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 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการทบทวน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยนำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ มาเป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและชัดเจนมากยิ ่งขึ ้น และได้มีการประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 ดังนั้นโรงเรียนน้ำรอบวิทยา จึงได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียน
ของโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำไปพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
 ขอขอบคุณคณะครูท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฉบับน้ี จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่าง
ดี และหวังว่าหลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาต่อไป 
 
 
 

(นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรอบวิทยา  
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ที่มา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้
เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553 ซึ่งใช้มา
เป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ได้ดำเนินการติดตามผลการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุม
รับฟังความคิดเห็น การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
และการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษา พบว่า หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีข้อดีในหลายประการ เช่น กำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ สำหรับปัญหาที่พบส่วน
ใหญ่เกิดจากการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
และในห้องเรียน  
 นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงเกิด ข้ึนในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยจัดทำบนพื้นฐานของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมท้ังการปรับ
โครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 
ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ประเด็นที่สำคัญเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน คือ การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกำลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ  
  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญและ
เร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้



 

 ๒ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รวมทั้งเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้ การด าเนินงานประกาศใช้หลักสูตรยังคงอยู่ในความ
รับผิดชอบของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลง
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เม่ือ
จบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้  
  กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดให้ มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้า
ด้วยกัน จัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความ
เช่ือมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด  
  สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังน้ี  
   1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
    1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และนำทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
   1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด สำหรับผู้เรียนทุกคน ท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการศึกษาต่อ
ระดับท่ีสูงข้ึน  
    1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –6 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเฉพาะเจาะจง 
แยกส่วน ระหว่างผู ้เรียนที ่เลือกเรียนใน แผนการเรียนที ่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนที ่เน้น
วิทยาศาสตร์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในส่วนของ แผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของ แผนการ
เรียนท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ ผู้เรียน จะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องลึกซึ้ง และกว้างขวางตามศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด อันจะเป็น
พ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อในวิชาชีพท่ีต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้ 
    1.4 ปรับจากตัวช้ีวัดช่วงช้ันในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 –6 เป็นตัวช้ีวัดช้ันปี 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและ
เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ทั ้งนี ้เพื ่อเอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 



 

 

๓ 

   3. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยังคงมาตรฐานการเรียนรู ้เดิม แต่ปรับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
พัฒนาการตามช่วงวัย มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล เพิ่มความสามารถทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ท่ี
ชัดเจนข้ึน 
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วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี

ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจต
คติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบน
พ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสำคัญ ดังน้ี 

  1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ 
เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

  2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

  3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 

  4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที ่มีโครงสร้างยืดหยุ ่นทั ้งด้านสาระการเรียนรู ้ เวลาและการจัด 
การเรียนรู้ 

  5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
 

จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมุ ่งพัฒนาผู ้ เร ียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพจึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี 

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต

สาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังน้ี 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังน้ี 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด

ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ

เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง

สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ

เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 

การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน

สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู ้จักหลีกเลี ่ยง

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื ่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเร ียนรู ้ การสื ่อสาร  

การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังน้ี 
๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 

๒. ซ่ือสัตย์สุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 

๕. อยู่อย่างพอเพียง 

๖. มุ่งม่ันในการทำงาน 

๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังน้ี  
 1. ภาษาไทย 
 2. คณิตศาสตร์ 
 3. วิทยาศาสตร์  
 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. ศิลปะ 
 7. การงานอาชีพ 
 8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ที่พึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำคัญ   ในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
การทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัด
การศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้กำหนดเพียงใด 
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ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  ซึ่งสะท้อน

ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  นำไปใช้  ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำ
หน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน   

1. ตัวชี ้ว ัดชั ้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้เร ียนแต่ละชั ้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3)             

2. ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย            
(มัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6)  

หลักสูตรได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้สื่อสาร
ตรงกัน ดังน้ี 
ว 1.1 ป. 1/2 

ป.1/2         ตัวช้ีวัดช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ข้อท่ี 2 
1.1         สาระท่ี 1 มาตรฐานข้อท่ี 1 
ว              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ต 2.2 ม.4-6/ 3 
 ม.4-6/6       ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข้อท่ี 3 
 2.3      สาระท่ี  2 มาตรฐานข้อท่ี 2 
 ต               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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สาระการเรียนรู้ 
  

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะ  อันพึง
ประสงค์  ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดังน้ี 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องค์ความรู้ ทักษะสำคัญ 

และคุณลักษณะ 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์   : การนำความรู้ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
คิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์  และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
:    การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็น
พลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ความรัก
ชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 
 

ศิลปะ : ความรู้และ
ทักษะในการคิดริเร่ิม  
จินตนาการ สร้างสรรค์
งานศิลปะ  สุนทรียภาพ
และการเห็นคุณค่าทาง
ศิลปะ 
 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทักษะ 
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา   
เพ่ือ การส่ือสาร   ความช่ืนชม    
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     
และภูมิใจในภาษาประจำชาติ 

ภาษาต่างประเทศ:  ความรู้
ทักษะ  เจตคติ และ
วัฒนธรรม การใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร  
การแสวงหาความรู้ 
และการประกอบอาชีพ 
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   : 
ความรู้  ทักษะ และเจตคติ 
ในการทำงาน  การจัดการ                   
การดำรงชีวิต  การประกอบอาชีพ  
และการใช้เทคโนโลยี 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา: ความรู้ 
ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริม
สุขภาพพลานามัยของตนเองและ
ผู้อ่ืน  การป้องกันและปฏิบัติต่อส่ิง
ต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธี
และทักษะในการดำเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การนำ
ความรู้ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน                   
การแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต  
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ 
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ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดหมาย 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค1านิยมท่ีพึงประสงค; เห็นคุณค1าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน 

          ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 2.  มีความรูQอันเปRนสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกQปTญหา การใชh.     

          เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 

 4.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปRนพลเมืองไทยและพลโลกยึดม่ันในวิถีชีวิตและการ 

          ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;ทรงเปRนประมุข 

 5.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ;วัฒนธรรมและภูมิปTญญาไทย การอนุรักษ;และพัฒนาส่ิงแวดลQอม    

          มีจิตสาธารณะท่ีมุ1งทำประโยชน;และสรQางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู1ร1วมกันในสังคมอย1างมีความสุข 

 

 

 

สมรรถนะสำคัญของผู6เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกQปTญหา 

4. ความสามารถในการใชQทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชQเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค@ 

 1  รักชาติศาสน; กษัตริย;   

 2. ซ่ือสัตย;สุจริต 

 3.  มีวินัย 

 4.  ใฝ_เรียนรูQ 

 5. อยู1อย1างพอเพียง 

 6.มุ1งม่ันในการทำงาน 

  7.  รักความเปRนไทย 

  8. มีจิตสาธารณะ 

    มาตรฐานการเรียนรู6และตัวช้ีวัด   8  กลุIมสาระการเรียนรู6 

    1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร;  3. วิทยาศาสตร; 

    4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

    6. ศิลปะ  7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8. ภาษาต1างประเทศ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. กิจกรรมแนะแนว 

2. กิจกรรมนักเรียน 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

คุณภาพของผู,เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 
11 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังน้ี   

ภาษาไทย 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน

การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สาระท่ี 3 การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิดความรู้สึก

ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง 
  ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง 
  เห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต  
มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการ             

ของจำนวน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้  
มาตรฐาน ค 1.2   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้  
มาตรฐาน ค 1.3   ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา      

ท่ีกำหนดให้ 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต  
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี ่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที ่ต้องการวัด และ

นำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง รูป

เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.3  เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.4  เข้าใจเวกเตอร์ การดำเนินการของเวกเตอร์ และนำไปใช้  
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น  
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลักการนับเบ้ืองต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้  
สาระท่ี 4 แคลคูลัส 
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของ

ฟังก์ชันและนำไปใช้ 
 
หมายเหตุ: มาตรฐาน ค. 4.1 สำหรับผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งไม่มีชีวิตกับ

ส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร 
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ 
ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว 1.1 - ว 1.3 สำหรับผู้เรียนในระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้เรียนใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ท่ีไม่เน้นวิทยาศาสตร์ 
 
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ

สสารกับ โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
   เคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุ รวมท้ังนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 2.3 เข ้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี ่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคล่ืน 
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

 
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว 2.1 - ว 2.3 สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ท่ีไม่เน้นวิทยาศาสตร์ 
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สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี

ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม ฟ้า อากาศ 
และภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

  
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว 3.1 และ ว 3.2 สำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้เรียนใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ท่ีไม่เน้นวิทยาศาสตร์  
 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน 
ๆ เพื ่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
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สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

 
สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1    เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษา
   ไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมท้ังเข้าใจ ห ล ั ก ก า ร
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส.3.2    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
 และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 
สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย 

 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์       
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน

และกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
วิเคราะห์ สรุป ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  ตลอดจนใช้ใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 
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สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี  1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1    เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 
สาระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐานพ 2.1     เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 
สาระท่ี  3 การเคล่ือนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ 3.1    เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2    รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง

สม่ำเสมอมีวินัยเคารพสิทธิกฎกติกามีน้ำใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และ
ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

 
สาระท่ี  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
สาระท่ี  5  ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ 

ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
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ศิลปะ 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์   ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า

นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื ่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า  ของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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การงานอาชีพ 
สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึก  ในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม   เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 2 การอาชีพ  
มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
  พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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ภาษาต่างประเทศ 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง

มีเหตุผล  
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื ่องต่างๆ          

โดยการพูดและการเขียน 
 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ 

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ   และ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. กิจกรรมแนะแนว 

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ    
คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
 2.  กิจกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการ
ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถ่ินกิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ินตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
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ระดับการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาค
บังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร 
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลท้ัง
ในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมโดยเน้น จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1–3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะใน
การคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และ
มีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ   
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้
และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน 
สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ   
 

การจัดเวลาเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น  โดย
สามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังน้ี  
 1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวัน
ละ ไม่เกิน 5 ช่ัวโมง  
 2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละ
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชา 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  มีเวลาเรียน วันละไม่
น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนัก
วิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังน้ี 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 200 200 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

 วิทยาศาสตร ์ 8๐ 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

120 
 

40 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 

80 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
120 

(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
120 

(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
120 

(4 นก.) 

320 
(8 นก.) 

80 
(2 นก.) 

 
240 

(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

การงานอาชีพ 
 

40 40 40 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 40 ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 800 800 800 800 800 800 880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

1,640 
(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

ร า ย ว ิ ช า  / ก ิ จ ก ร ร มที่
สถานศ ึกษาจ ัดเพ ิ ่ม เติม          
ตามความพร้อมและจุดเน้น 
 

ปีละไม่เกิน 80 ชั่วโมง ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า 

1,6๐0 
ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1,000 ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า 1,200  
ชั่วโมง/ปี 

รวม 3 ป ีไม่น้อยกว่า 
3,600 ชั่วโมง 

 

หมายเหตุ  โครงสร้างเวลาเรียนแก้ไขตามคำส่ัง สพฐ. 638/2552 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552 และ 
คำส่ัง สพฐ. 110/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 
*** โครงสร้างเวลาเรียนปรับปรุงล่าสุด ตามคำสั่ง สพฐ. 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 
2561 และคำส่ัง สพฐ. 922/2561 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 
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การกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถดำเนินการ ดังน้ี 
ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตามความ

เหมาะสม  ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีกำหนด    

ระดับมัธยมศึกษา  ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่กำหนดและสอดคล้องกับ
เกณฑ์การจบหลักสูตร  

สำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบ
หลักสูตร  เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาสำหรับสาระ การเรียนรู้
พ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120 
ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 360 ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้
สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี 
 ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)         รวม  6  ปี จำนวน  60  ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)      รวม  3  ปี  จำนวน  45  ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  รวม  3  ปี  จำนวน  60  ช่ัวโมง 
 

การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาบางประเภทสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย   
สามารถนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม กับสภาพและบริบทของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
      การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับ
ผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู้ 
       การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เป็นเครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู ้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ 
ลงม ือทำจร ิงกระบวนการจ ัดการ กระบวนการว ิจ ัย กระบวนการเร ียนร ู ้การเร ียนร ู ้ของตนเอง 
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะ
จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน  จึงจำเป็นต้องศึกษา
ทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด   

4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
        การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมี
บทบาท ดังน้ี 

4.1 บทบาทของผู้สอน 
1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
2) กำหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ 

กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  



 

 
25 

   3)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
 5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับ 

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ัง 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
4.2  บทบาทของผู้เรียน 
1)   กำหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้          

ต้ังคำถาม คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
   3)   ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้              
ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  

 4)  มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
 5)  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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สื่อการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถ่ิน  
การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริงสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควร
ดำเนินการดังน้ี   
 1.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์ส่ือการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 
 2.  จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมท้ัง
จัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 3.  เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 5.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6.  จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้
เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  รูปแบบการนำเสนอท่ีเข้าใจง่าย  และน่าสนใจ   
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน   ให้ประสบ
ผลสำเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมิน
เป็นข้อมูลและสารสนเทศที ่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู ้เรียน  
ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด  การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังน้ี 
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1.  การประเมินระดับช้ันเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสม
งาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวช้ีวัดให้มี การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้  
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งน้ี
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ   อันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 3. การประเมินระดับเขตพื้นที ่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดย
ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบ
ทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 4. การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
3  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  เข้ารับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน  การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 
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 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
 1.1 การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็น
หลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

 (1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี 

สถานศึกษากำหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ระดับมัธยมศึกษา 
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชาน้ัน ๆ 
(2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
(3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

       (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 การพิจารณาเลื ่อนชั้นทั ้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู ้เรียนมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
ที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะ
และความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.2  การให้ระดับผลการเรียน 
 ระดับประถมศึกษา 
 การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนหรือ
ระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร   ระบบร้อยละ และระบบท่ีใช้คำสำคัญ
สะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล 
การประเมินเป็นดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 
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การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และ
ไม่ผ่าน 
 ระดับมัธยมศึกษา   
 การตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 

 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล 
การประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และ
ไม่ผ่าน 

1.3 การรายงานผลการเรียน 
  การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า ในการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๓ ระดับ 
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.1 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
  (1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน ท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  
  (2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
  (3) ผู ้ เร ียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดว ิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์                   
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  (4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
  (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 2.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
  (2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
  (3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
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  (4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

2.3 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
  (2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 
  (3) ผู ้ เร ียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์                 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  (4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
  (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
  สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการของ
สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
31 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
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การเทียบโอนผลการเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 11 22 440   
ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 60 30:20:20:30 
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 21181 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 20 30:20:30:20 
ส 21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 60 30:20:20:30 
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 20 30:20:30:20 
พ 21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 20 20:30:20:30 
พ 21102 พลศึกษา 1 0.5 1 20 25:30:25:20 
ศ 21101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 21101 การงานอาชีพ 1  0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 60 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 3.0 6 120   
พ 20201 วู้ดบอล 1 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20209 อูคูเลเล่ 1 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20215 ดนตรีไทยพ้ืนฐาน 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20201 วาดเส้น 1 1.0 2 40 40:10:40:10 
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 11 22 440   
ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 60 30:20:20:30 
ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 21182 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 30:20:30:20 
ส 21102 สังคมศึกษา 2 1.5 3 60 30:20:20:30 
ส 21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 20 30:20:30:20 
พ 21103 สุขศึกษา 2 0.5 1 20 20:30:20:30 
พ 21104 พลศึกษา 2 0.5 1 20 25:30:25:20 
ศ 21102 ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์) 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 21102 การงานอาชีพ 2  0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 60 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 3.0 6 120   
พ 20202 จานร่อน 1 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20210 อูคูเลเล่ 2 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20216 การบันทึกโน๊ตเพลงไทย 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20202 วาดเส้น 2 1.0 2 40 40:10:40:10 
อ 21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 11 22 440   
ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 60 30:20:20:30 
ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 22181 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 20 30:20:30:20 
ส 22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 60 30:20:20:30 
ส 22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 20 30:20:30:20 
พ 22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 20 20:30:20:30 
พ 22102 พลศึกษา 3 0.5 1 20 25:30:25:20 
ศ 22101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 22101 การงานอาชีพ 3  0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 60 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 3.0 6 120   
พ 20203 วู้ดบอล 2 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20211 กีต้า 1  0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20217 ลักษณะและประเภทเพลงไทย 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20203 องค์ประกอบศิลป์ 1 1.0 2 20 40:10:40:10 
อ 22201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 11 22 440   
ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 60 30:20:20:30 
ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 22182 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 30:20:30:20 
ส 22102 สังคมศึกษา 4 1.5 3 60 30:20:20:30 
ส 22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 20 30:20:30:20 
พ 22103 สุขศึกษา 4 0.5 1 20 20:30:20:30 
พ 22104 พลศึกษา 4 0.5 1 20 25:30:25:20 
ศ 22102 ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์) 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 22102 การงานอาชีพ 4  0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 60 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 3.0 6 120   
พ 20204 จานร่อน 2 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20212 กีต้า 2  0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20218 เคร่ืองดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20203 องค์ประกอบศิลป์ 1 1.0 2 20 40:10:40:10 
อ 22201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 11 22 440   
ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 60 30:20:20:30 
ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 23181 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 1 20 30:20:30:20 
ส 23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 60 30:20:20:30 
ส 23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 20 30:20:30:20 
พ 23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 20 20:30:20:30 
พ 23102 พลศึกษา 5 0.5 1 20 25:30:25:20 
ศ 23101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 23101 การงานอาชีพ 5  0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 60 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 3.0 6 120   
พ 20205 วู้ดบอล 3 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20213 ขลุ่ยรีคอเดอร์  0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20219 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20205 จิตรกรรมไทย 1 1.0 2 20 40:10:40:10 
อ 23201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 11 22 440   
ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 60 30:20:20:30 
ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3 60 30:20:20:30 
ว 23182 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 20 30:20:30:20 
ส 23102 สังคมศึกษา 6 1.5 3 60 30:20:20:30 
ส 23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 20 30:20:30:20 
พ 23103 สุขศึกษา 6 0.5 1 20 20:30:20:30 
พ 23104 พลศึกษา 6 0.5 1 20 25:30:25:20 
ศ 23102 ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์) 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 23102 การงานอาชีพ 6  0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3 60 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 3.0 6 120   
พ 20206 จานร่อน 3 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20214 ขลุ่ยรีคอเดอร์ 2 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20220 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2 0.5 1 20 40:10:40:10 
ศ 20206 จิตรกรรมไทย 2 1.0 2 20 40:10:40:10 
อ 23202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

