม 

๓.  พูดสรุปใจความสำคัญ และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟัง 
๔. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาททางสังคม 
๕.  พูดอธิบายความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ของเจ้าของภาษากับของ 

ไทย 
๖.  พูดนำเสนอข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 

อ33209 ภาษาอังกฤษรอบรู้  ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  80  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
ฟังและอ่านข้อความที่สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 

ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ข่าว/ เหตุการณ์ทั้ งในท้องถิ่น 
สังคมและโลกใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรมข่าวเหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและการนำไปใช้อย่างมีเหตุผล  การใช้ภาษาต่ างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปความรู้/ ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน  ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  และประเทศชาติ   รวมทั้งมี
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน พูด อ่าน เขียน และใช้
กริยาท่าทางในการสื่อสาร   แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก  แสดงความต้องการ   ให้และขอข้อมูล บรรยายอธิบาย 
เปรียบเทียบ  สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม จับใจความ วิเคราะห์ และสรุปความรู้ ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  



๒๖๖ 
 

 เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่านรวมทั้ง ระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

๒. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

๓. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว / เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล 

๔. อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ    และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
๕. เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
๖. วิเคราะห์ / อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล 
๗. ค้นคว้า / สืบค้น  บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืน จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
๘.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ / ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ

และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
รวม   ๘   ผลการเรียนรู้ 

 
 

อ33210 หลักภาษาอังกฤษ ๒  
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในเรื่อง ชนิดของคำ วลีอนุประโยค โครงสร้าง  ประโยคพ้ืนฐาน การ

เรียงลำดับคำในประโยค ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยค
ความซ้อน และการใช้รูปกาลในภาษาอังกฤษ และประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งในรูปแบบการพูด
และเขียนในบริบทอธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย 
สุภาษิต โคลง บทกลอน บทเพลง ประกาศ โฆษณา สารคดี และบันเทิงคดีต่างๆ ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
วิเคราะห์ อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา  
วิเคราะห์ อภิปราย ความเหมือน ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทยที่ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียนและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล  ใช้ภาษาเพ่ือการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้
ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆและการถ่ายโอนทางภาษาเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ  



๒๖๗ 
 

 เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้โครงสร้างและเนื้อหาของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
2. เข้าใจหลักและสาระสำคัญของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
3. เข้าใจเป้าหมายสำคัญของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
4. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
5. อธิบายและเปรียบเทียบหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 
6. ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียนและนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและ

วัฒนธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
7. ใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติเพ่ือการสร้าง

ความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ 
รวม   7 ผลการเรียนรู้ 

 
 

จ33203  ภาษาจีนเพื่อการฟัง-พูด ๖     
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 
พูดสนทนาสื่อสารตามสถานการณ์จำลองที่กำหนด เกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ลักษณะของบุคคล เข้าใจ

ข้อความที่ฟังโดยการตอบคำถามด้วยวิธีการเขียน ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน อ่าน
ออกเสียงและเขียนสัทอักษร คำและกลุ่มคำสัทอักษร เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียน
เขียนประโยคภาษาจีนเพ่ือแสดงความชื่นชม 
 ศึกษาหลักการ วิธีการในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเนื่องจากการฟังและการพูด 1   ฝึกฟังและพูดใน
รูปแบบของการสนทนา ในหัวข้อที่กำหนด ฝึกพูดในกลุ่ม  ฝึกพูดในหัวข้อที่กำหนด  ฝึกพูดในที่ประชุมและจับคู่
สนทนา หรือฝึกการใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ความ สามารถและทักษะในการฟังและพูด
ยิ่งขึ้น 

รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนมีเจตคติท่ี
ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเก่ียวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ 
๒. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน 
๓. จับใจความสำคัญ สรุป และตอบคำถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 



๒๖๘ 
 

๔. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพ่ือสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  

๕. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
๖. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
๗. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 

และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 
๘. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

 
 

จ33204  การอ่านเขียนภาษาจีน ๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  80  ชั่วโมง  จำนวน  2.0  หน่วยกิต 

 
สื่อสารตามสถานการณ์จำลองที่กำหนด เกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ลักษณะของบุคคล เข้าใจข้อความที่ฟังโดย

การตอบคำถามด้วยวิธีการเขียน ฟังและเขียนเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน  อ่านออกเสียงและ
เขียนสัทอักษร คำและกลุ่มคำสัทอักษร เขียนตัวอักษรจีนและตัวเลขอักษรจีนตามหลักการเขียนเขียนประโยค
ภาษาจีนเพ่ือแสดงความชื่นชม 
 ฝึกความเร็ว ความคล่องแคล่ว ชัดเจนและออกเสียงที่ถูกต้องในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ที่ยากและ
ยาวขึ้น เช่น การบรรยาย เรียงความ บทความ  สามารถจับใจความได้ดียิ่งขึ้น และสรุปเนื้อหาของเรื่องที่อ่านและย่อ
เรื่องนั้นๆ ได้ ฝึกเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ ตลอดจนบทความขนาดสั้น ทั้งนี้เพ่ือสามารถฝึกให้ นำศัพท์
ต่างๆ ที่เรียนแล้วมาแสดงความประสงค์ของตนได้ถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ
การเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักถึง
ความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเป็น
สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ 
๒. ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน 
๓. จับใจความสำคัญ สรุป และตอบคำถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
๔. สนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพ่ือสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
๕. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
๖. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 



๒๖๙ 
 

๗. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ 
และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 

๘. ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

รวม   ๘   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study –IS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๑ 
 

โครงสร้างหลักสูตร วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study –IS)  
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

- - - - 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

- - - - 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

- - - - 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
I22201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0(40) I22202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0(40) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

- - - - 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

- - - - 
 

หมายเหตุ 
จัดให้มีการประเมินผล รายวิชาการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (หรือ I3) ใน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๒ 
 

โครงสร้างหลักสูตร วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study –IS)  
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

- - - - 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

- - - - 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

- - - - 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 1.0(40) I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0(40) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 
วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน 

- - - - 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

- - - - 
 

หมายเหตุ 
จัดให้มีการประเมินผล รายวิชาการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (หรือ I3) ใน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  
 

 
 
 
 
 



๒๗๓ 
 

I22201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1            เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.0 หน่วยกิต      

 
ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับ

ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆค้นคว้าแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งใจไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือ
ของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ประกอบความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มใน
การวิพากษ์  

เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์ อภิปราย เพ่ือ
เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ 
๒. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ 
๓. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรุ้ที่หลากหลาย 
๕. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
๖. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
๗. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
๘. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
๙. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 

I22202 การสื่อสารและการนำเสนอ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2            เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.0 หน่วยกิต   
 
 ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ จากข้อมูลองค์ความรู้ จากการศึกษา
ค้นคว้า ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) โดยเขียน
โครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2,500 คำ มีการอ้างอิงแหล่ง
ความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว 
(Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารอย่างมี



๒๗๔ 
 

ประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่ เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
๒. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว ๒,๕๐๐ คำ 
๓. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) 

หรอืกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 
๔. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในรูปแบบบทความวิชาการ แสดงผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ในเอกสาร 

วารสารทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ 

รวม   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 

I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1            เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.0 หน่วยกิต   
 

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถาม เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ และมีทฤษฎี
รองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่ งเรียนรู้ทั้ง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมี
วิจารณญาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์ สรุปองค์
ความรู้ร่วมกัน มีกระบวนการกลุ่ม ในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอ
แนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้
เกิดทักษะ ในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบ เชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมา
ของศาสตร์ เขา้ใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  

เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 

๑. ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์และสังคมโลก 
๒. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขา 
    วิชาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ 
๓. ออกแบบ วางแผนใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 



๒๗๕ 
 

๕. ตรวจสอบความนา่เชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล 
๖. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 
๗. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
๘. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 

รวม   ๘   ผลการเรียนรู้ 
 
 

I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2            เวลา 4๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.0 หน่วยกิต   
 

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS๑ (Research and Knowledge 
Formation) เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น แ ล ะ สั ง ค ม โ ล ก  โ ด ย เขี ย น โ ค ร ง ร่ า ง  บ ท น ำ  
เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จำนวน ๔,๐๐๐ คำ หรือ 
เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว ๒,๐๐๐ คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ มีการนำเสนอ
ในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation)  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป    
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
 ๒. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว ๔,๐๐๐ คำ หรือภาษาอังกฤษ  