ภาคเรียนท่ี 1 
รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 40 30:20:20:30 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 31103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 20 30:20:30:20 
ส 31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 40 30:20:20:30 
ส 31101 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 20 30:20:20:30 
พ 31101 สุขศึกษา 1 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 31101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 40 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 8.0 16 320   
ค 31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 4 80 30:20:30:20 
ว 31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 4 80 30:20:30:20 
ว 31221 เคมี 1 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 31241 ชีววิทยา 1 1.5 3 60 30:20:30:20 
อ 31201 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
พ 30201 วู้ดบอล 1 0.5 1 20 25:30:25:20 
      
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 40 30:20:20:30 
ว 31102 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 3 60 30:20:30:20 
ส 31102 สังคมศึกษา 2 1.0 2 40 30:20:20:30 
ส 31101 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 20 30:20:20:30 
พ 31102 สุขศึกษา 2 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 31102 ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 40 30:20:20:30 
ง 31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 20 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 8.5 17 340   
ค 31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 4 80 30:20:30:20 
ว 31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 31222 เคมี 2 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 31242 ชีววิทยา 2 1.5 3 60 30:20:30:20 
อ 31202 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
พ 30202 จานร่อน 1 0.5 1 20 25:30:25:20 
ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 30:20:30:20 
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 
ภาคเรียนท่ี 1 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 40 30:20:20:30 
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 32103 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 20 30:20:30:20 
ส 32101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 40 30:20:20:30 
ส 32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 1 20 30:20:30:20 
พ 32103 สุขศึกษา 3 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 32101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 40 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.0 14 280   
ค 32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 4 80 30:20:30:20 
ว 32203 ฟิสิกส์ 3 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 32223 เคมี 3 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 32243 ชีววิทยา 3 1.5 3 60 30:20:30:20 
พ 30203 บาสเกตบอล 0.5 1 20 30:20:30:20 
      
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 40 30:20:20:30 
ว 32102 วิทยาศาสตรก์ายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 3 60 30:20:30:20 
ส 32104 สังคมศึกษา 4 1.0 2 40 30:20:20:30 
ส 32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 1 20 30:20:30:20 
พ 32104 สุขศึกษา 4 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 32102 ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 40 30:20:20:30 
ง 31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 20 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ค 32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 4 80 30:20:30:20 
ว 32204 ฟิสิกส์ 4 1.5 4 80 30:20:30:20 
ว 32224 เคมี 4 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 32244 ชีววิทยา 4 1.5 3 60 30:20:30:20 
พ 30204 ฟุตซอล 0.5 1 20 25:30:25:20 
ว 32182 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 30:20:30:20 
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

ภาคเรียนท่ี 1 
รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 40 30:20:20:30 
ว 33101 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 60 30:20:30:20 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 40 30:20:20:30 
พ 33105 สุขศึกษา 5 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 33101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2 40 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 9.5 19 380   
ค 33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 4 80 30:20:30:20 
ว 33205 ฟิสิกส์ 5 1.5 4 80 30:20:30:20 
ว 33225 เคมี 5 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 33245 ชีววิทยา 5 1.5 3 60 30:20:30:20 
อ 33201 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
พ 30205 เปตอง 0.5 1 20 25:30:25:20 
      
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 40 30:20:20:30 
ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 40 30:20:20:30 
พ 33106 สุขศึกษา 6 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 33102 ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 40 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 9.5 19 380   
ค 33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 4 80 30:20:30:20 
ว 33206 ฟิสิกส์ 6 1.5 4 80 30:20:30:20 
ว 33226 เคมี 6 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 33246 ชีววิทยา 6 1.5 3 60 30:20:30:20 
อ 33202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
พ 33206 แบดมินตัน 0.5 1 20 25:30:25:20 
      
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน ศิลป์(คำนวณ) 

ภาคเรียนท่ี 1 
รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 2 40 30:20:20:30 
ว 31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 31103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 1 20 30:20:30:20 
ส 31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 40 30:20:20:30 
ส 31101 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 20 30:20:20:30 
พ 31101 สุขศึกษา 1 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 31101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 40 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 17 340   
ค 31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 4 80 30:20:30:20 
ท 30201 การเขียน 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30201 จิตรกรรมไทย 3 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30209 ทฤษฎีดนตรี 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 31201 การตกแต่งสถานท่ี 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
อ 31201 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
พ 30201 วู้ดบอล 1 0.5 1 20 30:20:30:20 
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน ศิลป์(คำนวณ) 

ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 40 30:20:20:30 
ว 31102 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 3 60 30:20:30:20 
ส 31102 สังคมศึกษา 2 1.0 2 40 30:20:20:30 
ส 31101 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 20 30:20:20:30 
พ 31102 สุขศึกษา 2 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 31102 ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 40 30:20:20:30 
ง 31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 20 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 8.5 17 340   
ค 31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 4 80 30:20:30:20 
ท 31202 การเขียน 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30202 จิตรกรรมไทย 4 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30210 ทฤษฎีดนตรี 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 31202 การตกแต่งสถานท่ี 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
อ 31202 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
พ 30202 จานร่อน 1 0.5 1 20 25:30:25:20 
ว 31281 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 30:20:30:20 
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน ศิลป์(คำนวณ) 

ภาคเรียนท่ี 1 
รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 2 40 30:20:20:30 
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 3 60 30:20:30:20 
ว 32103 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 1 20 30:20:30:20 
ส 32101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 40 30:20:20:30 
ส 32103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 1 20 30:20:30:20 
พ 32103 สุขศึกษา 3 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 32101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 40 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 8.0 16 320   
ค 32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 4 80 30:20:30:20 
ท 32201 วรรณกรรมท้องถ่ิน 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30203 วาดภาพล้อเลียน 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30211 การอำนวยเพลง 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 32201 ขนมไทย 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
อ 32201 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
พ 30203 บาสเกตบอล 0.5 1 20 30:20:30:20 
      
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน ศิลป์(คำนวณ) 

ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 40 30:20:20:30 
ว 32102 วิทยาศาสตรก์ายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5 3 60 30:20:30:20 
ส 32104 สังคมศึกษา 4 1.0 2 40 30:20:20:30 
ส 32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 1 20 30:20:30:20 
พ 32104 สุขศึกษา 4 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 32102 ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 40 30:20:20:30 
ง 31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 20 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.0 14 280   
ค 32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 4 80 30:20:30:20 
ท 32202 วรรณกรรมท้องถ่ิน 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30204 วาดภาพล้อเลียน 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30212 การอำนวยเพลง 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 32202 ขนมไทย 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
อ 32202 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
พ 30204 ฟุตซอล 0.5 1 20 25:30:25:20 
ว 32182 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 30:20:30:20 
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน ศิลป์(คำนวณ) 

ภาคเรียนท่ี 1 
รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 2 40 30:20:20:30 
ว 33101 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 60 30:20:30:20 
ส 33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 40 30:20:20:30 
พ 33105 สุขศึกษา 5 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 33101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2 40 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 9.5 19 380   
ค 33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 4 80 30:20:30:20 
ท 33201 หลักการใช้ภาษา 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30205 วาดการ์ตูน 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30213 ขับร้องเพลง 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 33201 โครงงานอาชีพ 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
อ 33201 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 1.0 2 40 30:20:30:20 
พ 30205 เปตอง 0.5 1 20 25:30:25:20 
      
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 50 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปรับปรุงพุทธศักราช 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน ศิลป์(คำนวณ) 

ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชาพ้ืนฐาน หน่วยกิต ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช่ัวโมง/ภาค อัตราส่วนคะแนน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 7.5 15 300   
ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 40 30:20:20:30 
ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 40 30:20:20:30 
ส 33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 40 30:20:20:30 
พ 33106 สุขศึกษา 6 0.5 1 20 20:30:20:30 
ศ 33102 ศิลปะ (ดนตรี นาฎศิลป์) 0.5 1 20 30:20:30:20 
อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 40 30:20:20:30 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
รหัสวิชา ช่ือวิชา 9.5 19 380   
ค 33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 4 80 30:20:30:20 
ท 33202 วรรณกรรมท้องถ่ิน 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30206 วาดการ์ตูน 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
ศ 30214 ขับร้องเพลง 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
ง 33202 โครงงานอาชีพ 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
อ 33202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 1.0 2 40 30:20:30:20 
พ 33206 แบดมินตัน 0.5 1 20 25:30:25:20 
      
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. แนะแนว 1 20 บังคับ 
2. ชุมนุม 1 20 บังคับ 
3. ลูกเสือ – เนตรนารี / นศท. 1 20 บังคับ 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 60 ช.ม./3 ปี 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 1  รหัสวิชา ท 21101 

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี 1                

 

 ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  สรุปใจความสำคัญ  ระบุเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน  
อธิบายคำ  เปรียบเทียบ  ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  
บรรยาย  เรียงความ  ย่อความ  พูดสรุปใจความสำคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์  เล่าเรื่องย่อ  
อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสร้างคำประสม  คำซ้ำ  คำซ้อน  คำพ้อง  วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ี
ของคำในประโยค  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  
การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้
ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อ่ืนให้เข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย  นำความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้
เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและ
การพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ     
ตัวช้ีวัด  

ท 1.1   ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5   

ท 2.1  ม.1/1,  ม.1/๒,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6   

ท 3.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3  

ท 4.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4 

ท 5.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3 

รวมท้ังหมด   21  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 2  รหัสวิชา ท 21102 

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี 2                

 

 ฝึกอ่านจับใจความสำคัญโดยระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลจากการอ่านงานเขียนประเภทชัก
จูงโน้มน้าวใจ  ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือแนะนำต่าง ๆ  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ  วิเคราะห์คุณค่าท่ี
ได้รับจากการอ่าน  งานเขียนต่าง ๆ  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  มีมารยาทในการอ่านและการเขียน  เขียน
แสดงความคิดเห็น  จดหมาย  รายงาน  โครงงาน  พูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ  พูดรายงาน  มีมารยาท
ในการฟัง  การดูและการพูดวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  แต่งกาพย์ยานี  จำแนกและ
ใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต  สรุปความรู้  ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่อจำบท
อาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าในท้องถิ่นตามความสนใจโดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู ้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถ
สร้างองค์ความรู้  นำเสนอความรู้  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษาเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  
การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ     
ตัวช้ีวัด  

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

รวมท้ังหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 3  รหัสวิชา ท 22101 

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                

 

 
 ฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  เขียนแผนผังความคิด  แสดงความ
คิดเห็นและข้อโต้แย้งจากการอ่าน  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนบรรยาย  พรรณนา  เรียงความ  
ย่อความ  พูดสรุปใจความสำคัญจากการฟังและการดู  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  วิจารณ์เรื่องที่ฟัง
และดูได้อย่างมีเหตุผล  สร้างคำสมาส  วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค  ฝึกการใช้คำราชาศัพท์  สรุปเนื้อหา  
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การ
อภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน  
เห็นคุณค่าของภาษาไทย  นำความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และ
รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ     
ตัวช้ีวัด  

ท 1.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4  
ท 2.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 

ท 3.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3   

ท 4.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/4   

ท 5.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 

รวมท้ังหมด  17  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 4  รหัสวิชา ท 22102 

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                

 

 ศึกษาวิเคราะห์จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อจากเรื่องที่อ่าน  อ่าน
หนังสือและประเมินคุณค่าจากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  
จดหมายกิจธุระ  วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  พูดในโอกาสต่าง ๆ  พูด
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า  แต่งกลอนสุภาพ  รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศท่ีใช้
ในภาษาไทย  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าในท้องถิ่นและตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู ้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  
ประเมินผล  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้  
นำเสนอความรู้  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมี
มารยาทในการใช้ภาษาเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู
และการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ     
ตัวช้ีวัด  

ท 1.1  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8  

ท 2.1  ม.2/2,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8  

ท 3.1  ม.2/2,  ม.2/5,  ม.2/6  

ท 4.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5  

ท 5.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 

รวมท้ังหมด  24  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 5  รหัสวิชา ท 23101 

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                

 

 ฝึกอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง  เหมาะสมระบุความแตกต่างของคำ  ใจความสำคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน  เขียนกรอบความคิด  วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธี
การเปรียบเทียบ  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  ฝึกการคัดลายมือ  เขียน
ข้อความ  ชีวประวัติ  ย่อความ  จดหมายกิจธุระ  อธิบาย  ชี้แจงแสดงความคิดเห็น  และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  
พูดแสดงความคิดเห็น  พูดวิเคราะห์  วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูเพ่ือนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  พูด
รายงานการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจำแนกและใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  วิเคราะห์
ประโยคซับซ้อน  ระดับภาษา  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
การอ่านวรรณกรรมโดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการ
คิด  การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้
เข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย  นำความรู ้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเป็นผู ้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทย
ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ัน
ในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจใน
ภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ       
ตัวช้ีวัด  

ท 1.1  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 

ท 2.1  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 

ท 3.1  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3 

ท 4.1  ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3 

ท 5.1  ม.3/1,  ม.3/2 

รวมท้ังหมด  20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 6  รหัสวิชา ท 23102 

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                

 

 วิเคราะห์  วิจารณ์  ความสมเหตุสมผลของเรื่องที่อ่าน  แสดงความคิดเห็น  ตีความ  ประเมินคุณค่า
แนวคิดที่ได้จากการอ่านงานเขียน  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เขียนวิจารณ์แสดงความรู้ความคิดเห็น  
เขียนรายงาน  โครงงาน  กรอกแบบสมัครงาน  ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ  ใช้คำทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  แต่งโคลงสี่สุภาพ  สรุปความรู้  ข้อคิด
จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันและการใช้คำฝึกพูดในโอกาสต่าง 
ๆ ในท้องถิ่น ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรองตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิงโดยใช้
กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้
วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วางแผน คิดวิเคราะห์ ประเมินผล ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม  มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ นำเสนอความรู้  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษาเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มี
มารยาทในการอ่าน การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รัก
ชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็น
ไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็น
สมบัติของชาติ     
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม.3/๒,  ม.3/5,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10  

ท 2.1  ม.3/๑,  ม.3/2,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10  

ท 3.1 ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6  

ท 4.1 ม.3/1,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6  

ท 5.1 ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 

รวมท้ังหมด  24  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    เสริมทักษะภาษาไทย 1  รหัสวิชา ท 21201 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี 1                

 

 ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะ การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วย่ิงข้ึน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ใช้ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาและประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและความสำคัญของการฟังและการดูได้ 

2. สรุปใจความสำคัญ จับประเด็นสำคัญ จากการฟังและดูได้ 

3. วิเคราะห์ในส่วนของการตีความจากเร่ืองท่ีฟังได้ 

4. บอกความหมาย ความสำคัญของการพูดได้ 

5. สามารถพูดในโอกาสต่างๆได้ 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    เสริมทักษะภาษาไทย 2  รหัสวิชา ท 21202 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี 2                

 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะ  การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วย่ิงข้ึน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวน            
การกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การเสริมสร้าง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ใช้ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาและประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตประจำวัน 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายความสำคัญของการอ่านได้ 

2. อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกความหมายและความสำคัญของการเขียนได้ 

4. เขียน อธิบาย บรรยาย ในหัวข้อต่างๆได้ 

5. เขียนบันทึก คำขวัญในหัวข้อต่างๆและหัวข้อท่ีกำหนดให้ได้ 

รวมท้ังหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    นิทานพ้ืนบ้าน 1  รหัสวิชา ท 21201 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                

 

 
ศึกษานิทานพ้ืนบ้านท่ีเล่าสืบต่อกันมาในท้องถ่ินต่างๆของไทยสามารถในการเขียนการพูดเล่าเร่ือง 

แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองได้อย่างเหมาะสมมีวินัยในการทำงานเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนอธิบายเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของนิทานพ้ืนบ้านในท้องถ่ินต่างๆ 
2. ยกตัวอย่างนิทานพ้ืนบ้านในท้องถ่ินต่างๆ 
3. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านได้ 
4. เขียนเร่ืองจากการศึกษาค้นคว้าได้ 
5. เล่าเร่ืองย่อจากการฟังการดูได้ 
6. พูดรายงานเล่าเร่ืองจากการศึกษาค้นคว้าได้ 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    วิชานิทานพ้ืนบ้าน  2 รหัสวิชา ท 22202 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                

 

 
ศึกษานิทานนิยายหรือตำนานพื้นบ้านที่มีในท้องถิ่นของตนหรือท้องถิ่นอื่นโดยศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง

สำนวนภาษาและแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความรู้สึกนึกคิดความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้านในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์
ของชาติและท้องถ่ินสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ดำรงคงอยู่สืบไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายประเภทและลักษณะของนิทานพ้ืนบ้านได้ 
2. ศึกษาเน้ือเร่ืองสำนวนภาษาและแนวคิดในนิทานนิยายหรือตำนานพ้ืนบ้านของตนและท้องถ่ินอ่ืน 
3. มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 

รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 1 รหัสวิชา ท 23201 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                

 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกการใช้ภาษาในการติดต่อกิจธุระที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน กิจธุระเกี่ยวกับ

งานอาชีพ และกิจธุระเกี ่ยวกับหน้าที่พลเมือง โดย ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ธรรมชาติของภาษา 
หลักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง   เลือกใช้ภาษาถูกต้องตามระดับบุคคล    ฝึกการพูด และการเขียนใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยการเลือกใช้โวหารได้เหมาะสม เพื่อให้สามารถพูดและเขียนได้
อย่างมีศิลปะ 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษากระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวน          
การกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู ้ความเข้าใจกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมิใจในภาษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษา ในฐานะที่เป็น
เคร่ืองมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาได้ดีท่ีสุด 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และธรรมชาติของภาษาได้ 
2. ศึกษาเก่ียวกับลักษณะคำ การเขียน การอ่าน ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
3. ฝึกการใช้ทักษะทางภาษา ระดับของภาษา และเทคโนโลยีการส่ือสาร เพ่ือพัฒนาตนเอง 
4. เขียน และพูด แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
5. กรอกข้อความลงแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ 
6. เขียนบทร้อยกรองง่าย ๆ เพ่ือประโยชน์ในการส่ือสารในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 2 รหัสวิชา ท 23202 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                

 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกการใช้ภาษาในการติดต่อกิจธุระที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน กิจธุระเกี่ยวกับงาน

อาชีพ และกิจธุระเกี ่ยวกับหน้าที ่พลเมือง เข้าใจถึงการเปลี ่ยนแปลงของภาษาไทย ตามอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศ  นำความรู้จากการฟังและการดู  มาใช้ในการคิด  และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง   ฝึกการพูด
และการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยการเลือกใช้โวหารได้เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
พูดและเขียนได้อย่างมีศิลปะ 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษากระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวน           
การกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู ้ความเข้าใจกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมิใจในภาษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษา ในฐานะท่ี           
เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาได้ดีท่ีสุด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจการเปล่ียนแปลงของภาษา   และภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทย 
2. เขียนเรียบเรียงถ้อยคำในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจำเป็นในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. เขียนจดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ ได้ 
4. นำความรู้จากการฟัง และการดูส่ือรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการคิดและตัดสินใจ 
5. พูดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักของการพูด 
6. พูดต่อท่ีประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

รวมท้ังหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 1  รหัสวิชา ท31101 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1                

 

 
ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย  ความ

เรียง  การอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  อย่างมีวิจารณญาณ  เพ่ือตีความ  แปล
ความ  ขยายความ  และตอบคำถามจากเร ื ่องที ่อ ่าน  ที ่ฟ ัง  ที ่ด ูได ้อย่างมีประสิทธ ิภาพ  สามารถ
วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ  เขียนโครงงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  เขียนกรอบแนวคิด  เขียนสื่อสารใน
รูปแบบจดหมายกิจธุระ  การกรอกแบบรายงานต่าง ๆ  เขียนเรียงความและผลงานของตนในรูปแบบนิทาน 
พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีว ิจารณญาณจากการฟัง  การดู  การอ่าน  อธิบาย
ธรรมชา ติ   ของภาษา   พล ั งของภาษาและล ักษณะของภาษา   ฝ ึกแต ่ งคำประพ ันธ ์ประ เภท
โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม  สังเคราะห์ข้อคิด  ท่องจำและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามที่กำหนดและตามความสนใจจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง  มี
มารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเขียน 
         โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนความรู้
และความเข้าใจ  กระบวนการไตรสิกขา  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความสามารถ ในการส่ือสาร  ใน
การคิด  ในการแก้ปัญญา ในการใช้ทักษะชีวิตและในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน รัก
ความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม 4–6/1      ท 1.1  ม 4–6/2      ท 1.1  ม 4–6/6                     
ท 1.1  ม 4–6/7      ท 1.1  ม 4–6/9 
ท 2.1  ม 4 - 6/1     ท 2.1  ม 4- 6/2     ท 2.1  ม 4- 6/4                 
ท 2.1  ม 4 - 6/6     ท 2.1  ม 4- 6/8     
ท 3.1  ม 4 - 6/1     ท 3.1  ม 4- 6/4      ท 2.1  ม 4- 6/6                   
ท 4.1  ม 4 – 6/1    ท 4.1  ม 4- 6/4                   
ท 5.1  ม 4 – 6/1    ท 5.1  ม 4 – 6/4     ท 5.1  ม 4 – 6/6                 
 รวมท้ังหมด         18           ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 2  รหัสวิชา ท31102 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2                

 

 ศึกษาทักษะการฟัง  การดู  และการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทบทความ  นวนิยาย  ความเรียง
การอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อตีความ  แปล
ความ  ขยายความ  และตอบคำถามจากเร ื ่องที ่อ ่าน  ที ่ฟ ัง  ที ่ด ูได ้อย่างมีประสิทธ ิภาพ  สามารถ
วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง  เขียนย่อความจากสื ่อที ่มีรูปแบบและเนื ้อหา
หลากหลาย  พูดสรุปแนวคิดและพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีว ิจารณญาณจากการฟัง  การดู  การ
อ่าน  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ ่นอธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำใน
ภาษา   ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมกลุ่มอาเซียนจากวรรณคดีและวรรณกรรม  สังเคราะห์ข้อคิด  ท่องจำและ
บอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและตามความสนใจจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ใน
ชีวิตจริง  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเขียนโดยใช้
กระบวนการเร ียนร ู ้ แบบบ ูรณาการ   กระบวนการสร ้างความรู้   กระบวนการค ิดกระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้
และความเข้าใจ  กระบวนการไตรสิกขา  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ   มีความสามารถ ในการสื่อสาร  ใน
การคิด  ในการแก้ปัญญา  ในการใช้ทักษะชีวิต  และในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั ่นในการ
ทำงาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 

ท 1.1  ม 4 – 6/1         ท 1.1  ม 4 – 6/๒         ท 1.1  ม 4 – 6/6                  
ท 1.1  ม 4 – 6/8  ท 1.1  ม 4 – 6/9                               
ท 2.1  ม 4 – 6/3         ท 2.1  ม 4 – 6/6         ท 2.1  ม 4 – 6/8                 
ท 3.1  ม 4 – 6/1         ท 3.1  ม 4 – 6/4         ท 3.1  ม 4 – 6/6                 
ท 4.1  ม 4 – 6/4         ท 4.1  ม 4 – 6/5         ท 4.1  ม 4 – 6/6                 
ท 5.1  ม 4 – 6/1         ท 5.1  ม 4 – 6/4         ท 5.1  ม 4 – 6/5                  
ท 5.1  ม 4 – 6/6                 

รวมท้ังหมด   18   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 3  รหัสวิชา ท32102 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1                

 

 
 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองประเภทต่างๆ โดยเฉพาะโคลง ร่าย  ได้อย่างถูกต้อง
ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล  อ่านบทความเร่ือง
สั้น  วรรณคดี   วรรณกรรม  บทร้อยกรองร่วมสมัย ฯลฯ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึกย่อ
ความและรายงานจากเรื ่องที ่อ ่าน    ฝึกการเขียนสื ่อสารรูปแบบต่างๆ  เช่น ประกาศ  จดหมายกิจ
ธุระ  โครงการและรายงานการดำเนินโครงการฯเขียนย่อความจากส่ือท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาหลากหลาย  เขียน
รายงานการศึกษาค้นคว้าเรื ่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่าง
ถูกต้อง  ประเมินเรื่องที่ฟัง  และดู  แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  มีวิจารณญาณใน
การเลือกเรื่องที่ฟังและดู  พูดแสดงทรรศนะและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม  ศึกษาการใช้คำ
และกลุ ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์  แต่งบทร้อยกรอง  โคลง  ร่าย  ที ่ม ีเนื ้อหาเกี ่ยวกับ
ท้องถิ่น  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ
วรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  วิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดี  วรรณกรรมเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และ
บทร้อยกรองที ่ม ีค ุณค่าตามความสนใจและนำไปอ้างอ ิงได ้โดยใช ้กระบวนการเร ียนร ู ้แบบบูรณา
การ  กระบวนการสร ้างความร ู ้กระบวนการค ิด  กระบวนการปฏ ิบ ั ติ  กระบวนการเร ียนร ู ้ด ้วย
ตนเอง  กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู ้ความเข้าใจ  เพื ่อให้เกิด
ความรู้  ความเข้าใจ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  การฟัง  การดูการพูดมีความสามารถในการสื่อสาร  ใน
การคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็น
ไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 

 ท 1.1   ม.4-6/1  ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/6  ม.4-6/๗  ม.4-6/8  ม.4-6/9 
 ท 2.1   ม.4-6/1  ม.4-6/4 ม.4-6/5  ม.4-6/7  ม.4-6/8 
 ท 3.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6 
 ท 4.1  ม.4-6/2  ม.4-6/4 ม.4-6/6 
 ท 5.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2 ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6 
รวมท้ังหมด   ๒๘  ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 4  รหัสวิชา ท32101 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2                

 

 
ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองด้วยทำนองสามัญและทำนองเสนาะ อ่านคิดวิเคราะห์   

และวิจารณญาณงานร้อยแก้วร้อยกรองและโวหารในงานประพันธ์  สามารถเขียนแผนผังเชื่อมโยงความคิด     
สาระความรู้ที่สำคัญจากสื่อต่างๆ     และจากการอ่านวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นได้วิธีการ
เขียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเขียนโครงการ    โครงงาน   เขียนอธิบาย เขียนบรรยาย เขียนพรรณนาซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนและเนื้อหาทั่วไปตามความเหมาะสม   สามารถประเมินงานเขียนของผู้อื่นเพ่ือ
นำมาพัฒนางานเขียนของตนเองได้   วิธีการพูดโต้วาที พิธีกรและโฆษก  เลือกฟังและดูสารอย่างมีวิจารณญาณ
แล้วนำมาสรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็น    สามารถวิเคราะห์การใช้ภาษาตลอดจนประเมินสารท่ีฟังและดูเพ่ือ
นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การใช้คำนัยตรง  คำนัยประหวัด คำกว้างแคบ คำหลายความหมาย   
ประโยคความเดียวประโยคความรวม ประโยคความซ้อน คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  การสร้างคำ
แผลง  และสามารถแต่งคำประพันธ์ประเภทลิลิต หรือร้อยกรองที่นักเรียนชอบ   วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี   
วรรณกรรม   วรรณกรรมท้องถิ่นตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นโดยมุ่งเน้นลักษณะเด่นด้านคุณค่าทางภาษา    
คุณค่าทางสังคมคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยานนั้นได้ (วรรณคดีที่เรียน เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์
ศาสตร์สงเคราะห์ ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น กลางและปลาย  ฯลฯ)  โดยใช้กระบวนการความรู้
ความเข้าใจ    กระบวน การคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างเจตคติ 
กระบวนการทักษะทางภาษา(ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำสิ่งท่ี
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  เห็นคุณค่ารักและหวงแหนภาษาไทย  ภาษาถิ่น วรรณคดีไทย  วรรณกรรม
ไทย   วรรณกรรมท้องถิ่นของตนเอง มีมารยาทในการฟัง พูด      อ่าน   และเขียน  ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็น
ไทย มีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ม.4-6/1  ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม .4-6/6 ม .4-6/7     ม .4-6/8     
ม.4-6/9 
 ท 2.1   ม.4-6/1  ม.4-6/5    ม.4-6/6    ม.4-6/8 
 ท 3.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/๕  ม.4-6/6 
 ท 4.1 ม.4-6/2  ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/6 
 ท 5.1 ม.4-6/1  ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/๕  ม.4-6/6 
รวมท้ังหมด    28    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 5  รหัสวิชา ท33101 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1                

 

 
ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์เห่เรือและฉันท์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  สามารถ

ตีความแปลความ    ขยายความ   วิเคราะห์วิจารณ์   แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผลประเมินค่าเรื่องที่อ่านเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิต    สามารถตอบคำถามเขียนกรอบแนวคิดหรือผังความคิด  รวมทั้งสังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน
มาพัฒนาตนเองเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  เช่น   การเขียนบันทึกจากการค้นคว้า เขียนรายงานเชิงวิชาการ
ได้อย่างถูกต้องตามตามจุดประสงค์และใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้องประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วนำมาพัฒนา
งานเขียนของตนเองมีมารยาทในการเขียน   วิเคราะห์แนวคิดและประเมินเรื ่องที ่ฟัง   ดู   เพื ่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต  พูดแสดงความรู้ ความคิด    แสดงทรรศนะโต้แย้ง   โน้มน้าวใจ    เสนอความคิดใหม่โดย
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและมีมารยาทในการฟัง   การดู   การพูด  ศึกษาและเข้าใจธรรมชาติของภาษา  
อธิบายลักษณะภาษาไทย  พลังของภาษา  และการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยวิเคราะห์การสร้างคำของ
ภาษาไทยอิทธิพลของภาษาอื่น        ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อต่างๆ แต่งบทร้อย
กรองของประเภทกาพย์และฉันท์ได้  ศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถ่ินแล้วแสดงความคิดเห็น  
วิจารณ์ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  ศึกษาประวัติวรรณคดีไทยสมัยรัชการที่ ๑–๔ แล้วสามารถวิเคราะห์
ประเมินคุณค่าเพื่อนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทาง
ภาษา     ท่องจำและบอกคุณค่าของบทร้อยกรองทีมีคุณค่าได้ตามความสนใจใช้กระบวนการทางภาษา      
กระบวนการคิดวิเคราะห์    กระบวนการความรู้ความเข้าใจ    การปฏิบัติด้านทักษะการฟัง     การพูด  การ
อ่าน  การเขียน    ความเข้าใจสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิต  มีคุณธรรมจริยธรรมมีมารยาทในการฟังดู  พูด  อ่านเขียน  ใฝ่ความรู้  รักความเป็นไทย 
ตัวช้ีวัด   

ท 1.1   ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7  ม.4-6/8   ม.4-
6/9 

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

รวมท้ังหมด  32  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษาไทย 6  รหัสวิชา ท33102 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                

 

ศึกษากระบวนการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  สามารถตีความ  แปลความ 
ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์  วรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมพื้นบ้าน  อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งตอบ
คำถามเขียนกรอบแนวคิดจากเรื่องที่อ่านได้สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านมาพัฒนาตนเองและมีมารยาทใน
การอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ    เพื่อแสดงความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านได้  สังเคราะห์ความรู้จาก
การอ่านมาพัฒนาตนเองและมีมารยาทในการอ่าน  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆเพื่อแสดงความรู้  ความคิด  
แสดงทรรศนะอย่างมีเหตุผล  เช่นการย่อความ  รายงาน  บันทึกการค้นคว้า  โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง
และมีมารยาทในการเขียน  เลือกฟัง-ดู  สิ่งต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ  โดยสามารถสรุป  วิเคราะห์  วิจารณ์  
ประเมินค่าแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต  พูดในโอกาสต่างๆเพื่อแสดงทรรศนะโต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  เสนอ
ความคิดใหม่  โดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง   มีมารยาทในการฟัง  ดู – พูด  สามารถใช้คำ  กลุ่มคำสร้าง
ประโยค  อธิบายและวิเคราะห์ประโยคต่างๆ รวมทั้งการสร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินผลการใช้
ภาษาจากวรรณกรรมท้องถิ ่นและจากสื ่อต่างๆ ได้ใช้กระบวนการภาษา  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการความเข้าใจ  การปฏิบัติด้านทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ความเข้าใจ  สามารถนำ
สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่าของการนำความรู้  ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต  มีคุณธรรมจริยธรรม
มารยาทในการฟัง  ดู  พูด  อ่าน เขียน  ใฝ่เรียนรู้และรักความเป็นไทย 
 
ตัวช้ีวัด    

ท 1.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3  ม.4-๖/๔   ม.4-6/5  ม.4-6/6   ม.4-6/7   ม.4-6/8 
ม.4-6/9 
ท 2.1   ม.4-6/1   ม.4-6/3   ม.4-6/5  ม.4-6/6   ม.4-6/7   ม.4-6/8 
ท 3.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3  ม.4-6/4   ม.4-6/5   ม.4-6/6 
ท 4.1   ม.4-6/2   ม.4-6/5   ม.4-6/6  ม.4-6/7 
ท 5.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3 ม.4-6/4    ม.4-6/5 

รวมท้ังหมด  30  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    การเขียน 1  รหัสวิชา ท31201 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1                

 

 
 ใช้กระบวนการเขียนเพื่อพัฒนาการเขียนมีความรู้พื้นฐานทางการเขียนเขียนจดหมายสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพเขียนเรียงความย่อความและเขียนเสนอเรื่องราวในรูปแบบต่างๆได้ตามจุดประสงค์ของการเขียน
เขียนรายงานเชิงวิชาการตามข้ันตอนและสามารถเขียนร้อยกรองอย่างง่ายๆได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเขียนในลักษณะต่างๆ 
2. เขียนจดหมายส่ือสารได้ 
3. เขียนเรียงความย่อความได้ 
4. เขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆได้ 
5. เขียนร้อยกรองอย่างง่ายๆได้ 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    การเขียน 2  รหัสวิชา ท31202 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2                

 

 ฝึกเขียนบทสนทนาที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆโดยใช้จินตนาการหรือกำหนดสถานการณ์ข้ึน 
ฝึกเขียนบทความสั้นๆแสดงความคิดเห็นหรืออาจฝึกเขียนบรรยายประสบการณ์พรรณนาทัศนียภาพหรืออาจ
เขียนในรูปแบบอื่นฝึกแต่งคำประพันธ์ตามความคิดและหัวข้อที่กำหนดให้เพื่อให้เขียนได้อย่างมีเนื้อหาสาระน่า
อ่านใช้ถ้อยคำสำนวนสละสลวยก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและช่วยพัฒนาความคิด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจการเขียนบทสนทนาการเขียนบรรยายประสบการณ์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจการเขียนบทประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
3. นักเรียนสามารถบอกหลักเกณฑ์ในการเขียนท่ีใช้จินตนาการได้ 
4. นักเรียนบอกหลักเกณฑ์การเขียนบทความได้ 
5. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองต่างๆได้ 
6. นักเรียนสามารถใช้ถ้อยคำได้น่าอ่านข้ึน 

รวมท้ังหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ภาษากับวัฒนธรรม รหัสวิชา ท32201 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1                

 

  ศึกษาเรื่องความหมายของภาษากับวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับภาษาไทย ศึกษาศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆ ลักษณะเด่นอันแสดงเอกลักษณ์ของศิลปกรรม
ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับศิลปกรรมไทย  คุณค่าของศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆ  ศึกษา
ความหมายของคำว่าประเพณี ลักษณะของประเพณีไทย ความสำคัญของภาษาไทยที่มีต่อประเพณีไทย ภาษา
และสำนวนไทยที่ได้จากประเพณีไทยศึกษาความหมายของคำว่าคติชาวบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทย
กับคติชาวบ้าน ความหมายและความไพเราะของภาษาจากคติชาวบ้าน ศึกษาความสำคัญของภาษาไทยใน
ด้านการสืบทอดวัฒนธรรมไทย ศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติที ่สังคมไทยยอมรับและการเปลี ่ยนแปลงของ
ภาษาไทยซึ่งเกิดจากการรับวัฒนธรรมต่างชาติ ศึกษาบทบาทของภาษาไทยต่อการสืบทอดและส่งเสริม
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู ้สร้างความเข้าใจ การปฏิบัติและ
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเห็น
คุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของภาษากับวัฒนธรรมได้ 
2. อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมไทยได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับภาษาไทยได้ 
4. บอกศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆได้ 
5. อธิบายลักษณะเด่นอันแสดงเอกลักษณ์ของศิลปกรรมไทยได้ 
6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับศิลปกรรมไทยได้ 
7. อธิบายคุณค่าของศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆได้ 
8. อธิบายความหมายของคำว่าประเพณีได้ 
9. อธิบายความสำคัญของภาษาไทยท่ีมีต่อประเพณีไทยได้ 
10. อธิบายภาษาและสำนวนไทยท่ีได้จากประเพณีไทยได้ 
11. บอกความหมายของคำว่าคติชาวบ้านได้และบอกประเภทของคติชาวบ้านได้ 
12. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับคติชาวบ้านได้ 
13. อธิบายความหมายและความไพเราะของภาษาจากคติชาวบ้านได้อีกทั้ง อธิบายความสำคัญของ
ภาษาไทยในด้านการสืบทอดวัฒนธรรมไทยได้ 
14. อธิบายวัฒนธรรมต่างชาติที่สังคมไทยยอมรับและการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยซึ่งเกิดจากการ
รับวัฒนธรรมต่างชาติได้ 
15. อธิบายบทบาทของภาษาไทยต่อการสืบทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ไทยได้ 
รวมท้ังหมด    15  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    วรรณกรรมท้องถ่ิน รหัสวิชา ท32202 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2                