    ความยาว ๒,๕๐๐  คำ 
๓. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual presentation)  
    หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

 ๔. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

    e-conference, social media online 
 ๕. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 
รวม   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



๒๗๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๗ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  

 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๒๑๙๐๑ แนะแนว 1 ๒๐ ก ๒๑๙๐4 แนะแนว 2 ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 21902 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 ๒๐ ก 21905 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 ๒๐ 
ก 21903 ยุวกาชาด 1 20 ก 21906 ยุวกาชาด 2 20 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕ ชั่วโมง / ปี 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๒๒๙๐๑ แนะแนว 3 ๒๐ ก ๒๒๙๐4 แนะแนว 4 ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 22902 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 ๒๐ ก 22905 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4 ๒๐ 
ก 22903 ยุวกาชาด 3 20 ก 22906 ยุวกาชาด 4 20 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕ ชั่วโมง / ปี 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๒๓๙๐๑ แนะแนว 5 ๒๐ ก ๒๓๙๐4 แนะแนว 6 ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 23902 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 5 ๒๐ ก 23905 ลูกเสอืสามัญรุน่ใหญ ่6 ๒๐ 
ก 23903 ยุวกาชาด 5 20 ก 23906 ยุวกาชาด 6 20 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕ ชั่วโมง / ปี 
 
 

 
 



๒๗๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 

  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๓๑๙๐๑ แนะแนว 1 ๒๐ ก ๓๑๙๐4 แนะแนว 2 ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 31902 ลูกเสือวิสามัญ 1 ๒๐ ก 31905 ลูกเสือวิสามัญ 2 20 
ก 31903 รักษาดินแดน 1 20 ก 31906 รักษาดินแดน 2 20 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ ชั่วโมง / ปี 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๓๒๙๐๑ แนะแนว 3 ๒๐ ก ๓๒๙๐4 แนะแนว 4 ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 32902 ลูกเสือวิสามัญ 3 ๒๐ ก 31905 ลูกเสือวิสามัญ 4 20 
ก 32903 รักษาดินแดน 3 20 ก 31906 รักษาดินแดน 4 20 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ ชั่วโมง / ปี 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๓๓๙๐๑ แนะแนว 5 ๒๐ ก ๓๓๙๐4 แนะแนว 6 ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 33902 ลูกเสือวิสามัญ 5 ๒๐ ก 31905 ลูกเสือวิสามัญ 6 20 
ก 33903 รักษาดินแดน 5 20 ก 31906 รักษาดินแดน 6 20 

๒. กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ ๒. กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๒๐ ชั่วโมง / ปี 
 
 
 

 



๒๗๙ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม สามรถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข 

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 

๑. กิจกรรมแนะแนว  
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจ คิด

แก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ๒๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

 แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูแนะแนว 
๒. จัดกิจกรรมสอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยผ่านครูที่ปรึกษาประจำชั้นของ

ผู้เรียน 
๒. กิจกรรมนักเรียน  

เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ด ีความรับผิดชอบการ      
ทำงาน ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทร และ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองใน
ทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุการทางาน เน้นการทางาน
ร่วมกันเป้นอลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบท ของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย  

๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
๒๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

  แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร 
๑. นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน เรียนกิจกรรมลูกเสือ 
๒. นักเรียนหญิงมัธยมศกึษาตอนต้นทุกคน เรียนกิจกรรมยุวกาชาด 
๓. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกเรียน เรียนกิจกรรมลูกเสือหรือกิจกรรมนักศึกษา

วิชาทหาร 
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

  แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม  
1. จัดตั้งชุมนุมตามความต้องการของนักเรียนโดย ครูเป็นผู้จัดตั้งหรือนักเรียนเป็นผู้จัดตั้ง  
2. นักเรียนดำเนินการชุมนุมในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีครูที่ปรึกษาชุมนุมคอยให้

คำแนะนำ 
 



๒๘๐ 
 

 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตาม
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิต
สาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
            นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม ๑๕ ชั่วโมงต่อปี 
            นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ ชั่วโมงต่อปี 
  แนวการจัดเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๑.  ครูประจำชั้นบันทึกเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ๗ ชั่วโมง/ปี  กิจกรรมที่สามารถ
นำมาบันทึกเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้คือ 

- การร่วมมือในการดูแลรับผิดชอบเขตพ้ืนที่ 
- กิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน เช่น แห่เทียนจำนำพรรษา  การรณรงค์ต่อต้านยา

เสพติด  เป็นต้น 
   ๒.  ครูที่ปรึกษาชุมนุมบันทึกเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม  ๘ ชั่วโมง/ปี กิจกรรมที่
สามารถนำมาบันทึกเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้เช่น 

- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  สหกรณ์  สวัสดิการร้านค้า  หมอภาษา  ธนาคาร
ขยะ 

- กิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่นวงดุริยางค์  กลองยาว บำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน 
เป็นต้น 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๑.  ครูประจำชั้นบันทึกเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  กิจกรรมที่
สามารถนำมาบันทึกเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๒. ครูที่ปรึกษาชุมนุมบันทึกเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  
กิจกรรมที่สามารถนำมาบันทึกเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   หากนักเรียนคนใดไม่มีชั่วโมงในการดำเนินกิจกรรม หรือมีแต่ไม่ครบ ทางฝ่ายบริการวิชาการ 
โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะจัดให้บำเพ็ญประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 
 
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    ๑.  กิจกรรมนักเรียน(แนะแนว ชุมนุม) 
                ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  ดังนี้ 
  ๑) ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  ๘๐  
                  ๒) ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์สำคัญที่แต่ละ
กิจกรรมกำหนด 
 ๓) ประเมินพฤติกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ของแต่ละกิจกรรม 
 ๔) ประเมินผลงานของนักเรียน  ในโอกาสที่จัดแสดงผลงานหรือที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมกำหนดโดย
ให้ทุกกิจกรรมจัดทำแฟ้มสะสมงานท่ีแสดงผลงานของกิจกรรมและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 



๒๘๑ 
 

 ๕) นักเรียนต้องผ่านการประเมินทั้ง  ๑- ๔ จึงจะได้ผลการประเมิน  “ผ”  เพ่ือบันทึกลงในระเบียน
แสดงผลการเรียน 
 ๒.  กิจกรรมเพื่อสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
 การประเมินผลกิจกรรมเพ่ือสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ
ตามกรอบเวลาในโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ดังนี้ 
 ๑)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑ – ม.๓)  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ๔๕  ชั่วโมง 
 ๒)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔ – ม.๖)  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  ๖๐ ชั่วโมง 
  
 ผ  (ผ่าน)  หมายถึง  ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเวลาปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 มผ  (ไม่ผ่าน)  หมายถึง  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเวลาปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่าน  ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาชุมนุมต้องให้ผู้เรียนซ่อมเสริมการทำกิจกรรมให้ครบ      
ตามกรอบเวลาที่กำหนด  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



๒๘๒ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๒๑๙๐๑ แนะแนว 1 ๒๐ ก ๒๑๙๐4 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 21902 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 ๒๐ ก 21905 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 ๒๐ 
ก 21903 ยุวกาชาด 1 20 ก 21906 ยุวกาชาด 2 20 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕ ชั่วโมง / ปี 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๒๒๙๐๑ แนะแนว 3 ๒๐ ก ๒๒๙๐4 แนะแนว 4 ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 22902 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 ๒๐ ก 22905 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4 ๒๐ 
ก 22903 ยุวกาชาด 3 20 ก 22906 ยุวกาชาด 4 20 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕ ชั่วโมง / ปี 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๒๓๙๐๑ แนะแนว 5 ๒๐ ก ๒๓๙๐๔ แนะแนว 6 ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 23902 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 5 ๒๐ ก 23905 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 6 ๒๐ 
ก 23903 ยุวกาชาด 5 20 ก 23906 ยุวกาชาด 6 20 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕ ชั่วโมง / ปี 
 
 
 
 
 



๒๘๓ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปีการศึกษา ๒๕65 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๓๑๙๐๑ แนะแนว 1 ๒๐ ก ๓๑๙๐4 แนะแนว 2 ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 31902 ลูกเสือวิสามัญ 1 ๒๐ ก 31905 ลูกเสือวิสามัญ 2 20 
ก 31903 รักษาดินแดน 1 20 ก 31906 รักษาดินแดน 2 20 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ ชั่วโมง / ปี 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๓๒๙๐๑ แนะแนว 3 ๒๐ ก ๓๒๙๐4 แนะแนว 4 ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 32902 ลูกเสือวิสามัญ 3 ๒๐ ก 31905 ลูกเสือวิสามัญ 4 20 
ก 32903 รักษาดินแดน 3 20 ก 31906 รักษาดินแดน 4 20 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ ชั่วโมง / ปี 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 

ก ๓๓๙๐๑ แนะแนว 5 ๒๐ ก ๓๓๙๐4 แนะแนว 6 ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
ก 33902 ลูกเสือวิสามัญ 5 ๒๐ ก 31905 ลูกเสือวิสามัญ 6 20 
ก 33903 รักษาดินแดน 5 20 ก 31906 รักษาดินแดน 6 20 

๒. กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ ๒. กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ ชั่วโมง / ปี 
 
 
 
 
 



๒๘๔ 
 

ก21901  แนะแนว ๑ 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 ศึกษา สำรวจตนเองเกี่ยวกับการปรับตัวทางสังคมกับเพ่ือนต่างเพศ การสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง      
การเลือกต้นแบบในการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง ค้นพบความถนัน ความสามารถ ความสนใจของตนเองและ
บุคลิกภาพ การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และการจำแนกข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ อย่างมี
ความสุข มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ         มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา ในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สำรวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเองได้ 
  ๒. สามารถบอกความหมายและสาเหตุของปัญหา 

  ๓. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง 
  ๔. ค้นหาจุดเด่นและความสามารถพิเศษของตนเองได้ 
  ๕. สำรวจความสนใจในอาชีพและบุคลิกภาพของตนเองได้ 
  ๖. สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน 

  ๗. สามารถจำแนกข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  ๘. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นเป็นของตน 

  ๙. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 
รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก21902  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๑ 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 ศึกษาจุดมุ่งหมาย ประวัติและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือไทย บทบาทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      
กฎของลูกเสือและคำปฏิญาณ ระเบียบแถว การบรรจุเครื่องหลัง การกางและการเก็บรักษาเต็นท์ ก่อจุดไฟ
กลางแจ้งและการประกอบอาหารแบบชาวค่าย แผนที่เข็มทิศ เงื่อนและวิธีการใช้เงื่อน การปฐมพยาบาล         
ความปลอดภัยในการร่วมกิจกรรมของลูกเสือ กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ ผู้เรียน นำความรู้ ประสบการณ์จริง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ปัญหาสังคม มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 
และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ลูกเสืออธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายกิจการ วิธีการตลอดจนสาระสำคัญของกิจการลูกเสือโลก 

  ๒. ลูกเสืออธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายกิจการ วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  ๓. ลูกเสือบอกโครงสร้างของการบริหารงานของกองลูกเสือในโรงเรียนได้ 
  ๔. ลูกเสือบอกบทบาทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  ๕. ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่น 



๒๘๕ 
 

    ใหญ ่

  ๖. ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจระเบียบแถวลูกเสือและได้รับการฝึก  
  ๗. ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจระเบียบแถวลูกเสือและได้รับการฝึก 

 ๘. ลูกเสือบอกส่วนประกอบที่สำคัญของเต็นท์ได้และวิธีการกางเต็นท์ที่ถูกต้องได้ 
  ๙. ลูกเสือบอกถึงอุปกรณ์ส่วนตัวและส่วนรวมที่ใช้ในการเดินทางไกลและพักแรมได้ 
  ๑๐. ลูกเสือบอกและสาธิตวิธีใช้เข็มทิศและแผนที่ได้ 
  ๑๑. ลูกเสือบอกและสาธิตการผูกเงื่อนและวิธีใช้ได้ 
  ๑๒. ลูกเสือบอกและสาธิตการปฐมพยาบาลได้ 
  ๑๓. ลูกเสือบอกหลักการและปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัยในการร่วมกิจกรรมของลูกสือ 

  ๑๔. ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ 
 รวม  ๑๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก21903  ยุวกาชาด ๑ 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  20  ชั่วโมง   

กิจกรรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เปนการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการที่มุ่งเนนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ในระบบหนวยกลุม หมู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติ        
ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครองกฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษา
สุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม อนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและ
ความเขาใจอันดี อันจะนําไปสูสันติภาพ กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกัน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรู
และศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา หลักการกาชาดเบื้องตน การเสริมสรางสุขภาพสวนบุคคล ความสามัคคี
และความพรอมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความอดทน การบําเพ็ญประโยชน การใหบริการผูอ่ืน กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ การเสริมสรางสุขภาพสวนรวม ความสง่างามและความคลองแคล่วว่องไว ฝกทักษะ
ระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การเดินสวนสนาม การทําความเคารพ การบําเพ็ญประโยชน การจัดโครงการ
บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติความเปนมาและหลักการกาชาดเบื้องตน 

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

  ๓. มีความสามัคคี ความพรอมเพรียงและความอดทน 

  ๔. มีทักษะเกี่ยวกับระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การเดินสวนสนามและการทําความเคารพ 

  ๕. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพสวนบุคคลและสวนรวม 

  ๖. สามารถปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และใหบริการผูอ่ืนได ้
 ๗. สามารถจัดโครงการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคมได้ 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 
 



๒๘๖ 
 

ก21904 แนะแนว 2 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
  

ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา การตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเอง การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
ชัดเจน การจำแนกอารมณ์ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การใช้สาธารณสมบัติ การอยู่ร่วมกันและทำงาน                
เป็นกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้
ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและ
ปรับตัว ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต                    
มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึ กษา         
ในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สำรวจนิสัยการเรียนและผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ 

  ๒. สำรวจข้อดีของตนเองและผู้อ่ืน 

  ๓. สามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน 

  ๔. สามารถจำแนกอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตน 

  ๕. สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 

  ๖. ใช้สาธารณสมบัติอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  ๗. สามารถทำงานเป็นกลุ่มและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ๘. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นเป็นของตน 

  ๙. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก21905 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 2                      เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ศึกษาจุดมุ่งหมาย ประวัติและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือไทย บทบาทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      
กฎของลูกเสือและคำปฏิญาณ ระเบียบแถว การบรรจุเครื่องหลัง การกางและการเก็บรักษาเต็นท์ ก่อจุดไฟ
กลางแจ้งและการประกอบอาหารแบบชาวค่าย แผนที่เข็มทิศ เงื่อนและวิธีการใช้เงื่อน การปฐมพยาบาล         
ความปลอดภัยในการร่วมกิจกรรมของลูกเสือ กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ ผู้เรียน นำความรู้ ประสบการณ์จริง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ปัญหาสังคม มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 
และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ลูกเสืออธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายกิจการ วิธีการตลอดจนสาระสำคัญของกิจการลูกเสือ 

โลก 



๒๘๗ 
 

  ๒. ลูกเสืออธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายกิจการ วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  ๓. ลูกเสือบอกโครงสร้างของการบริหารงานของกองลูกเสือในโรงเรียนได้ 
  ๔. ลูกเสือบอกบทบาทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  ๕. ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่น 

    ใหญ ่

  ๖. ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจระเบียบแถวลูกเสือและได้รับการฝึก  
  ๗. ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจระเบียบแถวลูกเสือและได้รับการฝึก 

 ๘. ลูกเสือบอกส่วนประกอบที่สำคัญของเต็นท์ได้และวิธีการกางเต็นท์ที่ถูกต้องได้ 
  ๙. ลูกเสือบอกถึงอุปกรณ์ส่วนตัวและส่วนรวมที่ใช้ในการเดินทางไกลและพักแรมได้ 
  ๑๐. ลูกเสือบอกและสาธิตวิธีใช้เข็มทิศและแผนที่ได้ 
  ๑๑. ลูกเสือบอกและสาธิตการผูกเงื่อนและวิธีใช้ได้ 
  ๑๒. ลูกเสือบอกและสาธิตการปฐมพยาบาลได้ 
  ๑๓. ลูกเสือบอกหลักการและปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัยในการร่วมกิจกรรมของลูกสือ 

  ๑๔. ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ 
 รวม  ๑๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก21906 ยุวกาชาด 2 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ 2                    เวลา  20  ชั่วโมง   