 

 ศึกษาเพลงพื้นบ้านปริศนาคำทายภาษาและสำนวนตำนานนิทานเรื่องเล่าโดยศึกษาเกี่ยวกับที่มาและ
อิทธิพลที่มีต่อการดำรงชีวิตวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นรู้และเข้าใจลักษณะเด่น
ของวรรณกรรมภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้านเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถี
ไทยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ด้านสังคมและวัฒนธรรมนำข้อคิดจากรรณกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและร่วมกันอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถ่ิน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายประเภทและลักษณะของวรรณกรรมท้องถ่ินได้ 

2. แยกประเภทและยกตัวอย่างปริศนาคำทายและสามารถท่ีเป็นของเดิมและท่ีปรากฏในปัจจุบันได้ 

3. อธิบายความหมายของสำนวนสุภาษิตและใช้สำนวนสุภาษิตในชีวิตประจำวันได้อย่างงถูกต้อง
เหมาะสม 

4. บอกท่ีมาประเภทของนิทานและนำข้อคิดจากนิทานไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประวันได้ 

5. อธิบายลักษณะและยกตัวอย่างเพลงพ้ืนบ้าน 

6. วิเคราะห์ท่ีมาของเพลงพ้ืนบ้านและนำแนวคิดจากเพลงพ้ืนบ้านเป็นแนวทางในการดำชีวิตได้ 

7. บอกท่ีมาและคุณค่าของตำนานกับการดำรงชีวิตได้ 

8. บอกคุณค่าและแนวทางในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถ่ินได้ 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    หลักการใช้ภาษา 1 รหัสวิชา ท33201 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1                

 

 ศึกษาหลักภาษาไทยเร่ืองเสียงในภาษาไทยท้ังรูปและเสียงคำกลุ่มคำและความหมายประโยค 
ชนิดต่างๆรวมทั้งประโยคบกพร่องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาไทยสามารถนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์
คำกลุ่มคำประโยคการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมีนิสัยรักการอ่านการเขียนตระหนักในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาและความเป็นไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและยกตัวอย่างพยัญชนะต้นสระพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์และการนำไปใช้ได้ถูกต้อง 

2. อธิบายยกตัวอย่างและจำแนกคำมูลคำประสมและมีนิสัยรักการอ่านการเขียน 

3. อธิบายและยกตัวอย่างและบอกประโยชน์ของคำซ้ำคำซ้อนได้ 

4. สังเกตอธิบายคำเป็นคำตายและยกตัวอย่างได้ 

5. สังเกตอธิบายคำเป็นคำครุลหุและยกตัวอย่างได้ 

6. อธิบายความหมายและจำแนกคำไทยจากภาษาอ่ืนได้ 

7. อธิบายลักษณะคำความหมายและการนำไปใช้ 

8. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างคำท่ีมีความหมายเหมือนกันได้ 

9. บอกลักษณะและยกตัวอย่างคำใกล้เคียงและคำตรงข้ามได้ 

10. บอกลักษณะและอธิบายความหมายคำพ้องรูปคำพ้องเสียงได้ 

11. อธิบายและยกตัวอย่างคำท่ีมีความหมายแคบกว้างได้ 

12. วิเคราะห์ประโยคบกพร่องและแก้ไขให้ถูกต้องได้และมีมารยาทในการใช้ภาษา 

13. อธิบายยกตัวอย่างและจำแนกประโยคความเดียวประโยคความรวมและประโยคความซ้อนได้ 

รวมท้ังหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    วรรณกรรมท้องถ่ิน 2 รหัสวิชา ท33202 

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2                

 

 ฝึกการอ่านในใจ  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  อ่าน
เรื่องจากวรรณกรรมประเภทสารคดี  บันเทิงคดี  ส่วนประกอบของวรรณกรรมและแสดงความคิดเห็นเชิง
วิจารณ์เรื่องที่อ่านได้  วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทสารคดี  เรื่องสั้น  นวนิยาย  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร และ
บทร้อยรอง  สามารถแนะนำหนังสือดีมีคุณค่าในรูปแบบสารคดีท้องถิ่น  และบันเทิงคดีทุกรูปแบบ โดยใช้
กระบวนการเร ียนร ู ้จากประสบการณ์จร ิ ง  กระบวนการค ิดอย ่างม ีว ิจารณญาณ   กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการเรียนรู ้ของตนเอง  เพื ่อให้เกิด
ความรู้ มีมารยาทในการอ่านมีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  ในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
รักความเป็นไทยมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

  1. อ่านในใจและอ่านออกเสียงร้อยแก้วรวมท้ังงานเขียนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2. บอกประเภทและส่วนประกอบของวรรณกรรม สามารถวิเคราะห์และเลือกอ่านวรรณกรรมได้ตาม
ความต้องการ 

3. สามารถวิเคราะห์และพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรองได้    

4. วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทสารคดีได้       

5. วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ันได้  

6. วิเคราะห์วรรณกรรมประเภทนวนิยายได้  

7. วิเคราะห์คุณค่าของหนังสือพิมพ์และนิตยสารได้   

8. วิเคราะห์บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าได้ 

9. วิเคราะห์หนังสือท่ีมีคุณค่าและแนะนำหนังสือแก่ผู้อ่านได้ 

รวมท้ังหมด   9   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค21101         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี 1                

 

 

           ศึกษาการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ และการ
หารจำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง เศษส่วน การ
เปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และการน าความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ใน
ชีวิตจริง ทศนิยม ค่าประจำหลักของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม (ไม่รวมผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมซ้ำ) ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม การนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยม
ไปใช้ในชีวิตจริง และจำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ การเขียนเลขยกกำลังท่ีมี 
เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การคูณและการหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การเขียน
จำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง หน้าตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ การอธิบายภาพสองมิติท่ีได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ แบบรูปและความสัมพันธ์ ค าตอบของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว สมบัติของการเท่ากัน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการนำความรู้ 
เก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป 
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และนำความรู้ ความคิด 
ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี
ความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.1 ม.1/1  
 ค 1.1 ม.1/2  
 ค 1.3 ม.1/1  
 ค 2.2 ม.1/2  
 

รวมท้ังหมด  ๔ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค2๑10๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

  
             ศึกษาอัตราส่วน อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การ
สร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทาง
เรขาคณิต การสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ และการสร้างเส้นขนาน คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการนำความรู้เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไป
ใช้ในชีวิตจริง การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอและการแปลความหมายข้อมูล และ
การน าความรู้เก่ียวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
       โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และนำความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
       เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

   ค 1.1 ม.1/3  
 ค 1.3 ม.1/2  
 ค 1.3 ม.1/3  
 ค 2.2 ม.1/1  
 ค 3.1 ม.1/1  
 

รวมท้ังหมด  ๕ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค2๒10๑         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

  
 อัตราส่วน เป็นความสัมพันธ์ท่ีแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซ่ึงอาจมีหน่วยเดียวกันหรือ
ต่อหน่วยกันก็ได้ 
 ร้อยละ มีความหมายต่อร้อยหรือส่วนร้อยมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Percent หรือใช้สัญลักษณ์
เป็น % แทนก็ได้ คำว่า ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ (%) เป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณ
หน่ึงกับ 100  
 การวัด   ในสมัยโบราณบรรพบุรุษของเรายังไม่มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการวัดรยะยะทาง 
เวลา พื้นที่ และปริมาตร การสื่อความหมายเกี่ยวกับการวัดของคนสมัยนั้นอาศัยสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
หรือกิจกรรมท่ีทำกันเป็นกิจวัตรเป็นเคร่ืองมือในการบอกระยะทาง เวลา พ้ืนท่ี และปริมาตร  

แผนภูมิรูปวงกลม  ชีวิตประจำวันเราจะพบข้อมูลหลากหลายซึ่งได้จากการสำรวจ การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เป็นข้อความบ้าง รูปภาพบ้าง แผนภูมิบ้าง ฯลฯ
การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมินั้น มีหลากหลายรูปแบบแต่ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้การนำเสนอข้อมูลใน
รูปแผนภูมิวงกลม 
  การแปลงทางเรขาคณิต เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการย้ายวัตถุจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง โดย
อาจมีการเปล่ียนแปลงขนาด รูปร่าง หรือตำแหน่ง ให้ต่างไปจากเดิมหรือไม่ก็ได้  
 ความเท่ากันทุกประการ ถ้ารูปเรขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการ แล้วจะเคลื่อนที่รูปเรขาคณิตรูป
หนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท และ ถ้าเคลื่อนที่รูปเรขาคณิตรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท แล้วรูปเรขาคณิต
สองรูปน้ันจะเท่ากับทุกประการ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 
 ค 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 
 ค 3.1 ม.2/1 
 ค 2.2 ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 
 ค 5.1 ม.2/1  
 
รวมท้ังหมด  11  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค2๒10๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

  
  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนและทศนิยม   จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ การหารากท่ี
สองและรากที่สามของจำนวนจริง     การแยกตัวประกอบใช้ในการหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง    
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาค่ารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม    ความสมเหตุสมผล  ความสัมพันธ์
ของการยกกำลังกับการหารากของจำนวนจริง     ความสัมพันธ์ของจำนวนจริง  ตรรกยะและอตรรกยะ    
สมบัติของเส้นขนาน  การให้เหตุผล และ การแก้ปัญหา     ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และการนำไปใช้แก้โจทย์
ปัญหา     สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแก้ปัญหา      ความน่าจะเป็นโอกาสของเหตุการณ์ 
           โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การส่ือ
ความหมาย และการนำเสนอ 
           เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ
ทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้
อย่างพอเพียง     รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ตัวช้ีวัด 
           ค 1.1   ม 2 / 1 ,   ค 1.1   ม 2 / 2 ,  ค 1.1  ม 2 / 3      
 ค 1.2   ม 2 / 1 ,   ค 1.2   ม 2 / 2      
 ค 1.3  ม 2 / 1      
 ค 1.4   ม 2 / 1     
 ค 3.2   ม 2 / 1 ,   ค 3.2   ม 2 / 2       
 ค 4.2   ม 2 / 1     
 ค 5.2   ม 2 / 1   
 ค 6.1   ม 2 / 1 ,   ค 6.1  ม 2 / 2 ,  ค 6.1  ม 2 / 3  
 ค 6.1   ม 2 / 4 ,   ค 6.1  ม 2 / 5 ,  ค 6.1  ม 2 / 6 
 
รวมท้ังหมด    17    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค2๓10๑         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

  
 ศึกษาความรู้เก่ียวกับเร่ืองการหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม   ทรงกระบอก   พีระมิด   ทรงกรวย   
และทรงกลมการใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ และปริมาตรแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ   กราฟ และ ระบบ
สมการเชิงเส้น   ความคล้าย 
           โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การส่ือ
ความหมาย และการนำเสนอ 
            เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ
ทำงานอย่างมีระบบ   ประหยัด   ซื่อสัตย์   มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้
อย่างพอเพียง     รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 2.1  ม 3 / 1 ,   ค 2.1  ม 3 / 2 ,  ค 2.1   ม 3/ 3 ,  ค 2.1  ม 3 / 4    
 ค 2.2  ม 3 / 1        

ค 3.1  ม 3 / 1      
ค 3.2  ม 3 / 1     
ค 4.2  ม 3 / 2 ,   ค 4.2  ม 3 / 3 ,  ค 4.2  ม 3 / 4 ,  ค 4.2  ม 3 / 5      

 ค 6.1  ม 3 / 1 ,   ค 6.1  ม 3 / 2 ,  ค 6.1  ม 3 / 3   
 ค 6.1  ม 3 / 4 ,   ค 6.1  ม 3 / 5 ,  ค 6.1  ม 3 / 6 
 
รวมท้ังหมด   17   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค2๓10๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

           ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแก้ปัญหา สถิติ วิธีการศึกษาและการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และ ฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจง
ความถ่ี การนำเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มท่ีผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดข้ึนเท่า ๆ 
กัน และ นำไปใช้ในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
            โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร  การส่ือความหมาย และ
การนำเสนอ 
             เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งม่ันในการทำงานอย่าง
มีระบบประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู ้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     
รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด                            
 ค 4.2  ม 3 / 1        

ค 5.1  ม 3 / 1 ,   ค 5.1  ม 3 / 2 ,  ค 5.1  ม 3 / 3 ,   ค 5.1  ม 3 / 4       
ค 5.2  ม 3 / 1  

 ค 5.3  ม 3 / 1 ,   ค 5.3  ม 3 / 2   
 ค 6.1  ม 3 / 1 ,   ค 6.1  ม 3 / 2 ,  ค 6.1  ม 3 / 3    
 ค 6.1  ม 3 / 4 ,   ค 6.1  ม 3 / 5 ,  ค 6.1  ม 3 / 6 
 
รวมท้ังหมด    14    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค๓๑๑๐๑         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

 เซต เซต การดำเนินการของเซต แผนภาพเวน์ออยเลอร์และการแก้ปัญหา ระบบจำนวนจริง จำนวน
จริง การเท่ากัน การบวก การลบ การคูณ และการหาร ในระบบ จำนวนจริง สมบัติของระบบจํานวนจริง 
สมการกำลังสองตัวแปรเดียวการแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติการไม่เท่ากันช่วงและการแก้อสมการ 
ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์  
 การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยการอ้างเหตุผล เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็น
จำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังที่มีเลขช้ีกำลังเป็นจํานวนตรรกยะ รากที่ n ของจํานวนจริง โดยจัดประสบการณ์
ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การ
ให้เหตุผล การสื่อความทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้าน ความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใชในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใชในชีวีตประจำวันอย่าง สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่
อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างมีระบบระเบียบมี ความรอบคอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและ
การประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลองกับ เน้ือหาและทักษะท่ีต้องการวัด 
 
 รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.1 ม.4/1,  ม.4/2, ม.4/3  
 ค. 1.3 ม.4/1,  ม.4/2, ม.4/3  ม.4/4   
 ค 3.1 ม.4/1  
 ค 3.2 ม.4/1  ,ม.4/2 
 
รวมท้ังหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค๓๑๑๐๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน     กราฟของสมการ   อสมการ และ ฟังก์ชัน     
การแก้ปัญหาโดยการใช้กราฟของสมการ   อสมการ และ ฟังก์ชัน 

โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การส่ือ
ความหมาย และการนำเสนอ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ
ทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้
อย่างพอเพียงรวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 
             ค 4.1  ม 4/ 3 ,      ค 4.2  ม 4/ 4 ,     ค 4.2   ม 4/ 5 ,      
             ค 6.1  ม 4/ 1 ,      ค 6.1  ม 4/ 2 ,     ค 6.1   ม 4/ 3 , 
             ค 6.1  ม 4/ 4 ,      ค 6.1  ม 4/ 5 ,     ค 6.1   ม 4/ 6 
 
รวมท้ังหมด     9      ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค๓๒๑๐๑         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและ
จำนวนจริงท่ีอยู่ในรูปกรณฑ์การหาผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการบวก การลบ  การคูณ  การหาร จำนวนจริงท่ีอยู่ในรูป
เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงท่ีอยู่ในรูปกรณฑ์  การหาค่าประมาณของจำนวน
จริงท่ีอยู่ในรูปกรณฑ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  การใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติคาดคะเนหาระยะทางและความ
สูง การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับระยะทางและความสูงโดยใช้ตรีโกณมิติ 

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรมหรือ โจทย์ปัญหาที ่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร  การสื่อความหมาย     
การนำเสนอ และ การใช้เทคโนโลยี 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่าง
มีระบบประหยัด ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     
รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.1  ม 5 / 3 ,    ค 1.2  ม 5 / 1 ,    ค 1.3   ม 5 / 1 , 
 ค 2.1  ม 5 / 1 ,    ค 2.2  ม 5 / 1 , 
 ค 6.1  ม 5 / 1 ,     ค 6.1  ม 5 / 2 ,    ค 6.1   ม 5 / 3 , 
 ค 6.1  ม 5 / 4 ,    ค 6.1  ม 5 / 5 ,    ค 6.1   ม 5 / 6 
 
รวมท้ังหมด     11    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค๓๒๑๐๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/ กระบวนการเกี่ยวกับเรื ่องดังต่อไปนี้ ความน่าเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับ การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ ความน่าเป็นและการนำไปใช้ในการคาดการณ์เพ่ือ
ช่วยในการตัดสินใจ 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การส่ือ
ความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นใน   การทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้ใน
ชีวิตประจำวันในท้องถ่ินอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด  
 ค 5.2  ม.4 –6/2 
 ค 5.3  ม.4-6/2       
 ค 6.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6  
 
รวมท้ังหมด  8   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค๓๓๑๐๑         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

 สถิติเบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และ
ฐานนิยม การหาตําแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ การวัดการกระจายของข้อมูล โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การนําเสนอข้อมูล  
 โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการ ใน
การคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความทางคณิตศาสตร์และนําประสบการณ์ด้าน ความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง สร้างสรรค์ รวมท้ัง
เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบครอบ และมีความ
เช่ือม่ันในตนเอง การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง ให้สอดคล้องกับเน้ือหา และ 
ทักษะท่ีต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 3.1 , ม. 6/1 
 ค 3.2 , ม. 6/1 
 ค 1.2 , ม. 6/1 ม. 6/2 ม. 6/3 ม. 6/4 
  
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
89 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา  ค๓๓๑๐๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

 ศึกษาความรู้เก่ียวกับเร่ืองความน่าจะเป็นการทดลองสุ่มเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การ
นำผลท่ีได้ไปใช้คาดการณ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที ่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย 
และการนำเสนอ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่าง
มีระบบ  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     
รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 5.2  ม 6 / 2 ,  ค 5.3  ม 6 / 2 ,                     
ค 6.1  ม 6 / 1 ,  ค 6.1  ม 6 / 2 ,  ค 6.1   ม 6 / 3  
ค 6.1  ม 6 / 4 ,  ค 6.1  ม 6 / 5 ,  ค 6.1   ม 6 / 6 
 

รวมท้ังหมด ๘ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค๓๑๒๐๑         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น   ประพจน์   การเชื่อมประพจน์ และการหาค่าความ
จริงของประพจน์   การสร้างตารางค่าความจริง   สัจนิรันดร์    รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน ข้อความที่มี
ตัวบ่งปริมาณ และค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ    สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 
การอ้างเหตุผล     ระบบจำนวนจริง  จำนวนจริง  การเท่ากัน  การบวก  การลบ  การคูณ และการหารใน
ระบบจำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง  การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว  สมการการไม่เท่ากัน  ช่วงและ
การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์  การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์     ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น  สมบัติ
ของจำนวนเต็ม  สมบัติการหารลงตัว  การจำแนกจำนวนเต็มโดยใช้สมบัติการหารลงตัว  การจำแนกจำนวน
เต็มโดยสมบัติการหารลงตัว ข้ันตอนวิธีการหาร  จำนวนเฉพาะ  การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 ดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การส่ือ
ความหมาย และการนำเสนอ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ
ทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้
อย่างพอเพียง     รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
    1.  หาค่าความจริงของประพจน์ได้ 
        2.   หารูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลได้ 
        3.   บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลท่ีกำหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่ 
        4.   มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ จำนวนจริง 