 
กิจกรรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เปนการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการที่มุ่งเนนการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ในระบบหนวยกลุม หมู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติ        
ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครองกฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษา
สุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม อนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและ
ความเขาใจอันดี อันจะนําไปสูสันติภาพ กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกัน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรู
และศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา หลักการกาชาดเบื้องตน การเสริมสรางสุขภาพสวนบุคคล ความสามัคคี
และความพรอมเพรียง ความมีระเบียบวินัยและความอดทน การบําเพ็ญประโยชน การใหบริการผูอ่ืน กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ การเสริมสรางสุขภาพสวนรวม ความสง่างามและความคลองแคล่วว่องไว ฝกทักษะ
ระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การเดินสวนสนาม การทําความเคารพ การบําเพ็ญประโยชน การจัดโครงการ
บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติความเปนมาและหลักการกาชาดเบื้องตน 

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

  ๓. มีความสามัคคี ความพรอมเพรียงและความอดทน 

  ๔. มีทักษะเกี่ยวกับระเบียบแถว การปฏิบัติตามคำสั่ง การเดินสวนสนามและการทําความเคารพ 

  ๕. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพสวนบุคคลและสวนรวม 



๒๘๘ 
 

  ๖. สามารถปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และใหบริการผูอ่ืนได ้
 ๗. สามารถจัดโครงการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคมได้ 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 
 

ก22901 แนะแนว 3 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   

 
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษ                

การปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพ การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองและชื่นชม
ในความดีงามของผู้อ่ืน การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล
สารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัว 
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต                
มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา      
ในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 
  ๒. สามารถพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษของตนเอง 
  ๓. สามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองด้านการเรียนและบุคลิกภาพ 

  ๔. การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
  ๕. แสดงความชื่นชมในความดีงามของผู้อื่นได้ 
  ๖. แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ 
  ๗. สามารถเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
 ๘. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและไม่ถือเอาสิ่งของผู้อ่ืนเป็นของตน 

  ๙. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 
รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 

 
ก22902 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 

รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   

ศึกษาและปฏิบัติตนเกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวในการเรียนวิชาลูกเสือ หน้าที่พลเมือง สิ่งแวดล้อม 
การเดินทางสำรวจ การตั้งค่ายพักแรม การแสดงออกทางศิลปะและกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ศิลปะทางอักษร
และศิลปวิจารณ์ ศิลปะการแสดง สมรรถภาพทางกาย กีฬาไทยและกีฬาสากล ยาเสพติดให้โทษ คำปฏิญาณตน
และกฎของลูกเสือ หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา การบริการ การปฐมพยาบาล เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ       



๒๘๙ 
 

ในการเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีความรักความผูกพัน ร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกกฎระเบียบในการปฏิบัติตัวในการเรียนวิชาลูกเสือ 

  ๒. อธิบายถึงการเป็นพลเมืองดีได้ 
  ๓. เล่าประวัติของลูกเสือไทยได้ 
  ๔. อธิบายวิธีดำเนินการของขบวนการลูกเสือได้ 
  ๕. เขียนรายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานได้ 
  ๖. อธิบายความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้ 
 ๗. บอกวิธีการอนุรักษ์พืช สัตว์และธรรมชาติได้ 
 ๘. อธิบายขั้นตอนการวางแผนการเดินทางสำรวจได้ 
 ๙. อธิบายวิธีการเตรียมการเดินทางสำรวจได้ 
  ๑๐. อธิบายหลักในการเดินทางสำรวจด้วยเท้าได้ 
  ๑๑. ทำรายงานการสำรวจได้ 
  ๑๒. อธิบายหลักการเลือกสถานที่สำหรับการตั้งค่ายพักแรมได้ 
  ๑๓. กำหนดรายการอาหารได้ 
  ๑๔. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นได้ 
  ๑๕. เขียนรายงานการตั้งค่ายพักแรมได้ 
  ๑๖. อธิบายความหมายและความสำคัญของศิลปะได้ 
 ๑๗. บอกลักษณะของงานทัศนศิลป์และสร้างงานทัศนศิลป์ได้ 
 ๑๘. อธิบายความหมายและความสำคัญของศิลปะทางอักษรได้ 
 ๑๙. จำแนกประเภทของศิลปะได้อย่างถูกต้อง 
  ๒๐. ทำงานศิลปะได้ 
รวม  ๒๐  ผลการเรียนรู้ 

 
 

ก22903 ยุวกาชาด 3 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                                    เวลา  20  ชั่วโมง   
 

กิจกรรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เปนการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการที่มุ่งเนนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ในระบบหนวยกลุม หมู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติ        
ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครองกฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษา
สุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม อนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและ
ความเข้าใจอันดีอันจะนําไปสูสันติภาพ กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกัน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรู
และศึกษาเกี่ยวกับสภากาชาดไทย ภารกิจของสภากาชาดไทย หนวยงานของสภากาชาดไทย ขอบังคับของ
สภากาชาดไทย สมรรถภาพ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดานการพัฒนาระบบหมุนเวียนโลหิต กิจกรรม



๒๙๐ 
 

สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี การแกไขปัญหาเฉพาะหนา การสรางบุคลิกภาพ บุคลิกภาพและมารยาทสังคม 
มารยาทและวัฒนธรรมไทย การปรับตัวกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาและการเผยแพร่ ฝกทักษะในการ   
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำ     
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย  
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในหนวยงานของสภากาชาดไทยและขอบังคับของสภากาชาดไทย 
 ๓. มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี 
  ๔. มีทักษะในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. สามารถแกไขปญัหาเฉพาะหนาได้ 
  ๖. สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดานการพัฒนาระบบหมุนเวียนโลหิตได ้

  ๗. สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมไทยได้ 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 
 

ก22904  แนะแนว 4 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของครอบครัว ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาให้ตนเอง การสร้างสัมพันธภาพ หน้าที่สำคัญและ        
การทำงานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหา
และใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ
และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต    
มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา       
ในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีส่วนร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของครอบครัว 

  ๒. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  ๓. สามารถใช้ภาษาไทยถูกต้องชัดเจน 

  ๔. สามารถใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาให้กับตนเอง 
  ๕. สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อ่ืน 

  ๖. ระบุหน้าที่ท่ีสำคัญของตนเองที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้ 
  ๗. สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
 ๘. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและไม่ถือเอาสิ่งของผู้อ่ืนเป็นของตน 

  ๙. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 



๒๙๑ 
 

ก22905  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ศึกษาและปฏิบัติตนเกี่ยวกับกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวในการเรียนวิชาลูกเสือ หน้าที่พลเมือง สิ่งแวดล้อม 
การเดินทางสำรวจ การตั้งค่ายพักแรม การแสดงออกทางศิลปะและกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ศิลปะทางอักษร
และศิลปวิจารณ์ ศิลปะการแสดง สมรรถภาพทางกาย กีฬาไทยและกีฬาสากล ยาเสพติดให้โทษ คำปฏิญาณตน
และกฎของลูกเสือ หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา การบริการ การปฐมพยาบาล เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ       
ในการเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีความรักความผูกพัน ร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกกฎระเบียบในการปฏิบัติตัวในการเรียนวิชาลูกเสือ 

  ๒. อธิบายถึงการเป็นพลเมืองดีได้ 
  ๓. เล่าประวัติของลูกเสือไทยได้ 
  ๔. อธิบายวิธีดำเนินการของขบวนการลูกเสือได้ 
  ๕. เขียนรายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานได้ 
  ๖. อธิบายความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้ 
 ๗. บอกวิธีการอนุรักษ์พืช สัตว์และธรรมชาติได้ 
 ๘. อธิบายขั้นตอนการวางแผนการเดินทางสำรวจได้ 
 ๙. อธิบายวิธีการเตรียมการเดินทางสำรวจได้ 
  ๑๐. อธิบายหลักในการเดินทางสำรวจด้วยเท้าได้ 
  ๑๑. ทำรายงานการสำรวจได้ 
  ๑๒. อธิบายหลักการเลือกสถานที่สำหรับการตั้งค่ายพักแรมได้ 
  ๑๓. กำหนดรายการอาหารได้ 
  ๑๔. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นได้ 
  ๑๕. เขียนรายงานการตั้งค่ายพักแรมได้ 
  ๑๖. อธิบายความหมายและความสำคัญของศิลปะได้ 
 ๑๗. บอกลักษณะของงานทัศนศิลป์และสร้างงานทัศนศิลป์ได้ 
 ๑๘. อธิบายความหมายและความสำคัญของศิลปะทางอักษรได้ 
 ๑๙. จำแนกประเภทของศิลปะได้อย่างถูกต้อง 
  ๒๐. ทำงานศิลปะได้ 
รวม  ๒๐  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