5. นำสมบัติต่างๆเก่ียวกับจำนวนจริงและการดำเนินการไปใช้ได้ 
6. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินส่ีได้ 
7. แก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้ 
8. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจำนวนเต็มดีกรีไม่เกินสาม 
9. เข้าใจสมบัติของจำนวนเต็ม 
10. นำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้ในการให้เหตุผลเก่ียวกับการหารลงตัวได้ 
 

  รวมท้ังหมด 10    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 



 

 
91 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค๓๑๒๐๒        

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชัน ฟังก์ชันคอมโพสิท ฟังก์ชันอินเวอร์ส พีชคณิตของฟังก์ชัน เมทริกซ์
และดีเทอร์มินันต์ สัญลักษณ์ของเมทริกซ์ สมบัติของเมทริกซ์  ดีเทอร์มินันต์ การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการ
เชิงเส้น  โดยวิธีดีเทอร์มินันต์  โดยวิธีการดำเนินการตามแถวเบื้องต้น เรขาคณิตวิเคราะห์  เส้นตรง  ระยะ
ระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซ่ึง
มีกราฟเป็นเส้นตรง ระยะห่างระหว่างเส้นต้ังฉากกับจุด ภาคตัดกรวย  วงกลม  พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา 
 โดยจัดประสบการณ์กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที ่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร การส่ือความหมาย และ
การนำเสนอ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมี
ระบบประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ  รู ้จักนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     
รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 

   ผลการเรียนรู้ 
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ และการดำเนินการของเมทริกซ์หาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด 
จุดก่ึงกลาง ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุดได้ 

2. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์  n × n  เม่ือ n  เป็นจำนวนเต็มไม่เกินส่ีได้ 
3. วิเคราะห์ และหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้ 
4. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นต้ังฉาก และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อกำหนดส่วนต่างๆของภาคตัดกรวยให้ และเขียน
กราฟของความสัมพันธ์น้ันได้  

6. นำความรู้เร่ืองการเล่ือนแกนทางขนานไปใช้ใน การเขียนกราฟได้ 
7. นำความรู้เร่ืองเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
8. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟังก์ชัน และสร้างฟังก์ชันจากโจทย์ปัญหาท่ีกำหนดให้ได้ 
9. นำความรู้เร่ืองฟังก์ชันไปใช้แก้ปัญหาได้ 

 
รวมท้ังหมด    9    ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค๓๒๒๐๑        

เวลา ๘0 ช่ัวโมง  จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 ศึกษาความรู ้เกี ่ยวกับเรื ่องเวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์การบวกและการลบเวกเตอร์  การคูณ
เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์    ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์  ฟังก์ชัน
ไซน์และโคไซน์  ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ  กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและ
ผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม  อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ  กฎของไซน์
และโคไซน์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  และฟังก์ชันลอกการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกการึทึม 
การคำนวณค่าโดยประมาณโดยใช้ลอกการิทึมสมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 
 โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที ่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณการให้เหตุผลการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การนำเสนอ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมี
ระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ  รู ้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     
รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
   ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟังก์ชันท่ีกำหนดให้ได้ 
2. นำความรู้เร่ืองฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
4. นำความรู้เร่ืองฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้มี 
5. ความคิดรวบยอดเก่ียวกับเวกเตอร์ในสามมิติ 
6. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณ เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 

7. หาขนาดและทิศทางของ เวกเตอร์ท่ีกำหนดให้ได้    

 
รวมท้ังหมด    ๗    ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค๓๒๒๐๒        

เวลา ๘0 ช่ัวโมง  จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

 ศึกษาความรู้เก่ียวกับเร่ืองจำนวนเชิงซ้อน  กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน  จำนวนเชิงซ้อน
ในรูปเชิงขั้ว  สมการพหุนาม  กราฟเบื้องต้น  กราฟ  กราฟออยเลอร์  การประยุกต์ของกราฟการวิเคราะห์
ข้อมูลเบ้ืองต้น โดยใช้ค่ากลางของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูล   การแจกแจงปกติ   ค่ามาตรฐาน  
การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ   พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล  แผนภาพ
การกระจาย  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของ
ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปอนุกรมเวลา  การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลทำนายค่าตัวแปรตาม เม่ือกำหนดตัวแปรอิสระ 
 โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที ่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณการให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การนำเสนอ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่าง
มีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง 
รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจำนวนเชิงซ้อน 
2. นำสมบัติต่างๆเก่ียวกับจำนวนเชิงซ้อน การดำเนินการไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. หารากท่ี  n  ของจำนวนเชิงซ้อน เม่ือ n เป็นจำนวนเต็มบวกได้ 
4. เขียนกราฟเมื่อกำหนดจุด  ( vertex ) และเส้น  ( edge ) ให้  และระบุได้ว่ากราฟที่กำหนดให้
เป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ 

    5.   นำความรู้เร่ืองกราฟไปใช้ในการแก้ปัญหาบางประการได้ 
6.   สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของกำหนดการเชิงเส้นท่ีใช้กราฟ 

              ของสมการและอสมการท่ีมีสองตัวแปรในการแก้ปัญหาได้ 
7.    เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น และอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
8.    นำความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาบางประการได้ 

    9.   นำความรู้เร่ืองค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลได้ 
  10.  หาพ้ืนท่ีใต้เส้นโค้งปกติ และนำความรู้เก่ียวกับพ้ืนท่ีใต้เส้นโค้งปกติไปใช้ได้ 
  11.  เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นและอธิบายผลการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ 
 
รวมท้ังหมด    ๑๑    ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ 1  รหัสวิชา  ว21101         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี 1                

 

 

            ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย โครงสร้างของพืชและสัตว์ หน้าท่ีของผนังเซลล์ เย่ือหุ้มเซล์  

โซโตพลาสซึม นิวเคลียส  แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย  และคลอโรพลาสต์ ใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาโครงสร้าง

ภายในเซลล์  จัดระบบของส่ิงมีชีวิต เร่ิมจากเซลล์จนเป็นส่ิงมีชีวิต กระบวนการแพร่และออสโมซีส  ปัจจัย

จำเป็นในการสังเคราะห์แสง  ความสำคัญของการสังเคราะห์แสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม การ

ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้  ในโรงเรียนและชุมชน  หน้าท่ีของไซเล็ม โพลเอ็ม การสืบพันธ์ุของพืชดอก

แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ โครงสร้างของพืชดอกการปฏิสนธิของพืชดอกความสำคัญของธาตุอาหาร ท่ีมี

ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  การขยายพันธ์ุพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ สมบัติทางกายภาพของธาตุ

โลหะอโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม ธาตุโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงอนุภาค แรง

ยึดเหน่ียวของสสาร 

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การตรวจสอบข้อมูล การสืบค้นข้อมูล 

และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสารถในการ

ตัดสินใจ นำคามรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว1..2 ม.1/1- ม.1/18 

 ว 2.1  ม.1/1 ,ม.1/2, ม.1/3,  ม.1/4, ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8, ม.1/9 ม.1/10 

 

รวมท้ังหมด  28 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ ๒  รหัสวิชา  ว2๑10๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร ความสัมพันธ์

ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก คำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ การ

ขยายตัวหดตัวของสสาร ประโยชน์ของการขยายตัวและหดตัวของสสารเนื่องจากความร้อน การถ่ายโอนความ

ร้อน การแบ่งชั้นบรรยากาศ ปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ การเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และพายุ

หมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

         โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาระหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ

การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสารนมารถในการ

ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

 รหัสตัวช้ีวัด 

  ว 2.2  ม.1/1 

 ว 2.3  ม.1/1, ม.1/2 ,ม1/3 ,ม.1/4, ม.1/5 ,ม.1/6 , ม.1/7 

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

รวมท้ังหมด 15 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ ๓  รหัสวิชา  ว2๒10๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย สมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง  สถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทา
ต่อวัตถุ ลักษณะ ความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 
         โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ

การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสารนมารถในการ

ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.1  ม.2/1 - ม.2/6 

 ว 2.2  ม.2/1 - ม.2/15 

 ว 2.3  ม.2/1 - ม.2/6  

รวมท้ังหมด 27 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ ๔  รหัสวิชา  ว2๒10๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

            

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบ-

สืบพันธุ์ หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน  กระบวนการเกิด สมบัติ การใช้ประโยชน์

รวมทั้งผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เข้าใจโครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ทางธรณีวิทยา ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน และกระบวนการเกิดดิน ปัจจัยที่มีผลต่อดิน สมบัติบางประการของ

ดิน ปัจจัยกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน และการใช้น้ำอย่างย่ังยืน   

         โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ

การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

     ว 1.2  ม.2/1 - ม.2/17  

ว 3.2  ม.2/1 - ม.2/10 

 

รวมท้ังหมด    27   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ ๕  รหัสวิชา  ว2๓10๑         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย ระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต       การ
ถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร  ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ  
สารพิษในสิ่งมีชีวิต  โซ่อาหาร  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ   ความสัมพันธ์
ระหว่าง ยีน    ดีเอ็นเอ โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   แอลลีลเด่น แอลลีลด้อย  จีโนไทป์   
ฟีโนไทป์    การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส  ไมโอซิส   การดัดแปลงพันธุกรรม  ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม   ความหลากหลายทางชีวภาพ  สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิกส์ และวัสดุผสม ประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์  วัสดุผสม การเกิดปฏิกิริยาเคมี  กฎทรงมวล ปฏิกิริยา
ดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน   ปฏิกิริยาการเกิดสนิม  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของ
กรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ   ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที ่มีต่อสิ ่งมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม   วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้เก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรู้ 

ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำ

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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.๓/๘ 

รวมท้ังหมด   ๒๕  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ ๖  รหัสวิชา  ว2๓10๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

ศึกษา  วิเคราะห์ ทดลอง อภิปราย   ความเร่ง และผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ  แรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ แรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ  แรงเสียดทาน  โมเมนต์ของแรง  การเคลื่อนท่ี
ของวัตถุในแนวตรง  การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวโค้ง  พลังงานจลน์   พลังงานศักย์โน้มถ่วง  กฎการอนุรักษ์
พลังงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้า   กฎของโอห์ม  
การคำนวณพลังงานไฟฟ้า  การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าในบ้าน   อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  วงจร
อิเลคทรอนิกส์  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์  และดาวเคราะห์   อิทธิพลของดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ที่มีต่อโลก  เอกภพ    กาแลกซี  ระบบสุริยะ  ดาวฤกษ์  การอ่านแผนที่ดาว  เทคโนโลยีอวกาศ  
การเดินทางสู่อวกาศ   การสำรวจอวกาศ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การคิดวิเคราะห์  การสำรวจตรวจสอบ  
การสังเกต  การทดลอง  อธิบาย  อภิปราย  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์     
เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ว.4.1ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3 
ว.4.2ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3 
ว.5.1ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ว.7.1ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3 
ว.7.2ม.3/1 
ว.8.1ม.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 

 
รวมท้ังหมด   24    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาการคำนวณ 1      รหัสวิชา  ว2๑๑๘๑         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

1. ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่าง สร้างสรรค์ 

และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  
 

รวมท้ังหมด  1  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาการคำนวณ ๒      รหัสวิชา  ว2๒๑๘๑         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑                

 
 
ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ

คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพ่ือนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู ้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื ่อดิจิทัล เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์  
 
รวมท้ังหมด  1  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาการคำนวณ ๓      รหัสวิชา  ว2๓๑๘๑         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑                

 
 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพ่ือนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม  
 

รวมท้ังหมด  1  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ๑   รหัสวิชา  ว2๑๑๘๒         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน 

และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ 
ผลงาน    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพื่อนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้
เง่ือนไข และทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ี หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการ แก้ปัญหา  

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อ
ยอด  

5. ใช้ความรู้และทักษะเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 
ท่ีซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

 
รวมท้ังหมด  5   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ๒  รหัสวิชา  ว2๒๑๘๒         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒       ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน 

และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ 
ผลงาน    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพื่อนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เก่ียวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้
เง่ือนไข และทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ี หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการ แก้ปัญหา  

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อ
ยอด  

5. ใช้ความรู้และทักษะเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 
ท่ีซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
รวมท้ังหมด  5   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ๓  รหัสวิชา  ว2๓๑๘๒         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓       ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน 

และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ 
ผลงาน    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพื่อนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้
เง่ือนไข และทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ี หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการ แก้ปัญหา  

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อ
ยอด  

5. ใช้ความรู้และทักษะเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 
ท่ีซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
รวมท้ังหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว21281                   ช่ือวิชา วิทยาการคำนวณ 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                  ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพ่ือนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู ้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื ่อดิจิทัล เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์  
 

รวมท้ังหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว21283                   ช่ือวิชา วิทยาการคำนวณ 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                  ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพ่ือนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู ้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื ่อดิจิทัล เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์  
 

รวมท้ังหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว21285                   ช่ือวิชา วิทยาการคำนวณ 3          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                  ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพ่ือนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม  
 

รวมท้ังหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ๑   รหัสวิชา  ว2๑๒๘๒         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑       ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน 

และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ 
ผลงาน    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพื่อนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้
เง่ือนไข และทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ี หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการ แก้ปัญหา  

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อ
ยอด  

5. ใช้ความรู้และทักษะเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 
ท่ีซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ๒   รหัสวิชา  ว2๒๒๘๔         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒       ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน 

และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ 
ผลงาน    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพื่อนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้
เง่ือนไข และทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ี หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการ แก้ปัญหา  

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อ
ยอด  

5. ใช้ความรู้และทักษะเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 
ท่ีซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ๓   รหัสวิชา  ว2๓๒๘๖         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓       ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน 

และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ 
ผลงาน    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพื่อนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เก่ียวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้
เง่ือนไข และทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ี หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการ แก้ปัญหา  

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เง่ือนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อ
ยอด  

5. ใช้ความรู้และทักษะเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 
ท่ีซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  รหัสวิชา  ว๓1101         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนท่ี 1                

 

 

 ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาย
และชีวภาพในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ
ประชากร ปัญหาและผลกระทบที ่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การ
ลำเลียงสารผ่านเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน การสร้างอาหาร
ของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสง สารสังเคราะห์ของพืช  กระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การจำแนกและวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เฝ้าระวัง และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน มี 
จิตวิทยาศาสตร์ ชีวะจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ว. 1.1 ม.4/1 - 4 
  ว. 1.2 ม.4/1 - 12 
  ว 1.3 ม.4/1 – 6 
 
รวมท้ังหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา  ว๓110๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

ศึกษาการกำเนิดเอกภพและอนุภาคในเอกภพ หลักฐานที ่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซี 
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กำเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ สี
และอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ ระยะห่างของดาวฤกษ์ เนบิวลา แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์ มวลของ
ดาวฤกษ์ การกำเนิดระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ เขตของบริวารดวงอาทิตย์ ลมสุริยะ พายุสุริยะ กล้องโทรทรรศน์ 
การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม ระบบขนส่งอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ โครงสร้าง
โลก การแบ่งโครงสร้างโลก หลักฐานและสมมติฐานการเคลื่อนที่ของธรณี หลักฐานและข้อมูลทางธรณีวิทยาท่ี
สนับสนุนการเคล่ือนตัวของทวีป กระบวนการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ พลังงานจากดวงอาทิตย์ การ
หมุนเวียนของอากาศ  ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก แผนท่ีอากาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 
การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสม 

เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนิน
ชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 3.1  ม. 6/1, ม. 6/2, ม. 6/3, ม. 6/4, ม. 6/5, ม. 6/6, ม. 6/7, ม. 6/8, ม. 6/9, ม. 6/10 
ว 3.2  ม. 6/1, ม. 6/2, ม. 6/3, ม. 6/4, ม. 6/5, ม. 6/6, ม. 6/7, ม. 6/8, ม. 6/9, ม. 6/10,  

ม. 6/11, ม. 6/12, ม. 6/13, ม. 6/14     
 
รวมท้ังหมด 24 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ๑  รหัสวิชา  ว๓110๓         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

          ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ  การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการ

คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ประยุกต์ใช้

แนวคิดเชิงคำนวณใน การออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล

เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 

ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ การกำหนดปัญหา  ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่  ในการพัฒนาโครงงานที่มี

การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล

และการอภิปราย  

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสารนมารถในการตัดสินใจ 

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนา โครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

 

รวมท้ังหมด  1  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(เคมี) รหัสวิชา  ว๓๒101         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี 1                

 

          ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ธาตุ สารประกอบ ในรูปของอะตอม โมเลกุล ไอออน แบบจำลองอะตอม 

สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  อนุภาคมูลฐานของอะตอม  ตารางธาตุ สมบัติการนำไฟฟ้า การให้และรับ

อิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ ประโยชน์และอันตรายท่ีเกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแท

รนซิชัน พันธะโคเวเลนต์ การเกิดพันธะไฮโดรเจน  สูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก สารเกิดการ

ละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว สารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์  สารประกอบอินทรีย์ พอลิ

เมอร์และมอนอเมอร์ สมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติการละลายในตัว

ทำละลาย สมบัติของพอลิเมอร์ การนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มี

ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สูตรเคมี สมการเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ สารกัมมันตรังสี 

และคำนวณครึ ่งชีว ิต ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี         

         โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ

การอภิปราย  

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสารนมารถในการตัดสินใจ 

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
ว 2.1  ม.5/1 - ม.5/25  
 

รวมท้ังหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) รหัสวิชา  ว๓๒10๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 
ศึกษาวิเคราะห์ ทดลอง อธิบาย และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคล่ือนท่ีของวัตถุ

เพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุโดยการ
เขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและ
มวลของวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หน่ึงๆ ผลของความเร่งท่ีมีต่อการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆของ
วัตถุ ได้แก่ การ เคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนท่ี
แบบสั ่น แรงโน้มถ่วงที ่เกี ่ยวกับการเคลื ่อนที ่ของวัตถุต่างๆรอบโลก การเกิดสนามแม่เหล็กเนื ่องจาก
กระแสไฟฟ้า แรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กท่ี
กระทำต่อลวดตัวนำที่มี กระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กรวมทั้งอธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์การเกิด
อีเอ็มเอฟรวมท้ังยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ แรงเข้มและแรงอ่อน พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิว
ชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน การเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีอื่นๆที่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านพลังงาน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น ความถี่ธรรมชาติ      
การสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่นของคล่ืน
เสียง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียง และผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง 
การเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียงและยกตัวอย่างการนำความรู้เกี่ยวกับเสียง
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการ มองเห็นสี การทำงานของ
แผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การ ผสมสารสี และการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ส่วนประกอบคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการทำงานของอุปกรณ์บางชนิดที ่อาศัยคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้า        
การส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และเปรียบเทียบการส่ือสารด้วย สัญญาณแอ
นะล็อกกับเอสัญญาณดิจิทัล 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที ่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ว 2.2   ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3   ม.5/4   ม.5/5   ม.5/6   ม.5/7  ม.5/8   ม.5/9  ม.5/10 
ว 2.3   ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3   ม.5/4   ม.5/5   ม.5/6   ม.5/7  ม.5/8   ม.5/9  ม.5/10   

        ม.5/11     ม.5/12 
 

รวมท้ังหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ๒  รหัสวิชา  ว๓๒10๓         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 
          ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ  การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการ

คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ประยุกต์ใช้

แนวคิดเชิงคำนวณใน การออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล

เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 

ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ การกำหนดปัญหา  ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่  ในการพัฒนาโครงงานที่มี

การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล

และการอภิปราย  

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสารนมารถในการตัดสินใจ 

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

๑. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนา โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ 

และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

 

รวมท้ังหมด   1   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบและเทคโนโลยี รหัสวิชา  ว๓๓10๓         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 
ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการท่ีคำนึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ และความรู้ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อทําความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และรอบด้าน เพ่ือ
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงความต้องการ พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ตนเองสนใจโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสร้างประโยชน์จากผลงาน และการคุ้มครอง 
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเอง และ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองให้เป็นท่ีรู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 
การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสม 

เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนิน
ชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  
1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางาน    

 
รวมท้ังหมด  1  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ๑   รหัสวิชา  ว๓๑๒๐๑         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

 ศึกษาและวิเคราะห; ฟdสิกส; วิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี หน1วยของปริมาณทางกายภาพ  ความไม1

แน1นอนในการวัด เลขนัยสำคัญ การบันทึกขQอมูล การวิเคราะห;ผลการทดลอง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนว

เสQนตรง ความเร็ว ความเร1ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ศูนย;กลางมวล ศูนย;ถ1วง  แรงเสียดทาน แรง น้ำหนัก 

กฎแรงดึงดูดระหว1างมวลของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล; การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบ

ฮาร;มอนิก การใชQประโยชน;จากการเคลื่อนที่แบบต1าง ๆและการใชQประโยชน;ในทางสรQางสรรค;รวมถึงผลต1อ

ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลQอม   

 โดยใชQกระบวนการทางวิทยาศาสตร; การสืบเสาะหาความรูQ การสำรวจตรวจสอบ การสืบคQนขQอมูล

และการอภิปราย 

 เพ่ือใหQเกิดความรูQ ความคิด ความเขQาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูQ มีความสามารถในการตัดสินใจ 

นำความรูQไปใชQในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร; จริยธรรม คุณธรรมและค1านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู6 

 1.  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบาย เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ และปริมาณทางกายภาพในหน่วย
ระบบเอสไอ (SI) 
 2.  สำรวจตรวจสอบ ทดลอง และอธิบายเกี ่ยวกับการบันทึกข้อมูล  ทักษะการทดลองการ
นำเสนอข้อมูล  และ การเขียน การรายงานกราฟ 
 3.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย และคำนวณเก่ียวกับปริมาณสเกลาร์และปริมาณ เวกเตอร์ 
 4.  สำรวจตรวจสอบ อธิบาย และ คำนวณ เก่ียวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ และปริมาณท่ีเก่ียวข้อง 
 5.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและ คำนวณ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุกรณีที่มีความเร่ง
เป็นค่าคงตัว 
 6.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และคำนวณ เก่ียวกับแรง และกฎการ เคล่ือนท่ีของนิวตัน 
 7.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย และคำนวณ  เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน และผลของ
แรงเก่ียวกับจุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลาง   ความโน้มถ่วง 
               8.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง  อธิบาย และคำนวณเก่ียวกับแรงเสียดทาน  

    9.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง  อธิบาย และคำนวณเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
             10.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง  อธิบาย และคำนวณเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
             11.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย และคำนวณเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
รวมท้ังหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ๒   รหัสวิชา  ว๓๑๒๐๒         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

 ศึกษาวิเคราะห;เกี่ยวกับงาน กำลัง พลังงาน   กฎการอนุรักษ;พลังงาน การเครื่องกลอย1างง1าย โม

เมนตัม การชน กฎการอนุรักษ;โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ1น  ความเคQน

ตามยาวและความเครียดตามยาว และการใชQประโยชน;ในทางสรQางสรรค;รวมถึงผลต1อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลQอม   

 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูQ การสืบคQนขQอมูล อภิปรายและการทดลอง   

 เพื่อใหQเกิดความรูQ ความคิด ความเขQาใจ สามารถสื่อสารที่เรียนรูQ มีความสามารถในการตัดสินใจ 

นำความรูQไปใชQในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร; จริยธรรมคุณธรรมและค1านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู6 

 1.  อธิบายความแตกต่างระหว่างงานในชีวิตประจำวันและงานทางฟิสิกส์ 
 2.  คำนวณหาพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุท่ีระดับต่างๆ พลังงานศักย์ยืดหยุ่นของ
สปริง และการนำกฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์ 
 3.  บอกความหมายของโมเมนตัมและหาค่าของโมเมนตัมของวัตถุได้ เม่ือกำหนดมวลและ
ความเร็วของวัตถุให้ 
 4.  คำนวณหาการดล และแรงดลเฉล่ียท่ีกระทำต่อวัตถุได้ เม่ือกำหนดสถานการณ์ ท่ีเก่ียวข้องให้ 
 5.  บอกได้ว่าการชนแบบยืดหยุ่น การชนแบบไม่ยืดหยุ่น และบอกความแตกต่างของการชน
ดังกล่าวได้ 
 6.  คำนวณหาแรง ความเร็ว ความเร่ง มวล ระยะทาง เวลา และปริมาณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุมีการชนหรือการดีดตัวออกจากกันได้ โดยใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม   เม่ือกำหนด
สถานการณ์ 
 7.  บอกความหมายและความสัมพันธ์ของการกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุมได้
โมเมนต์ความเฉ่ือยกัลป์มวลของวัตถุและระยะทางกำลังสองท่ีมวลย่อยห่างจากแกนหมุนได้ 
 8.  อธิบายและบอกความหมายของพลังงานจลน์ของการเคล่ือนท่ีแบบหมุนได้ 
 9.  บอกความสัมพันธ์ของพลังงานจลน์ของการเคล่ือนท่ีแบบหมุนกับโมเมนต์ความเฉ่ือยได้ 
 10.  อธิบายความหมายของกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมและคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ   ท่ี
เก่ียวข้องได้ 
 11.  บอกความหมายของพลังงานจลน์รวมของวัตถุท่ีมีการเคล่ือนท่ีท้ังแบบเล่ือนตำแหน่งและ
แบบหมุนได้ 
 12.  อธิบายความหมายของสภาพสมดุลหรือสมดุลและสมดุลสถิต 
 13.  อธิบายความหมายของความเค้นตามยาวและความเครียดตามยาว 
 14.  นำความรู้เก่ียวกับสภาพยืดหยุ่นไปใช้พิจารณาเลือกวัสดุท่ีใช้งานในชีวิตประจำวัน 

รวมท้ังหมด   14   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ๓   รหัสวิชา  ว๓๒๒๐๓         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริง และ
ลูกตุ ้มอย่างง่าย ความถี ่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั ่นพ้อง  ปรากฏการณ์คลื ่น ชนิดของคล่ืน 
ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่น ด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการ
ซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็ว ความถ่ี และความยาวคลื่น การสะท้อน การหักเหการแทรกสอด และการ
เลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ การเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นกำรกระจัดของ 
อนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับ อุณหภูมิในหน่วยองศา
เซลเซียส สมบัติของคล่ืนเสียง ความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษ
ทางเสียง การเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน การเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอป
เพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง การสะท้อนของแสงที่ผิว วัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ
คำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเม ื ่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห ความสัมพันธ์ระหว่างความลึก จริงและความ
ลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง เขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หา
ตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะ วัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง การมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี สาเหตุ
ของอาการตาบอดสี รวมท้ังคำนวณปริมาณต่างๆท่ีเก่ียวข้องและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที ่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและ ลูกตุ้มอย่าง
ง่าย รวมท้ังคำนวณปริมาณต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  

2. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการส่ันพ้อง  
3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่น ด้วยหลักการ

ของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้ง คำนวณอัตราเร็ว ความถี่ และความ
ยาวคล่ืน  

4. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเหการแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของ คลื่นผิวน้ำ รวมท้ัง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นกำรกระจัดของ อนุภาคกับ
คลื่นความดัน ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับ อุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส 
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สมบัติของ คลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณ ปริมาณต่างๆ
ท่ีเก่ียวข้อง  

6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และ มลพิษทางเสียง 
รวมท้ังคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

7. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของ อากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และ
อธิบายการเกิดบีต คล่ืนน่ิง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และนำความรู้เร่ืองเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

8. ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิว วัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ
คำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเมื่อ แสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงา ทรงกลม รวมท้ัง
อธิบายการนำความรู้เรื่อง การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจำวัน  

9. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึก จริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และ
คำนวณปริมาณ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

  10. ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดง ภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของ
ภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะ วัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้ง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และอธิบาย การนำความรู้เร่ืองการหักเหของแสงผ่านเลนส์ บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  

11. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้า
เป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน  

12. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี 
 
รวมท้ังหมด   12  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ๔   รหัสวิชา  ว๓๒๒๐๔         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ ทดลอง และอธิบายสมบัติการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง สมบัติการ
เลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว การทำวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัด
สีกัน การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต แรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำกับอนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้าที่อยู่ใน สนามไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์ พลังงานศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์
ระหว่างสองตำแหน่งใดๆ ส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และ
ความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต
ไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอนอิสระ และกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็ว 
ลอยเล่ือนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำและพ้ืนท่ีหน้าตัดของลวดตัวนำ กฎ
ของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวพื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวนำโลหะท่ี
อุณหภูมิคงตัว ความต้านทานสมมูลเมื่อนำตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน อีเอ็มเอฟของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า  อีเอ็มเอฟสมมูลจาก การต่อแบตเตอรี่แบบ
อนุกรมและแบบขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซ่ึงประกอบด้วย แบตเตอร่ีและตัวต้านทาน การเปล่ียนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยี ที่นำมาแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า 
โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องและนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที ่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายสมบัติการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง สมบัติการเลี้ยวเบนและ
การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเด่ียว รวมท้ังคำนวณปริมาณต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

2. ทดลองและอธิบายการทำวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกัน และการ
เหน่ียวนำไฟฟ้าสถิต  

3. อธิบายและคำนวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์  
4. อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที ่กระทำกับอนุภาคที ่ม ีประจุไฟฟ้าที ่อยู ่ใน 

สนามไฟฟ้า รวมท้ังหาสนามไฟฟ้าลัพธ์ เน่ืองจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์  
5. อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ  
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6. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความ
จุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆท่ี 
เก่ียวข้อง  

7. นำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์
ในชีวิตประจำวัน 

8. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ และกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็ว ลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวด
ตัวนำและพ้ืนท่ีหน้าตัดของลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  

9. ทดลองและอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว
พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวนำโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมท้ัง
อธิบายและคำนวณความต้านทานสมมูลเม่ือนำตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน  

10. ทดลองอธิบายและคำนวณอีเอ็มเอฟของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและ
คำนวณพลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า  

11. ทดลองและคำนวณอีเอ็มเอฟสมมูลจาก การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมท้ัง
คำนวณปริมาณต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซ่ึงประกอบด้วย แบตเตอร่ีและตัวต้านทาน  

12. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี ่ยวกับ
เทคโนโลยี ที่นำมาแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเน้นด้านประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าด้าน ค่าใช้จ่าย 
 
รวมท้ังหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ๕   รหัสวิชา  ว๓๒๒๐๕         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ ทดลอง สังเกต อธิบายและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ เส้นสนามแม่เหล็ก 
ฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กำหนด สนามแม่เหล็กที่เกิดจำกกระแสไฟฟ้าในลวด ตัวนำเส้นตรงและโซเลนอยด์ 
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อเส้นลวดท่ีมี
กระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื ่อประจุเคลื่อนที่ตั ้งฉากกับ
สนามแม่เหล็ก แรงระหว่าง เส้นลวดตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน หลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์
และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ การนำความรู้เรื่อง
อีเอ็มเอฟเหน่ียวนำไปอธิบายการทำงานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็ม
เอส เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง การเกิดและลักษณะเฉพาะของ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้นและแผ่นโพลารอยด์ การนำคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง 
ความถี ่ต ่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการทำงานของอุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้อง การสื ่อสารโดยอาศัยคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล     
สภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระทำด้วยแรงค่าต่าง ๆ ความเค้น
ตามยาว ความเครียดตามยาวและมอดุลัสของยังและนำความรู้เรื ่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน         
ความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์และความดันบรรยากาศ หลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์และ
เครื่องอัดไฮดรอลิก  แรงพยุงจากของไหล ความตึงผิวของของเหลว แรงหนืดของของเหลว สมบัติของของไหล
อุดมคติ สมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี การนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์
นูลลีไปอธิบายหลักการทำงานของ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที ่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีกำหนด รวมท้ัง
สังเกต และอธิบาย สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจำกกระแสไฟฟ้าในลวด ตัวนำเส้นตรง และโซเลนอยด์ 

2. อธิบายและคำนวณแรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่อ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรง
แม่เหล็กที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้า ผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของ การเคลื่อนท่ี
เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่าง เส้นลวดตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้า
ผ่าน  

3. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้ง คำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหน่ียวนำ กฎการเหน่ียวนำของฟาราเดย์ และ คำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังนำความรู้เร่ืองอีเอ็มเอฟเหน่ียวนำไปอธิบายการ ทำงานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

5. อธิบายและคำนวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้ำอาร์เอ็มเอส  
6. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็ม

เอฟของหม้อแปลง และคำนวณ ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
7. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น 

และแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง ความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการ 
ทำงานของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

8. สืบค้นและอธิบายการสื ่อสารโดยอาศัยคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ 
เปรียบเทียบการส่ือสารด้วยสัญญาณแอนะล็อก กับสัญญาณดิจิทัล 

9. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระทำด้วย แรงค่า
ต่าง ๆ รวมทั้ง ทดลอง อธิบายและ คำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และ
นาความรู้เร่ืองสภาพ ยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

10. อธิบายและคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย
หลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์และเคร่ืองอัดไฮดรอลิก  

11. ทดลอง อธิบายและคำนวณขนาดแรงพยุง จากของไหล  
12. ทดลอง อธิบายและคำนวณความตึงผิวของ ของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ

ของเหลว  
13. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี รวมทั้งคำนวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการ
ทำงานของ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 

รวมท้ังหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ๖   รหัสวิชา  ว๓๒๒๐๖         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ ทดลอง สังเกต อธิบายและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ เส้นสนามแม่เหล็ก 
ฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กำหนด สนามแม่เหล็กที่เกิดจำกกระแสไฟฟ้าในลวด ตัวนำเส้นตรงและโซเลนอยด์ 
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนท่ีในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อเส้นลวดที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื ่อประจุเคลื่อนที่ตั ้งฉากกับ
สนามแม่เหล็ก แรงระหว่าง เส้นลวดตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน หลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์
และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ การนำความรู้เรื่อง
อีเอ็มเอฟเหน่ียวนำไปอธิบายการทำงานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็ม
เอส เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง การเกิดและลักษณะเฉพาะของ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้นและแผ่นโพลารอยด์ การนำคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง 
ความถี ่ต ่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการทำงานของอุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้อง การสื ่อสารโดยอาศัยคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล     
สภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระทำด้วยแรงค่าต่าง ๆ ความเค้น
ตามยาว ความเครียดตามยาวและมอดุลัสของยังและนำความรู้เรื ่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน         
ความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์และความดันบรรยากาศ หลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์และ
เครื่องอัดไฮดรอลิก  แรงพยุงจากของไหล ความตึงผิวของของเหลว แรงหนืดของของเหลว สมบัติของของไหล
อุดมคติ สมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี การนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์
นูลลีไปอธิบายหลักการทำงานของ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปรายและการทดลอง   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที ่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีกำหนด รวมท้ัง
สังเกต และอธิบาย สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจำกกระแสไฟฟ้าในลวด ตัวนำเส้นตรง และโซเลนอยด์ 

2. อธิบายและคำนวณแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรง
แม่เหล็กที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้า ผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของ การเคลื่อนท่ี
เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่าง เส้นลวดตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้า
ผ่าน  

3. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้ง คำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหน่ียวนำ กฎการเหน่ียวนำของฟาราเดย์ และ คำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังนำความรู้เร่ืองอีเอ็มเอฟเหน่ียวนำไปอธิบายการ ทำงานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

5. อธิบายและคำนวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้ำอาร์เอ็มเอส  
6. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็ม

เอฟของหม้อแปลง และคำนวณ ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
7. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น 

และแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง ความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการ 
ทำงานของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

8. สืบค้นและอธิบายการสื ่อสารโดยอาศัยคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ 
เปรียบเทียบการส่ือสารด้วยสัญญาณแอนะล็อก กับสัญญาณดิจิทัล 

9. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระทำด้วย แรงค่า
ต่าง ๆ รวมทั้ง ทดลอง อธิบายและ คำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และ
นาความรู้เร่ืองสภาพ ยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

10. อธิบายและคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย
หลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์และเคร่ืองอัดไฮดรอลิก  

11. ทดลอง อธิบายและคำนวณขนาดแรงพยุง จากของไหล  
12. ทดลอง อธิบายและคำนวณความตึงผิวของ ของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ

ของเหลว  
13. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี รวมทั้งคำนวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการ
ทำงานของ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 
รวมท้ังหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เคมี ๑   รหัสวิชา  ว๓๑๒๒๑         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย แบบจำลองอะตอม  สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ จำนวนโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอนของอะตอม  สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป การจัดเรียงอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลักและ
ระดับพลังงานย่อย  หมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ  ธาตุแทรนซิชัน
แนวโน้มสมบัติของ ธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน เปรียบเทียบ
สมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ  สมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี การนำ
ธาตุ มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเกิดไอออนและการเกิดพันธะ ไอออนิก 
โดยใช้แผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบ ไอออนิก  คำนวณ
พลังงานที่เกี ่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักร บอร์น-ฮาเบอร์  สมบัติของ
สารประกอบไอออนิก  เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
การเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบ พันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส เขียนสูตรและเรียกช่ือ
สารโคเวเลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ คำนวณพลังงานท่ีเก่ียวข้องกับปฏิกิริยาของ
สารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอน ในวง
เวเลนซ์ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์  เปรียบเทียบจุดหลอมเหลว 
จุดเดือด และการละลายน้ำของสารโคเวเลนต์  สมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆการเกิด
พันธะโลหะ สมบัติของโลหะ สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ   
         โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 

และการอภิปราย  

         เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำ

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

ว 5.1  ม.4/1 - ม.4/21 

1. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือ ผลการทดลองที ่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอ
แบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 

2. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม

จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมท้ัง บอกความหมายของไอโซโทป 

3. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเม่ือทราบ

เลขอะตอม  
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4. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุ แทรนซิชันใน

ตารางธาตุของธาตุ 

5. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของ ธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 

 6. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

7. อธิบายสมบัติและคำนวณคร่ึงชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 

8. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำธาตุ มาใช้ประโยชน์ รวมท้ังผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม 

9. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะ ไอออนิก โดยใช้แผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิว

อิส 

10. เขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบ ไอออนิก 

11. คำนวณพลังงานท่ีเก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักร บอร์น-ฮาเบอร์ 

12. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 

13. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 

14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบ พันธะเด่ียว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 

15. เขียนสูตรและเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ 

16. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมท้ังคำนวณ

พลังงานท่ีเก่ียวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 

17. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอน ในวงเวเลนซ์ และ

ระบุสภาพข้ัวของโมเลกุล โคเวเลนต์ 

18. ระบุชนิดของแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบ จุดหลอมเหลว จุดเดือด 

และการละลายน้ำ ของสารโคเวเลนต์ 

19. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของ สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 

20. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 

21. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูล

และนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะได้อย่างเหมาะสม 

รวมท้ังหมด  21  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เคมี ๒   รหัสวิชา  ว๓๑๒๒๒         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒               

 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของ
ปฏิกิริยาเคมี บางชนิด คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ท่ีเก่ียวข้องกับมวลสาร คำนวณปริมาณของสาร
ในปฏิกิริยาเคมี ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลาย
ขั้นตอน ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี คำนวณผลได้ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์ ในปฏิกิริยาเคมี คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส บอกและ
อธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม และเสนอ แนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เลือกและใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม นำเสนอแผนการทดลอง ทดลอง
และเขียนรายงานการทดลอง ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบ
เอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคำนวณมวลอะตอม
เฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และมวลสูตร อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล 
จำนวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สท่ี STP คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของ
สารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร คำนวณความเข้มข้นของ
สารละลาย ในหน่วยต่าง ๆ อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และ
ปริมาตรสารละลายตามที่กำหนด เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมท้ัง
คำนวณ จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย 
          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 

และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำ

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

 ว 5.2  ม.4/1 - ม.4/7  

ว 5.3  ม.4/1 - ม.4/11 

1. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี บางชนิด

คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ท่ีเก่ียวข้องกับมวลสาร  

3. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ท่ีเก่ียวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย  

4. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ท่ีเก่ียวข้องกับปริมาตรแก๊ส 

5. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน 

6. ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
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7. คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ ในปฏิกิริยาเคมี 

8. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบ้ืองต้น และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี 

เพ่ือให้มีความปลอดภัยท้ังต่อตนเอง ผู้อ่ืนและส่ิงแวดล้อม และเสนอ แนวทางแก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

9. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

10. นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 

11. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปล่ียนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้

แฟกเตอร์เปล่ียนหน่วย 

12. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคำนวณมวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ มวลโมเลกุล 

และมวลสูตร 

13. อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหน่ึงจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวล และ

ปริมาตรของแก๊สท่ี STP 

14. คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 

15. คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 

16. คำนวณความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วยต่าง ๆ 

17. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลาย

ตามท่ีกำหนด 

18. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธ์ิ รวมท้ังคำนวณ จุดเดือด

และจุดเยือกแข็งของสารละลาย 

 
รวมท้ังหมด    18   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เคมี ๓   รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๓         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑               

 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิของ

แก๊ส  ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล  กฎของ เกย์–ลูสแซก  กฎรวมแก๊ส  คำนวณปริมาตร     ความดัน 

อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติคำนวณ

ความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊ส ในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน การแพร่ของแก๊สโดยใช้

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อัตราการแพร่ของแก๊ส กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับสมบัติและ

กฎต่างๆของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม เขียนกราฟ

การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสารท่ีทำการวัดในปฏิกิริยาและท่ีไม่ได้วัดในปฏิกิริยาเขียนแผนภาพทิศทางการชนกัน

ของอนุภาค พลังงานท่ีส่งผลต่ออัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข้มข้น พ้ืนท่ีผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ 

และตัวเร่ง เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงความเข้มข้น พ้ืนท่ีผิว อุณหภูมิ และตัวเร่ง

ปฏิกิริยา ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม ความหมายของ

ปฏิกิริยา ผันกลับได้และภาวะสมดุล การเปล่ียนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ คำนวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา คำนวณความเข้มข้นของสารท่ีภาวะสมดุล 

คำนวณค่าคงท่ีสมดุล หรือความเข้มข้น ของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุล  ค่าคงท่ีสมดุล

ของระบบ รวมท้ังคาดคะเน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอ

ชาเตอลิเอ สมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและในอุตสาหกรรม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การตรวจสอบข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และ

การอภิปราย  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสารถในการตัดสินใจ นำ

คามรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 

ว 5.1 ม.5/1- ม.5/6     

ว 5.2  ม.5/1-  ม.5/13    

1. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่าง ๆตามกฎของ
บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของกย์–ลูสแซก 

2. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิจำนวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอา

โวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
4.คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊ส ในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
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5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สคำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส 
โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 

6. สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของ
แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 

7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึน หรือ ลดลงของสารท่ีทำการวัดในปฏิกิริยา 
8 คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ เขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสาร ท่ีไม่ได้วัดใน

ปฏิกิริยา 
9. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกัน ของอนุภาคและพลังงานท่ีส่งผลต่ออัตรา การ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
10. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนท่ีผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ และตัวเร่ง ปฏิกิริยาท่ีมี

ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเม่ือมี การเปล่ียนแปลงความเข้มข้น พ้ืนท่ีผิวของ สารต้ันต้น 

อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา 
12. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรือ 

อุตสาหกรรม 
13. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยา ผันกลับได้และภาวะสมดุล  
14. อธิบายการเปล่ียนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และ อัตราการ

เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เม่ือเร่ิม ปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
15 คำนวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา  
16. คำนวณความเข้มข้นของสารท่ีภาวะสมดุล 
17.คำนวณค่าคงท่ีสมดุล หรือความเข้มข้น ของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน 
18. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุลและ ค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมท้ังคาดคะเน การเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนเม่ือภาวะสมดุลของ ระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
19 ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของ กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ ใน

ธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 
 

รวมท้ังหมด  19   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เคมี ๔   รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๔         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒               

 

 

ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย สารท่ีมีสมบัติเป็นกรด หรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์

เรเนียสเบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส คู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี คำนวณและ

เปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัว ความแรงของกรดและเบส คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดร

เนียมไอออน  ไฮดรอกไซด์ไอออน ของสารละลายกรดและเบส  เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน    ความ

เป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ ความเป็นกรด-เบสของ

สารละลายเกลือ หลักการไทเทรต เลือกใช้อินดิเคเตอร์ ท่ีเหมาะสมสำหรับการไทเทรตกรด-เบส คำนวณ

ปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต  สมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์

ของสารละลายบัฟเฟอร์ ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เก่ียวกับกรด–เบส คำนวณเลขออกซิเดชัน 

ระบุปฏิกิริยาท่ีเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์  การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชัน ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ เขียนคร่ึง

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและคร่ึงปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์เ ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัว

ออกซิไดซ์ เขียนแสดงปฏิกิริยารีดอกซ์      ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีคร่ึงปฏิกิริยา 

องค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม แผนภาพ

เซลล์ คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ ประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ข้ัวไฟฟ้า ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน 

หลักการทำงานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิ เซลล์ทุติยภูมิ ชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วย

กระแสไฟฟ้า หลักการทางเคมีไฟฟ้าท่ีใช้ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้

บริสุทธ์ิ  การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน

ชีวิตประจำวัน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การตรวจสอบข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และ

การอภิปราย  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสารถในการตัดสินใจ นำ

คามรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

ว 5.2  ม.5/14 -  ม.5/32    

1. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรด หรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียสเบรินสเตด–ลาวรี 
และลิวอิส 

2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎี กรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
3. คำนวณและเปรียบเทียบความสามารถ ในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
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4. คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของ ไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออน ของสารละลายกรด
และเบส 

5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลาย หลังการสะเทิน  
6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
7. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ ที่เหมาะสมสำหรับ การไทเทรต

กรด-เบส 
8. คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของ สารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
9. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และ ประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
10. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ เก่ียวกับกรด–

เบส 
11. คำนวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยา ท่ีเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
12. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้ง เขียนคร่ึง

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและคร่ึงปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
13. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถ ในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียน แสดง

ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
14. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน และวิธีคร่ึงปฏิกิริยา 
15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าและ เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและ แคโทด 

ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ 
16. คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และ

ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน 
17. อธิบายหลักการทำงานและเขียนสมการ แสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ ทุติยภูม 
18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมี ด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมี ไฟฟ้าที่ใช้ใน

การชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ และ การป้องกันการกัดกร่อนของ
โลหะ 

19. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่าง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ เซลล์เคมีไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน 
 

รวมท้ังหมด  19   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เคมี ๕   รหัสวิชา  ว๓๓๒๒๕         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑               

 

 

        ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย   สารประกอบอินทรีย์ สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตร

โครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชัน  ไอโซเมอร์โครงสร้าง ประเภทของสารประกอบ 

อินทรีย์ ปฏิกิริยา และการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติ

ของพอลิเมอร์ ประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง ผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิ-

เมอร์และแนวทางแก้ไข 

         โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 

และการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำ

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

ว 5.1  ม.6/1 – ม.6/15 
1. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีพันธะเด่ียว พันธะคู่หรือพันธะสาม ท่ีพบ

ในชีวิตประจำวัน 

2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ

อินทรีย์ 

3. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 

4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน ๑ หมู่ 

ตามระบบ IUPAC 

5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 

6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชัน 

ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 

7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้

ปฏิกิริยากับโบรมีนหรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ 

ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิ-เคชัน 
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10. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

และอุตสาหกรรม 

11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิด พอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์ หรือพอลิเมอร์ 

12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมท้ังการ

นำไปใช้ประโยชน์ 

13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมท้ังการนำไปใช้ประโยชน์ 

14. อธิบายผลของการปรับเปล่ียนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีมีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 

15. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และ
แนวทางแก้ไข  
 

รวมท้ังหมด  19   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เคมี ๖   รหัสวิชา  ว๓๓๒๒๖         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒               

 

 

        ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย   สารประกอบอินทรีย์ สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตร

โครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชัน  ไอโซเมอร์โครงสร้าง ประเภทของสารประกอบ 

อินทรีย์ ปฏิกิริยา และการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติ

ของพอลิเมอร์ ประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง ผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิ-

เมอร์และแนวทางแก้ไข 

         โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 

และการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำ

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

ว 5.1  ม.6/1 – ม.6/15 
1. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่หรือพันธะสาม ที่พบ

ในชีวิตประจำวัน 

2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ

อินทรีย์ 

3. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 

4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน ๑ หมู่ 

ตามระบบ IUPAC 

5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 

6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน 

ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 

7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้

ปฏิกิริยากับโบรมีนหรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ 

ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิ-เคชัน 
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10. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

และอุตสาหกรรม 

11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิด พอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์ หรือพอลิเมอร์ 

12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการ

นำไปใช้ประโยชน์ 

13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมท้ังการนำไปใช้ประโยชน์ 

14. อธิบายผลของการปรับเปล่ียนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีมีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 

15. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และ
แนวทางแก้ไข  
 

รวมท้ังหมด  19   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชีววิทยา ๑  รหัสวิชา  ว๓๑๒๔๑         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑               

 

 

 ศึกษาเกี่ยว ลักษณะสำคัญและธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการกระบวนทาง

วิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และนำกระบวนการทางชีววิทยามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของ

สิ่งมีชีวิต ศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ ศึกษา

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ โดย การแพร่ การออสโมซีส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอก

ทีฟทรานสปอร์ตการสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนสภาพและการชราภาพของเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการ

หายใจระดับเซลล์ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาสาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 

การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำ

ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิต

วิทยาศาสตร์ ชีวจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑. อธิบายและสรุปสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทำให้

ส่ิงมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้  

 ๒. อภิปรายและบอกความสำคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และ

วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ังออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน  

 ๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ ่งมีชีวิต และ

ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆ ท่ีมีความสำคัญต่อร่างกายส่ิงมีชีวิต  

 ๔. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญ

ของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต  

 ๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความสำคัญของโปรตีนท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต  

 ๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความสำคัญของลิพิดท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต  

 ๗. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความสำคัญของกรด

นิวคลิอิกท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต  

 ๘. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต  
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 ๙. อธิบายการทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ

ทำงานของเอนไซม์  

 ๑๐. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาด

โดยประมาณและวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงท่ี

ถูกต้อง  

 ๑๑. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  

 ๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ 

  ๑๓. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของนิวเคลียส  

 ๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต  

 ๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย

กระบวนการเอกโซไซ-โทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซ-โทซิส 

 ๑๖. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

พร้อมท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส  

 ๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและ

ภาวะท่ีมีออกซิเจนไม่เพียงพอ 

 

รวมท้ังหมด  17  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชีววิทยา ๒  รหัสวิชา  ว๓๑๒๔๒         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒               

 

 

  ศึกษาเกี่ยวกับถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  กฎแห่งการแยกและการร่วมกลุ่มอย่างอิสระ 
ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือพันธุศาสตร์เมนเดล การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่ของ
สารพันธุกรรม   พันธุศาสตร์ 
ของเมนเดล การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
ความปลอดภัยของเทคโลยีทางดีเอ็นเอและมุมมองทางสังคมและจริยธรรม หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กำเนิดของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต และอนุกรมวิธาน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาสาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล  
 ๒. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมนเดลนี้ไป
อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบ
ต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2  
 ๓. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วน
ขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล  
 ๔. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผัน ไม่ต่อเนื่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันต่อเน่ือง  
 ๕. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีน
บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ  
 ๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ 
DNA และสรุปการจำลอง DNA  
 ๗. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละ
ชนิดในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน  
 ๘. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรู้เร่ืองพันธุศาสตร์เมนเดล 
 ๙. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 
รวมท้ังยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการท่ีเป็นผลของการเกิด มิวเทชัน  



 

 146 

 ๑๐. อธิบายหลักการสร้างส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์  
 ๑๑. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ทั ้งในด้าน
สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และข้อควรคำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
 ๑๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต  
 ๑๓. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ฌอง ลามาร์กและทฤษฎี
เก่ียวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน  
 ๑๔. ระบุสาระสำคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงความถี ่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถี ่ของแอลลีลและ จีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก  
 ๑๕. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของส่ิงมีชีวิต 
 
รวมท้ังหมด    15   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชีววิทยา ๓  รหัสวิชา  ว๓๒๒๔๓         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑               

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืช เปรียบเทียบโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว 
การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำของพืช กลไกในการลำเลียงของพืช ความสำคัญของธาตุอาหารที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี ่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3  เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 
และ พืช CAM ปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  วัฏจักรชีวิตแบบสลับ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  กระบวนการ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย การปฏิสนธิ การเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างและ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆ ของเมล็ดและผล 
บทบาทและหน้าท่ีของฮอร์โมนพืช  ส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาสาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ ชีวจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะของเน้ือเย่ือพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเน้ือเย่ือพืช  

 ๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเล้ียงเด่ียวและรากพืชใบเล้ียงคู่จาก
การตัดตามขวาง  
 ๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของลาต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลาต้นพืชใบเลี้ยงคู่
จากการตัดตามขวาง  
 ๔. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง  
 ๕. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้าของพืช  
 ๖. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการลาเลียงน้าและธาตุอาหารของพืช  
 ๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารท่ีสำคัญท่ีมีผลต่อการ 

เจริญเติบโตของพืช  
 ๘. อธิบายกลไกการลาเลียงอาหารในพืช  
 ๙. สืบค้นข้อมูลและสรุปการศึกษาที ่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี ่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  
 ๑๐. อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3  
 ๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนได ออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM  
 ๑๒. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ 
และอุณหภูมิ ท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  
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 ๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
 ๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และ
อธิบายการปฏิสนธิของ พืชดอก  
 ๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆ ของเมล็ดและผล  
 ๑๖. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และ
บอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด  
 ๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด
แอบไซซิก และอภิปรายเก่ียวกับการนาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
 ๑๘. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกับส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
  
รวมท้ังหมด  18  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชีววิทยา ๔  รหัสวิชา  ว๓๒๒๔๔         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒               

 

 

 ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าท่ีในระบบย่อยอาหาร  การดูดซึมสารอาหาร ของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว 
สัตว์บางชนิดและมนุษย์  โครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์และมนุษย์ ระบบหมุนเวียนเลือดแบบ
เปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด โครงสร้างและการทำงานของหัวใจ หลอดเลือด ส่วนประกอบของเลือด 
หมู่เลือด โครงสร้าง หน้าที่ของระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โครงสร้างและ
หน้าท่ีของอวัยวะท่ีใช้ในการกำจัดของเสียในสัตว์และมนุษย์ รวมถึงความผิดปกติการทำงานของไต 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาสาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ ชีวจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที ่ไม่มี
ทางเดินอาหาร สัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์  
 ๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย  
 ๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายใน
ระบบย่อยอาหารของมนุษย์  
 ๔. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ทาหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้า ไฮดรา 
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก  
 ๕. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้านม  
 ๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของ
มนุษย์  
 ๗. อธิบายการทางานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์  
 ๘. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบ
ปิด  
 ๙. สังเกตและอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และ
สรุป 