๒๙๒ 
 

ก22906 ยุวกาชาด 4 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

กิจกรรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เปนการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการที่มุ่งเนนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ในระบบหนวยกลุม หมู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติ        
ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครองกฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษา
สุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม อนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและ
ความเข้าใจอันดีอันจะนําไปสูสันติภาพ กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกัน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรู
และศึกษาเกี่ยวกับสภากาชาดไทย ภารกิจของสภากาชาดไทย หนวยงานของสภากาชาดไทย ขอบังคับของ
สภากาชาดไทย สมรรถภาพ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดานการพัฒนาระบบหมุนเวียนโลหิต กิจกรรม
สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี การแกไขปัญหาเฉพาะหนา การสรางบุคลิกภาพ บุคลิกภาพและมารยาทสังคม 
มารยาทและวัฒนธรรมไทย การปรับตัวกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาและการเผยแพร่ ฝกทักษะในการ   
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำ     
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย  
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในหนวยงานของสภากาชาดไทยและขอบังคับของสภากาชาดไทย 
 ๓. มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี 
  ๔. มีทักษะในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. สามารถแกไขปญัหาเฉพาะหนาได้ 
  ๖. สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดานการพัฒนาระบบหมุนเวียนโลหิตได ้

  ๗. สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมไทยได้ 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก23901 แนะแนว 5 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ศึกษาเกี่ยวกับการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ความพึงพอใจในเอกลักษณ์ของตนเอง การวางแผน
เลือกทางศึกษาต่อ การรักนับถือตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล การเลือกข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนและชุมชน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้
สามารถ        วางแผนการเรียน อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ใน
สังคมได้อย่าง    มีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต



๒๙๓ 
 

สาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับ
ต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. การคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 

  ๒. ความพึงพอใจในเอกลักษณ์ของตนเอง 
  ๓. การวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาต่อ 

  ๔. การรัก นับถือตนเองและผู้อ่ืน 

  ๕. การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 

  ๖. การเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

  ๗. การร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนและชุมชน 

 ๘. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและไม่ถือเอาสิ่งของผู้อ่ืนเป็นของตน 

  ๙. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 

ก23902  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 5 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   

 
ศึกษาบทบาทหน้าที่พลเมือง สิ่งแวดล้อม นักธรรมชาติวิทยา การเดินทางสำรวจ การจัดงานแสดงศิลปะ

ในที่สาธารณะ สมรรถภาพทางกาย อุดมคติ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ การบริการ การฝึกเป็นผู้นำ ระเบียบแถว 
การสวนสนาม เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่พลเมืองได้ 
  ๒. อธิบายถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิตได้ 

  ๓. บอกถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ 
  ๔. อธิบายหลักการเดินทางสำรวจได้ 
  ๕. สามารถจัดงานแสดงศิลปะในที่สาธารณะได้ 
  ๖. ทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ 
 ๗. มีอุดมคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 ๘. ปฏิบัติกิจรรมที่สนใจเป็นพิเศษได้ 
  ๙. บอกความหมายของคำว่าการบริการและการบริการแบบลูกเสือได้ 
  ๑๐. อธิบายความหมายและความจำเป็นที่ต้องมีผู้นำและบอกคุณสมบัติของผู้นำได้ 
  ๑๑. ปฏิบัติกิจกรรมระเบียบแถวท่ามือเปล่าได้ 
  ๑๒. ปฏิบัติกิจกรรมสวนสนามได้ 
รวม  ๑๒  ผลการเรียนรู้ 



๒๙๔ 
 

ก23903  ยุวกาชาด 5 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

กิจกรรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เปนการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการที่มุ่งเนนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ในระบบหนวยกลุม หมู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตน   
ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครองกฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษา
สุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม อนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและ
ความเขาใจอันดีอันจะนําไปสูสันติภาพ กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกัน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรู
และศึกษาเกี่ยวกับยุวกาชาด คําปฏิญาณตน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ การปองกันชีวิต
และสุขภาพ ปฐมพยาบาล กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี การประชาสัมพันธ์และเผยแพร
กิจกรรมยุวกาชาด การทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน การจัดโครงการบําเพ็ญประโยชน     
ตอชุมชนและสังคม มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด       
  ๒. สามารถบอกคําปฏิญาณตนของยุวกาชาดได้ 
  ๓. มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี 
  ๔. มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 

  ๕. สามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพรกิจกรรมยุวกาชาดได ้

  ๖. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันชีวิตและสุขภาพได้  
 ๗. สามารถปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนได้ 
  ๘. สามารถจัดโครงการบําเพ็ญประโยชน์ตอชุมชนและสังคมได้ 
รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก23904 แนะแนว 6 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน การใช้ปัญญาควบคุม
อารมณ์ การจัดการกับความขัดแย้งของตนเองและผู้ อ่ืน การทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม การทำงานร่วมกันและ        
การเป็นผู้นำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้
ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและ
ปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม         
มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการคิด มี วินัย ซื่อสัตย์สุจริต            
มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา        
ในระดับต่อไป 



๒๙๕ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  ๒. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

  ๓. สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  ๔. สามารถจัดการกับความขัดแย้งของตนเองและผู้อ่ืน 

  ๕. ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

  ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  ๗. แสดงบทบาทความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
 ๘. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นเป็นของตน 

  ๙. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก23905   ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 6 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ศึกษาบทบาทหน้าที่พลเมือง สิ่งแวดล้อม นักธรรมชาติวิทยา การเดินทางสำรวจ การจัดงานแสดงศิลปะ
ในที่สาธารณะ สมรรถภาพทางกาย อุดมคติ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ การบริการ การฝึกเป็นผู้นำ ระเบียบแถว 
การสวนสนาม เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่พลเมืองได้ 
  ๒. อธิบายถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิตได้ 
  ๓. บอกถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ 
  ๔. อธิบายหลักการเดินทางสำรวจได้ 
  ๕. สามารถจัดงานแสดงศิลปะในที่สาธารณะได้ 
  ๖. ทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ 
 ๗. มีอุดมคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 ๘. ปฏิบัติกิจรรมที่สนใจเป็นพิเศษได้ 
  ๙. บอกความหมายของคำว่าการบริการและการบริการแบบลูกเสือได้ 
  ๑๐. อธิบายความหมายและความจำเป็นที่ต้องมีผู้นำและบอกคุณสมบัติของผู้นำได้ 
  ๑๑. ปฏิบัติกิจกรรมระเบียบแถวท่ามือเปล่าได้ 
  ๑๒. ปฏิบัติกิจกรรมสวนสนามได้ 
รวม  ๑๒  ผลการเรียนรู้ 
 



๒๙๖ 
 

ก23906 ยุวกาชาด 6 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

กิจกรรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เปนการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการที่มุ่งเนนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ในระบบหนวยกลุม หมู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตน   
ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุมครองกฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การชวยเหลือ การรักษา
สุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม อนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางสัมพันธภาพและ
ความเขาใจอันดีอันจะนําไปสูสันติภาพ กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกัน ซึ่งมีเนื้อหาวิชาใหนักเรียนไดเรียนรู
และศึกษาเกี่ยวกับยุวกาชาด คําปฏิญาณตน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ การปองกันชีวิต
และสุขภาพ ปฐมพยาบาล กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี การประชาสัมพันธ์และเผยแพร
กิจกรรมยุวกาชาด การทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน การจัดโครงการบําเพ็ญประโยชน     
ตอชุมชนและสังคม มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด       
  ๒. สามารถบอกคําปฏิญาณตนของยุวกาชาดได้ 
  ๓. มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี 
  ๔. มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 

  ๕. สามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพรกิจกรรมยุวกาชาดได ้

  ๖. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันชีวิตและสุขภาพได้  
 ๗. สามารถปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนได้ 
  ๘. สามารถจัดโครงการบําเพ็ญประโยชน์ตอชุมชนและสังคมได้ 
รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก31901 แนะแนว 1 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเอง การสำรวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษในตนเอง
การสำรวจความชอบ ความสนใจในด้านการเรียน อาชีพและบุคลิกภาพ การมองโลกในแง่ดี การรู้จักแหล่งข้อมูล
ต่างๆ การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม สามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย       
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการคิด                
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
และการศึกษาในระดับต่อไป 



๒๙๗ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองได้ 
  ๒. สำรวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษในตนเองได้ 
  ๓. สำรวจความชอบ ความสนใจในด้านการเรียน อาชีพและบุคลิกภาพของตนเองได้ 
  ๔. รู้จักมองโลกในแง่ดี 
  ๕. รู้จักแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน 

  ๖. สามารถเลือกรับข้อมูลสารสนเทศท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน 

 ๗. สามารถปฏิบัติตามคำม่ันสัญญา และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
  ๘. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก31902  ลูกเสือวิสามัญ 1 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือของคณะลูกเสือแห่งชาติ การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
ความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือวิสามัญโลก บทบาทลูกเสือวิสามัญและพิธีการต่างๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิบัติ
ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ระเบียบแถว ทักษะที่เกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ และการปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือพ่ี
เลี้ยงมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขบวนการลูกเสือของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก 

  ๓. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการลูกเสือวิสามัญ 

  ๔. มีทักษะเกี่ยวกับระเบียบวินัย ระบบหมู่ การเป็นผู้นำ ผู้ตาม การทำงานเป็นหมู่คณะได้ 
  ๕. มีทักษะเกี่ยวกับการกางและเก็บรักษาเต็นท์ของลูกเสือวิสามัญได้ 
  ๖. มีทักษะในการบรรจุเครื่องหลัง และประกอบอาหารแบบชาวค่ายได้ 
 ๗. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนที่และการใช้เข็มทิศได้ 
 ๘. มีทักษะในการผูกเง่ือนชนิดต่างๆ และสามารถใช้ประโยชน์จากเงื่อนในชีวิตประจำวันได้ 
  ๙. มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
  ๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ลูกเสือวิสามัญได้ 
  ๑๑. สามารถปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือพ่ีเลี้ยงแก่ลูกเสือรุ่นน้องได้ 
รวม  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๒๙๘ 
 

ก31903   รักษาดินแดน 1 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

กิจกรรมรักษาดินแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ฝึกเบื้องต้นแบบธรรมเนียมทหาร การกำลังสำรอง การข่าวเบื้องต้น วิชาอาวุธ วิชายุทธหัตถี การยิงปืน วิชาพระ
ราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย วิชาอุดมการณ์ ความรักชาติ วิชาการพัฒนาสังคมและชุมชนและวิชา   ยา
เสพติด มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกเบื้องต้น 

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ 

  ๓. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ 

  ๔. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการข่าวเบื้องต้น 

  ๕. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาอาวุธ 

  ๖. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชายุทธหัตถี 
 ๗. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการยิงปืน 

 ๘. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 

 ๙. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาอุดมการณ์ 
  ๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรักชาติ 
   ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน 

  ๑๒. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชายาเสพติด 

รวม  ๑๒  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก31904 แนะแนว 2 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 
 ศึกษาเกี่ยวกับปัญหากับการพัฒนาตน การรู้จักตนเองและเพ่ือน ทักษะการสื่อสาร การสำรวจและพัฒนา
ความฉลาดทางด้านอารมณ์ การทำประโยชน์เพื่อสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน 
อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติ   
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. รู้และเข้าใจปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาตนเอง 



๒๙๙ 
 

  ๒. สำรวจตนเองเพ่ือการรู้จักตนเองและเข้าใจเพ่ือน 

  ๓. มีทักษะการสื่อสาร 

  ๔. สำรวจและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง 
  ๕. สามารถพัฒนาและทำประโยชน์เพื่อสังคม 

  ๖. รู้จักวิธีการแสดงออกและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ๗. สามารถปฏิบัติตามคำม่ันสัญญา และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
  ๘. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก31905  ลูกเสือวิสามัญ 2 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ มีความเข้าใจ      
ในเรื่องการเตรียมโครงการ การวางแผนโครงการ การปฏิบัติตามโครงการ สามารถปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ การฝึกเป็นพี่เลี้ยงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือพ่ีเลี้ยงลูกเสือ
วิสามัญรุ่นน้องได้ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ 

  ๒. สามารถวางแผนการในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญได้ 
  ๓. มีทักษะในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญได้ 
  ๔. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโครงการและสามารถเขียนโครงการได้ 
  ๕. บอกประโยชน์จากการปฏิบัติตามโครงการของลูกเสือวิสามัญได้ 
  ๖. สามารถวางแผนโครงการและปฏิบัติตามโครงการของลูกเสือวิสามัญได้ 
 ๗. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์ 
 ๘. บอกบทบาทและหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ได้ 
 ๙. สามารถปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ได ้

  ๑๐. สามารถอธิบายบทบาทของลูกเสือพ่ีเลี้ยงได้ 
  ๑๑. สามารถปฏิบัติตนเป็นลูกเสือพ่ีเลี้ยงได้ 
รวม  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 
 

ก31906 รักษาดินแดน 2 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

กิจกรรมรักษาดินแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ฝึกเบื้องต้นแบบธรรมเนียมทหาร การกำลังสำรอง การข่าวเบื้องต้น วิชาอาวุธ วิชายุทธหัตถี การยิงปืน วิชาพระ
ราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย วิชาอุดมการณ์ ความรักชาติ วิชาการพัฒนาสังคมและชุมชนและวิชา   ยา
เสพติด มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกเบื้องต้น 

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ 

  ๓. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ 

  ๔. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการข่าวเบื้องต้น 

  ๕. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาอาวุธ 

  ๖. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชายุทธหัตถี 
 ๗. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการยิงปืน 

 ๘. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 

 ๙. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาอุดมการณ์ 
  ๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรักชาติ 
   ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน 

  ๑๒. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชายาเสพติด 

รวม  ๑๒  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก32901  แนะแนว 3 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเอง การพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษ            
การปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพ การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องในตนเอง การชื่นชม
ยินดีในความดีงามของผู้อ่ืน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การดำเนิน
ชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ         
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

 



๓๐๑ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 
  ๒. สามารถพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษของตนเอง 
  ๓. สามารถปรับปรุงและพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพของตนเอง 
  ๔. สามารถพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
  ๕. แสดงความชื่นชมยินดีในความดีงามของผู้อื่น 

  ๖. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีผลต่อชีวิตประจำวัน 

 ๗. สามารถปฏิบัติตามคำม่ันสัญญา และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
  ๘. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก32902  ลูกเสือวิสามัญ 3 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ลูกเสือวิสามัญเข้าใจลักษณะสำคัญของชนิดของเชือกและขนาดต่างๆ ของเชือก รู้จักวิธีขดและรักษาเชือก 
สามารถดูแลความปลอดภัยอย่างมั่นใจในการใช้เชือก สามารถแสดงวิธีการใช้สมอบกที่เหมาะสมกับโครงการ 
สถานที่ และที่ดินชนิดต่างๆ มีความชำนาญในการผูกเงื่อน การผูกแน่น การแทงเชือก และการพันหัวเชือก        
ในระหว่างการเดินทางระยะสั้น สาธิตการบรรจุสิ่งของต่างๆ ลงในเครื่องหลัง วางแผนการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกชนิดและขนาดของเชือกที่คนทำขึ้นหรือจากพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ได้ 
  ๒. สามารถบอกวิธีขดและรักษาเชือก ตลอดจนวิธีประเมินกำลังและลักษณะของเชือกได้ 
  ๓. สามารถบอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากเชือกได้ 
  ๔. ฝึกปฏิบัติในการใช้เชือกประเภทต่างๆ อย่างปลอดภัยได้ 
  ๕. บอกวิธีการใช้สมอบกท่ีเหมาะสมกับโครงการและสถานที ่
  ๖. มีทักษะในการผูกเง่ือนประเภทต่างๆ ได้ 
 ๗. สาธิตการการแทงเชือกและการพันหัวเชือกได้ 
 ๘. สาธิตการบรรจุสิ่งของต่างๆ ลงในเครื่องหลังในการเดินทางไกลได้ 
 ๙. สามารถวางแผนเลือกเส้นทางในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมได้ 
  ๑๐. บอกสาเหตุปัญหาที่เกิดข้ึนกับกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมได้ 
  ๑๑. บอกอุปสรรคปัญหาในการเดินทางไกลและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
รวม  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



๓๐๒ 
 

ก32903 รักษาดินแดน 3 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

กิจกรรมรักษาดินแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ฝึกทบทวนการฝึกเบื้องต้น การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ แบบธรรมเนียมทหาร การกำลังสำรอง การข่าว
เบื้องต้น วิชาอาวุธ วิชายุทธหัตถี วิชาสงครามพิเศษ การยิงปืน วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 
วิชาอุดมการณ์ ความรักชาติ วิชาการพัฒนาสังคมและชุมชนและวิชายาเสพติด มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดับต่อไป 

 ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ฝึกปฏิบัติทบทวนเกี่ยวกับการฝึกเบื้องต้น 

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ 

  ๓. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร 
  ๔. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำลังสำรอง 
  ๕. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการข่าวเบื้องต้น 

  ๖. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาอาวุธ 

 ๗. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชายุทธหัตถี 
 ๘. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการยิงปืน 

  ๙. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสงครามพิเศษ 

  ๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 

   ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาอุดมการณ์ 
  ๑๒. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรักชาติ 
 ๑๓. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน 

  ๑๔. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชายาเสพติด 

รวม  ๑4  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก32904 แนะแนว 4 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบของการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต 
ทักษะการสื่อสาร การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส คนดีศรีสังคม และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ยอมรับชื่นชมตนเองและผู้อ่ืน สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้            
มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส สามารถนำคุณธรรมความดีของคนดีศรี
สังคมไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน 



๓๐๓ 
 

อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติ   
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน 

  ๒. สามารถยอมรับผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจของตนเอง 
  ๓. นำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต 

  ๔. มีทักษะในการสื่อสาร 

  ๕. สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส 

  ๖. สามารถนำคุณธรรมความดีของคนดีศรีสังคมไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง  
 ๗. สามารถสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป 

 ๘. สามารถปฏิบัติตามคำม่ันสัญญา และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
  ๙. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก32905  ลูกเสือวิสามัญ 4 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ลูกเสือวิสามัญเข้าใจลักษณะสำคัญของชนิดของเชือกและขนาดต่างๆ ของเชือก รู้จักวิธีขดและรักษาเชือก 
สามารถดูแลความปลอดภัยอย่างมั่นใจในการใช้เชือก สามารถแสดงวิธีการใช้สมอบกที่เหมาะสมกับโครงการ 
สถานที่ และที่ดินชนิดต่างๆ มีความชำนาญในการผูกเงื่อน การผูกแน่น การแทงเชือก และการพันหัวเชือก        
ในระหว่างการเดินทางระยะสั้น สาธิตการบรรจุสิ่งของต่างๆ ลงในเครื่องหลัง วางแผนการอยู่ ค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกชนิดและขนาดของเชือกที่คนทำขึ้นหรือจากพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ได้ 
  ๒. สามารถบอกวิธีขดและรักษาเชือก ตลอดจนวิธีประเมินกำลังและลักษณะของเชือกได้ 
  ๓. สามารถบอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากเชือกได้ 
  ๔. ฝึกปฏิบัติในการใช้เชือกประเภทต่างๆ อย่างปลอดภัยได้ 
  ๕. บอกวิธีการใช้สมอบกท่ีเหมาะสมกับโครงการและสถานที่ 
  ๖. มีทักษะในการผูกเง่ือนประเภทต่างๆ ได้ 
 ๗. สาธิตการการแทงเชือกและการพันหัวเชือกได้ 
 ๘. สาธิตการบรรจุสิ่งของต่างๆ ลงในเครื่องหลังในการเดินทางไกลได้ 
 ๙. สามารถวางแผนเลือกเส้นทางในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมได้ 
  ๑๐. บอกสาเหตุปัญหาที่เกิดข้ึนกับกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมได้ 



๓๐๔ 
 

  ๑๑. บอกอุปสรรคปัญหาในการเดินทางไกลและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
รวม  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก32906 รักษาดินแดน 4 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

กิจกรรมรักษาดินแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ฝึกทบทวนการฝึกเบื้องต้น การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ แบบธรรมเนียมทหาร การกำลังสำรอง การข่าว
เบื้องต้น วิชาอาวุธ วิชายุทธหัตถี วิชาสงครามพิเศษ การยิงปืน วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 
วิชาอุดมการณ์ ความรักชาติ วิชาการพัฒนาสังคมและชุมชนและวิชายาเสพติด มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและ
การศึกษาในระดบัต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ฝึกปฏิบัติทบทวนเกี่ยวกับการฝึกเบื้องต้น 

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ 

  ๓. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร 

  ๔. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำลังสำรอง 
  ๕. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการข่าวเบื้องต้น 

  ๖. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาอาวุธ 

 ๗. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชายุทธหัตถี 
 ๘. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการยิงปืน 

  ๙. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสงครามพิเศษ 

  ๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 

   ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาอุดมการณ์ 
  ๑๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรักชาติ 
 ๑๓. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน 

  ๑๔. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชายาเสพติด 

รวม  ๑4  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก33901  แนะแนว 5 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเอง ความพึงพอใจและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง 
การตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ การยกย่องความดี งามของตนเองและผู้ อ่ืน การนำข้อมูลที่ผ่าน           



๓๐๕ 
 

การวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การเลือกสรรข้อมูลที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถ             
วางแผนการเรียน อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่าง    
มีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำ    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถยอมรับผลการกระทำของตนเอง  
  ๒. มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง  
 ๓. สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  
  ๔. สามารถแสดงความยกย่องความดีงามของตนเองและผู้อ่ืน  
  ๕. นำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
  ๖. สามารถเลือกสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 ๗. สามารถปฏิบัติตามคำม่ันสัญญา และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
  ๘. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก33902 ลูกเสือวิสามัญ 5 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ลูกเสือวิสามัญศึกษากิจการคณะลูกเสือแห่งชาติ และบทบาทลูกเสือวิสามัญ คำปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ ระเบียบแถวลูกเสือ การกางและเก็บรักษาเต็นท์ การบรรจุเครื่องหลัง การก่อไฟกลางแจ้งและการประกอบ
อาหารแบบชาวค่าย แผนที่และการใช้เข็มทิศ เงื่อนและวิธีการใช้เงื่อน การปฐมพยาบาล ตลอดทั้งความปลอดภัย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ การปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือพ่ีเลี้ยง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต    
มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษา      
ในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่ของลูกเสือวิสามัญได้ 
  ๒. สามารถปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือวิสามัญได้ 
  ๓. สามารถสาธิต และฝึกระเบียบแถวประเภทต่างๆ ด้วยตนเองได้ 
  ๔. บอกวิธีการกางเต็นท์และการเก็บรักษาเต็นท์ที่ถูกวิธีได้ 
  ๕. สาธิตขั้นตอนการบรรจุเครื่องหลังได้ 
  ๖. สามารถวางแผนการก่อไฟกลางแจ้งและการประกอบอาหารแบบชาวค่ายได้ 
 ๗. บอกความหมายและประโยชน์ของแผนที่ได ้

 ๘. สามารถใช้เข็มทิศในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือได้ 
 ๙. บอกวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นได้ 



๓๐๖ 
 

  ๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือได้ 
  ๑๑. สามารถปฏิบัติหน้าที่ลุกเสือวิสามัญ และทำหน้าที่ลูกเสือพ่ีเลี้ยงให้ลูกเสือใหม่ได้ 
รวม  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 

 
 

ก33903  รักษาดินแดน 5 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การฝึกทบทวนการฝึกเบื้องต้น การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ แบบธรรมเนียมทหาร การกำลังสำรอง การข่าว
เบื้องต้น ครูทหารผู้นำ วิชาอาวุธ วิชายุทธหัตถี วิชาเหล่า วิ ชาสงครามพิเศษ วิชาพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ไทย วิชาอุดมการณ์ ความรักชาติ วิชาการพัฒนาสังคมและชุมชนและวิชายาเสพติด มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ฝึกปฏิบัติทบทวนเกี่ยวกับการฝึกเบื้องต้น 

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ 

  ๓. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร 

  ๔. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำลังสำรอง 
  ๕. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการข่าวเบื้องต้น 
 ๖. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับครูทหารผู้นำ 
  ๗. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาอาวุธ 

 ๘. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชายุทธหัตถี 
 ๙. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาเหล่า 
  ๑๐. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสงครามพิเศษ 

  ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 

   ๑๒. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาอุดมการณ์ 
  ๑๓. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรักชาติ 
 ๑๔. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน 

  ๑๕. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชายาเสพติด 

รวม  ๑๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๓๐๗ 
 

ก33904  แนะแนว 6 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ศึกษาเกี่ยวกับการร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม การยอมรับในศักดิ์ศรีของความ  
เป็นมนุษย์ การคิดในทางที่ดีและมีชีวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์ วิธีเอาชนะอุปสรรคและความมุ่งมั่นในการทำงาน       
ค่าของคนอยู่ที่ผลของการเสียสละและช่วยเหลือผู้อ่ืน การทำงานเป็นกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน 
อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติ  
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชนและสังคมได้ 
  ๒. สามารถยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  ๓. มีความคิดในทางที่ดีและมีชีวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์ 
  ๔. มีวิธีเอาชนะอุปสรรคและความมุ่งมั่นในการทำงาน 

  ๕. รู้จักและเห็นคุณค่าของผู้ที่เสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น 

  ๖. สามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืน 

 ๗. สามารถปฏิบัติตามคำม่ันสัญญา และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง 
  ๘. สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ก33905  ลูกเสือวิสามัญ 6 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 
 ลูกเสือวิสามัญสามารถออกแบบตัวอักษร ออกแบบปกหนังสือ การเขียนภาพประกอบเรื่องตาม
จินตนาการและความรู้สึกด้วยวิธีการต่างๆ การออกแบบเครื่องหมาย สัญลักษณ์สื่อความหมาย สามารถปั้น       
ทำแม่พิมพ์ชิ้นหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ สามารถเขียนวงจรเครื่องรับวิทยุอย่างง่าย และติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์
เพ่ือใช้รับเครื่องโทรทัศน์ การออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของลูกเสื อในการ          
สังคมสงเคราะห์ การจัดที่พักชั่วคราว การรับบริจาคสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
และการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกความหมายของวิชาศิลปประยุกต์ได้ 
  ๒. สามารถบอกความหมายและประเภทของการออกแบบได้ 



๓๐๘ 
 

  ๓. สามารถออกแบบตัวอักษร ออกแบบปกหนังสือ การเขียนภาพประกอบเรื่องตามจินตนาการได้ 
  ๔. บอกประโยชน์การออกแบบเครื่องหมาย สัญลักษณ์สื่อความหมายได้ 
  ๕. สามารถปั้นและทำแม่พิมพ์ชิ้นหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
  ๖. สามารถเขียนวงจรเครื่องรับวิทยุและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 ๗. สามารถบอกประโยชน์ของการติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ได้ 
 ๘. บอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ได้ 
  ๙. สามารถปฏิบัติการออกหน่วย การจัดที่พัก การรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ 
รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 

 
 

ก33906 รักษาดินแดน 6 
รายวิชา กิจกรรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   
 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การฝึกทบทวนการฝึกเบื้องต้น การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ แบบธรรมเนียมทหาร การกำลังสำรอง การข่าว
เบื้องต้น ครูทหารผู้นำ วิชาอาวุธ วิชายุทธหัตถี วิชาเหล่า วิ ชาสงครามพิเศษ วิชาพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ไทย วิชาอุดมการณ์ ความรักชาติ วิชาการพัฒนาสังคมและชุมชนและวิชายาเสพติด มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตและการศึกษาในระดับต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ฝึกปฏิบัติทบทวนเกี่ยวกับการฝึกเบื้องต้น 

  ๒. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ 

  ๓. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทหาร 

  ๔. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำลังสำรอง 
  ๕. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการข่าวเบื้องต้น 
 ๖. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับครูทหารผู้นำ 
  ๗. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาอาวุธ 

 ๘. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชายุทธหัตถี 
 ๙. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาเหล่า 
  ๑๐. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสงครามพิเศษ 

  ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 

   ๑๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาอุดมการณ์ 
  ๑๓. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรักชาติ 
 ๑๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน 

  ๑๕. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชายาเสพติด 

รวม  ๑๕  ผลการเรียนรู้ 
 



๓๐๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๐ 
 

เกณฑ์การจบหลักสูตร 
 

เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน  81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน           

66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่เกิน  15  หน่วยกิต 
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน        

66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 
เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา       
พ้ืนฐาน  41 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า   40   หน่วยกิต 

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นราย 
3) วิชาพ้ืนฐาน  41  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
6) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 
เกณฑ์การประเมินและการตัดสินผลการเรียน 
1.  การประเมินผลสาระการเรียนรู้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 

4 ผลการเรียนดีเยี่ยม 80 - 100 
3.5 ผลการเรียนดีมาก 75 – 79 

3 ผลการเรียนดี 70 – 74 

2.5 ผลการเรียนค่อนข้างดี 65 – 69 

2 ผลการเรียนน่าพอใจ 60 – 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช้ 55 – 59 
1 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ 50 – 54 
0 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 0 – 49 

หมายเหตุ  
“มส”    หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 

   “ร” หมายถึง    รอการตัดสิน  หรือยังตัดสินไม่ได้ 
   “ผ” หมายถึง    ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมี 

ผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
  “มผ” หมายถึง    ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติกิจกรรมและมี 

ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 



๓๑๑ 
 

  2.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ประกอบไปด้วยคุณลักษณะจำนวน 

10 ข้อ ดังนี้ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. กตัญญู 
๖. อยู่อย่างพอเพียง 
๗. มุ่งม่ันในการทำงาน 
๘. รักความเป็นไทย 
๙. เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
๑๐. มีจิตสาธารณะ 

 
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 10 ข้อ ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
  ระดับ 3  หมายถึง  ปฏิบัติได้ในระดับ ดีเยี่ยม 
  ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติได้ในระดับ ดี 
  ระดับ 1  หมายถึง  ปฏิบัติได้ในระดับ ผ่านเกณฑ์ 
  ระดบั 0  หมายถึง  ไม่สามารถปฏิบัติได้  
 
วิธีการดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด โดยครูผู้สอนทุก
คนเป็นผู้ประเมิน 

2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด โดยหัวหน้า
ระดับชั้นเรียน (งานระเบียบวินัยนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล )เป็นผู้ประเมิน 

3. ผลการประเมินสรุปจากความเห็นของคณะกรรมการจากข้อที่ 1 และ 2 
 
ตัวช้ีวัด 
คุณลักษณะอันพงึประสงค์แต่ละข้อประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
  1.2  ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
  1.3  ศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
  1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
 
 



๓๑๒ 
 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 
  2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

  2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ังทางกาย  วาจา  ใจ 
3. มีวินัย 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
4. ใฝ่เรียนรู้ 

  4.1  ตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 

4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม  บันทึกความรู้   วิ เคราะห์   สรุปเป็นองค์ความรู้   สามารถนำไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

5. กตัญญ ู
  5.1  ประพฤติ ปฏิบัติตนที่แสดงถึงการรู้จักบุญคุณ และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  

ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ 

6. อยู่อย่างพอเพียง 
  6.1  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

  6.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
7. มุ่งม่ันในการทำงาน 

  7.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

  7.2  ทำงานด้วยความเพียรพยายาม  และอดทนเพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 
8. รักความเป็นไทย 

  8.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
  8.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
                 8.3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

9. เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
9.1  รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อ่ืนภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

10. มีจิตสาธารณะ 
  10.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ 

  10.2  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๓ 
 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเยี่ยม (3) 1. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน 6-10 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ 

ผลการประเมินระดับด ี
ดี (2) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน 1-5 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ 

ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ 
2. ได้ผลการประเมนิระดับดี ทั้งคุณลักษณะ 10 คุณลักษณะ หรือ 
3. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี ขึ้นไป จำนวน 6-8 คุณลักษณะ และมีบาง 
คุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง 10 คุณลักษณะ หรือ 
2. ได้ผลการประเมนิตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 1-5 คุณลักษณะ และคุณลักษณะ 
ที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไมผ่่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 
 
3. การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
        ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

1. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

2. สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลำดับความและความเป็นไปได้ของ

เรื่องท่ีอ่าน 
4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียน

สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ผังความคิด เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเยี่ยม (3) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศ 

อยู่เสมอ 
ดี (2) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที ่

ยอมรับ 
ผ่าน (1) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีข้อบกพร่องบาง 

ประการ 
ไม่ผ่าน (0) ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถ้ามีผลงาน 

ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
 
 



๓๑๔ 
 

4.     การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

               1.    ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  80%  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
              2.    ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  และผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำตามที่กำหนด 
              3.    ผู้เรียนจะได้รับผลการประเมินกิจรรม  “ผ” (ผ่านกิจกรรม) 
              4.    เมื่อไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อ 1  และ ข้อ 2  จะได้รับผลการประเมินกิจกรรม  “มผ” (ไม่ผ่าน 

 กิจกรรม) และไม่สามารถจบหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้น จนกว่าผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขให้ผ่าน    
 เกณฑ ์

 
 

 



โรงเรยีนครุรุาษฎรร์งัสฤษฏ์
อ าเภอจอมบงึ จงัหวัดราชบรุี

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาราชบรุี
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน