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด  
 ๑๐. อธิบายโครงสร้างและการทางานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์  
 ๑๑. สังเกตและอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ
ของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  
 ๑๒. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และ
พลาสมา  
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 ๑๓. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และ รับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh  
 ๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบ และหน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้าง และหน้าท่ี
ของหลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง  
 ๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม แบบไม่
จำเพาะและแบบจำเพาะ  
 ๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา  
 ๑๗. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเก่ียวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทาให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การ
สร้างภูมิต้านทานต่อเน้ือเย่ือตนเอง  
 ๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการกาจัดของเสียออกจากร่างกาย
ของฟองน้า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
 ๑๙. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของไต และโครงสร้างท่ีใช้ลาเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย  
 ๒๐. อธิบายกลไกการทางานของหน่วยไตในการกาจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุป 

ข้ันตอนการกาจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต  
 ๒๑. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างเก่ียวกับความผิดปกติของไตอันเน่ือง มาจากโรคต่างๆ 
 
รวมท้ังหมด  21   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชีววิทยา ๕  รหัสวิชา  ว๓๓๒๔๕         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑               

 

 

 ศึกษาเก่ียวกับ      ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก  การรับรู้และการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
ส่ิงมีชีวิต  เซลล์ประสาทและการทำงานของเซลล์ประสาท  ศูนย์ควบคุมระบบประสาทและการทำงานของ
ระบบประสาท  อวัยวะรับความรู้สึก      อธิบายการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์มีกระดูกสันหลัง โครงสร้างท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีของคน   ส่ิงมีชีวิติต้องมีการสืบพันธ์ุและการ
เจริญเติบโตของสัตว์  ระบบต่อมไร้ท่อ  ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะท่ีสำคัญ  การรักษาดุลยภาพของ
ร่างกายด้วยฮอร์โมนและฟีโรโมน   กลไกการเกิดพฤติกรรม  พฤติกรรมแบบต่างๆ ของคนและสัตว์  
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมกับการพัฒนาของระบบประสาท  การส่ือสารระหว่างสัตว์   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาสาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เฝ้าระวังและพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย 
ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
 2. อธิบายเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท  
 3. อธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของศักย์ไฟฟ้า ท่ีเย่ือหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการ
ถ่ายทอดกระแสประสาท  
 4. อธิบายและสรุปเก่ียวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก  
 5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมอง
ส่วนหลัง และไขสันหลัง  
 6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทางานของระบบประสาทโซมาติกและ
ระบบประสาท อัตโนวัติ  
 7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่าง
โรคต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา  
 8. สังเกตและอธิบายการหาตาแหน่งของ จุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง  
 9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนท่ี
ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
 10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเน้ือท่ีเก่ียวข้องกับการ
เคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์  
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 11. สังเกตและอธิบายการทางานของ ข้อต่อชนิดต่างๆ และการทางานของกล้ามเน้ือโครงร่างท่ี
เก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์  
 12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์ แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์  
 13. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  
 14. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์  
 15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์  
 16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน  
 17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่กาเนิดและพฤติกรรมท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์  
 18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบ
ประสาท  
 19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการส่ือสารระหว่างสัตว์ท่ีทาให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

 

รวมท้ังหมด  19  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
153 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชีววิทยา ๖  รหัสวิชา  ว๓๓๒๔๖         

เวลา ๖0 ช่ัวโมง  จำนวน ๑.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒               

 

 

 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศ ด้านความสัมพันธ์ การถ่ายทอดพลังงาน การ
หมุนเวียนสารและความสัมพันธ์ของประชากรกับส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการ
คัดเลือกตามธรรมชาติ ผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ดุลยภาพของระบบ
นิเวศ กระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางใน
การดูแลรักษา สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถ่ิน 
ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วางแผน
และดำเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพ่ือนำความรู้มาใช้ นำเสนอและส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 4.2 ม.6/1-5 

1. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื ่อมโยงระหว่างความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ  

2. อธิบายการเกิดเซลล์เร่ิมแรกของส่ิงมีชีวิตและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว  
3. อธิบายลักษณะสำคัญและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่ม

พืช ส่ิงมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และส่ิงมีชีวิตกลุ่มสัตว์  
4. อธิบายและยกตัวอย่างการจำแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียน

ช่ือวิทยาศาสตร์ในลาดับข้ันสปีชีส์  
5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุส่ิงมีชีวิตหรือตัวอย่างท่ีกำหนดออกเป็นหมวดหมู่ 

 
 มาตรฐาน ว 4.5 ม.6/1-13 

1. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  
2. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเค

ชัน  
3. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพเพื่ออธิบาย วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกามะถัน และ วัฏจักร

ฟอสฟอรัส  
4. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ บน

โลก  
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5. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและการ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ  

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่างและสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบาง
ชนิด  

7. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพ่ิมของประชากรแบบ เอ็กโพเนนเชียลและ
การเพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติก  

8. อธิบายและยกตัวอย่างปัจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร  
9. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้า การเกิดมลพิษทางน้า และผลกระทบที่มีต่อ

มนุษย์และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้าและการแก้ไขปัญหา  
10. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที ่มีต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
11. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหา  
12. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการทาลายป่าไม้ รวมท้ังเสนอแนวทางใน

การป้องกันการทาลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้  
13. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่ทาให้สัตว์ป่ามีจานวนลดลง และแนวทางในการ

อนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
รวมท้ังหมด   18   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาการคำนวณ ๑ รหัสวิชา  ว๓๐๒๘๑         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑               

 

 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  

1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่าง สร้างสรรค์ 
และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  
 

รวมท้ังหมด  1  ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาการคำนวณ ๒ รหัสวิชา  ว๓๐๒๘๓         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑               

 

 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพ่ือนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู ้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื ่อดิจิทัล เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์  
 

รวมท้ังหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาการคำนวณ ๓ รหัสวิชา  ว๓๐๒๘๕         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒               

 

 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพ่ือนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม  
 

รวมท้ังหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ รหัสวิชา  ว๓๐๒๘๒         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนท่ี ๒               

 

 

 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน 

และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ 
ผลงาน    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพื่อนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้
เง่ือนไข และทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ี หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการ แก้ปัญหา  

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อ
ยอด  

5. ใช้ความรู้และทักษะเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 
ท่ีซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
รวมผลการเรียนรู้  5   ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ รหัสวิชา  ว๓๐๒๘๔         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๒               

 

 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน 

และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึง 
ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ 
ผลงาน    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  
 เพื่อนำความรู้มาใช้ นำเสนอ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตอนุรักษ์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 

    
รวมท้ังหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 1    รหัสวิชา  ส 21101         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษา วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู ่ประเทศไทย ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้าอโศก
มหาราช พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติร
ชาดก ประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง ความจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ ๙ อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ ๕ (ธาตุ ๔) 
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม อบายมุข ๖ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข ๒ (กายิก-เจตสิก) 
คิหิสุข มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา กรรมฐาน ๒ ปธาน ๔ โกศล ๓ มงคล ๓๘ (ไม่คบคนพาล 
คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง ยํ เว เสวติ ตาทิโส (คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น) อตฺต
นา โจทยตฺตานํ (จงเตือนตนด้วยตน) นิสมฺม  กรณํ เสยฺโย (ใคร่ครวญก่อนจึงทำดีกว่า) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา 
(เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของตนและครอบครัวใน
การดำรงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และการดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-
โทษ และทางออก) สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ วิเคราะห์และปฏิบัติตน
เก่ียวกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน การจัดเครื่อง
ประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องคำอาราธนาต่างๆ ประวัติ ความสำคัญ และ
การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาL วิเคราะห์ บทบาทหน้าที ่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยจาก
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่
ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก 
กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิต
สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
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รหัสตัวช้ีวัด 
 ส1.1 ม .1 /1 ม .1 /2 ม .1 /3 ม .1 /4 ม .1 /5 ม .1 /6 ม .1 /7 ม .1 /8 ม .1 /9 ม .1 /1  
  ม .1 /11 
 ส1.2 ม .1/1  ม.1/2  ม .1/3  ม.1/4  ม.1/5  
 ส 2.1 ม .1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  
 ส 2.2 ม .1/1  ม.1/2  ม.1/3  

 
รวมท้ังหมด  23  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 2    รหัสวิชา  ส 21102         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนใน สังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการและความสำคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและ
ธนาคารกลาง การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกำหนด
อุปสงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการ
กลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ
ความจำเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สำรวจ สืบค้นพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่ง
เวลาและเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี 
และการใช้สถิติพ้ืนฐาน รวมถึงทักษะด้านการส่ือสาร เพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน
ในการทำงาน มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 3.1 ม .1/1  ม.1/2  ม.1/3  
 ส2.3 ม .1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  
 ส 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
 ส 5.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
 
รวมท้ังหมด  14  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 3    รหัสวิชา  ส 22101         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1              

 

 ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาท่ีช่วย

เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดก

ของชาติ อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัด

ระเบียบสังคม วิเคราะห์พุทธประวัติและประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก

ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างที่กำหนด อธิบายโครงสร้างและสาระโยสังเขปของพระ

ไตรปิฏก คุณธรรมและข้อธรรมสำคัญและปฏิบัติตนตามข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่อง ธรรมคุณ 6 

อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) พุทธ

ศาสนสุภาษิต การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิด

แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ มีมรรยาทของ

ความเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และหลักคำสอนที่เกี ่ยวเนื ่องกับวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนิน

ชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ

ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
  ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและ  
ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน กระบวนการ  ใน
การตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ดำรงชีวิตร่วมกัน   ในสังคมไทย และสังคมโลก
อย่างสันติสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน    รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย 
ตัวช้ีวัด 
 ส 11.  ม.2 /1  ม.2 /2  ม.2/3 ม.2 /4  ม.2 /5  ม.2/6 ม.2 /7  ม.2 /8  ม.2/9 ม.2 /10  
  ม.2 /11    
 ส 1.2 ม.2 /1  ม.2 /2  ม.2/3 ม.2 /4  ม.2 /5   
 ส 2.1 ม .2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม .2/4    
 ส 2.2  ม .2/1  ม .2/2  
 

รวมท้ังหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 4    รหัสวิชา  ส 22102        

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2             

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ  ใน
ภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   การ
แข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและราคาสินค้าปัจจัย
ที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค   โดยใช ้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อม ูล กระบวนการทางส ังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด      ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 
 ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของ
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้น ได้แก่ข้อมูลแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพ
จากดาวเทียมในการสืบค้น ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาอธิบายมาตราส่วน ทิศ และ 
สัญสักษณ์  การแปลความหมาย มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่ บอกสาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และ 
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาสาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และ ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกาสำรวจและระบุทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์  แหล่ง
ประมง การกระจายของภาษาและศาสนาในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา บอกปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั ้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา สืบค้น 
อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกาบอกแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ใช้
ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี และการใช้สถิติพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และทักษะทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งมร
สมรรถนะสำคัญ  
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 3.1 ม .2/1  ม .2/2  ม.2/3  ม .2/4    
 ส 3.2 ม .2/1  ม .2/2  ม.2/3  ม .2/4   
 ส 5.1 ม .2/1  ม .2/2  ม .2/3    
 ส 5.2  ม .2/1  ม .2/2  ม.2/3  ม .2/4   
 

รวมท้ังหมด  15 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 5    รหัสวิชา  ส 23101       

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1             

 

  ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ การประพฤติตนตาม

แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธตามท่ีกำหนดให้ อธิบายสังฆคุณและข้อธรรม

สำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค  พุทธศาสนสุภาษิต   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก 

: พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรม      ในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมความ

พร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ สวดมนต์แปล   แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ) หน้าที่และบทบาท

ของสาวกและการปฏิบัติตนต่อสาวกได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตาม

หน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี พิธีกรรม ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมาม

กะ การเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ การยอมรับความแตกต่างและวิถีการดำเนินชีวิต

ของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สมารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
  ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ี
เหมาะสม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และการเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง การ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข โดยใช้กระบวนการคิด การ
บวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความ
เป็นไทย   มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคม
โลก 
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ตัวช้ีวัด  
 ส 1.1 ม.3 /1  ม.3 /2  ม.3/3 ม.3 /4  ม .3/5  ม .3 /6 ม.3/7  ม .3/8  ม .3 /9 ม .3/10  ส 
1.2 ม.3 /1  ม.3 /2  ม.3/3 ม.3 /4  ม .3/5  ม .3 /6 ม .3/7    
 ส 2 .1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม .3/5  
 ส 2 .2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม .3/4   
 

รวมท้ังหมด     26   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 6    รหัสวิชา  ส 23102        

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2             

 
 ศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา 
สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เพื ่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต 
มุ่งม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 
 ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนท่ี
เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลทำเลตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ บอกห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกา
ใต้สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเช่น พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แหล่ง
ประมง การกระจายของภาษาและศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้บอกปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ บอกแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ระบุความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้แก้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  
กระบวนการสืบเสาะหาข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้
เทคโนโลยี และการใช้สถิติพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ และทักษะทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งมรสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน
ต่างๆและมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน  
 
ตัวช้ีวัด  
 ส 3 .1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  
 ส 3.2 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/ 4 ม .3/5  ม.3/6  
 ส 5.1  ม 3/1 ม 3/2 
 ส 5.2  ม 3/1 ม 3/2 
 ส 5.2  ม3/3 ม 3/4  
รวมท้ังหมด  14  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 1    รหัสวิชา  ส 31101        

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1             

 
 ศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  
และสังคมโลกได้แก่กฎหมายเพ่งเก่ียวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญา กฎหมายอ่ืนท่ีสำคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครอง
ผู ้บริโภคข้อตกลงระหว่าง บอกความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโครงสร้างทางสังคมการขัดเกลาทางสังคม  การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทาง
สังคมประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนาบทบาทขององค์กรระหว่าง
ประเทศ  ในเวทีโลกที่มีผลต่อประทศไทยาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและ
แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา. วิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล บอกปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมท้ัง
เสนอแนวทางแก้ไขเสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจ  และการประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศวิเคราะห์ความสำคัญและ ความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐ รัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น 
การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ การตรวจสอบโดยประชาชน 
  โดยใช้กระบวนการคิด การบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย     
มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด  
 ส 2.1  ม.4-4/1-3     
 ส 2.2  ม.4-4/1-4 
 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 2    รหัสวิชา  ส 31102       

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2             

 
    ศึกษา และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆและบทบาทของรัฐใน
การแทรกแซงราคาและควบคุมราคา เพ่ือการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ประเทศ และประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว และเห็นความสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับปัจจุบัน วิเคราะห์ความหมาย วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไข บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบาย
การเงิน การคลัง     ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพ่ือวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา กรแข่งขัน การขัดแย้ง และการ
ประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ      
              โดยใช้กระบวนการการคิด กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล พระบวนการสร้าง
ความตระหนัก เพื ่อให้มีความรู ้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที ่เกิดขึ ้น แนวทางแก้ไข รู ้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีและส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า 
 
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 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 3    รหัสวิชา  ส 32101      

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1            

 
    ศึกษา และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆและบทบาทของรัฐใน
การแทรกแซงราคาและควบคุมราคา เพ่ือการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ประเทศ และประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว และเห็นความสำคัญในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับปัจจุบัน วิเคราะห์ความหมาย วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไข บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบาย
การเงิน การคลัง     ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพ่ือวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา กรแข่งขัน การขัดแย้ง และการ
ประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ      
              โดยใช้กระบวนการการคิด กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล พระบวนการสร้าง
ความตระหนัก เพื ่อให้มีความรู ้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที ่เกิดขึ ้น แนวทางแก้ไข รู ้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีและส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า 
 
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 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 4    รหัสวิชา  ส 32102     

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2            

 
 ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆของโลกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติลักษณะ
ทางกายภาพซึ่งทำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกใช้แผนท่ี
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และนำภูมิ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้แก่แผนที่และองค์ประกอบการอ่านแผนที่เฉพาะเรื่องการแปล
ความหมายรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมการนำภูมิสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวันวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของ
ท้องถิ ่นทั ้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกและเห็นความสำคัญของสางแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมาย
และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง และการประสานความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศแนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ใช้ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การ
คิดเชิงพ้ืนท่ี การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี และการใช้สถิติพ้ืนฐาน  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และทักษะ
ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งมรสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆและมีส่วนร่วมในการ
จัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน 
 
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 ,4-6 /4  
 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 5    รหัสวิชา  ส 33101     

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1            

 
วิเคราะห์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน

พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ที่ฝึกตนได้อย่างสูงสุด การตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน การ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา การบริหารธำารงรักษาพระพุทธศาสนา ข้อปฏิบัติทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธา
และปัญญาที ่ถูกต้อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเองการพึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพ พระพุทธศาสนาว่าเป็น
ศาสตร์แห่งการศึกษาซ่ึงเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้
ประมาทมุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ ข้อคิด
และแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนดอธิบาย
ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป วิเคราะห์ หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวนสนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญของการทำความดีต่อกัน หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัน
สำคัญ ทางศาสนา และเทศกาลที่สำคัญเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อครอบครัว และคนรอบข้าง ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีได้
อย่างถูกต้อง แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นต่อผลของ
การทำความดี ความชั่ว ตัดสินใจเลือกปฏิบัติตนตามหลัก จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นชาติและ
สมานฉันท์ เห็นคุณค่าของจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพ่ือขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคม มุ่งม่ันพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 วิเคราะห์กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก เห็นความ    
สำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนะแนวทางพัฒนา วิเคราะห์ความจำเป็นที ่จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ความ    
จำเป็นที่จะต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปฏิบัติ
ตนตามกฎหมาย และมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการเมืองที่จะนำไปสู่ความเข้าใจประสานประโยชน์ร่วมกัน เสนอแนวทางและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสามารถเสนอแนวทาง ในการอนุรักษ์ และเลือกรับวัฒนธรรมสากล  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย สืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ นำเสนอแนวทางปฏิบัติ
ตน และมีส่วนร่วมสนับสนุน เพื่อให้เห็นคุณค่า มีความตระหนัก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและมีค่านิยมท่ีดีงาม 

 
ตัวช้ีวัด 
 ส 1.1  ม.4-6/1-22  ส 1.2   ม.4-6/1-5    
 ส 2.1  ม.4-6/1-5    ส 2.2   ม.4-6/1-4    

  
รวมท้ังหมด  9 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  สังคมศึกษา 6    รหัสวิชา  ส 33102     

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2            

 
            ศึกษา และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆและบทบาทของรัฐใน
การแทรกแซงราคาและควบคุมราคา ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ 
สังคม ประเทศ และประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความสำคัญในการนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน วิเคราะห์ความหมาย 
วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนและประเทศ บอกปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข บทบาทของรัฐบาลด้าน
นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทาง
เศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง     ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิด
เสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบ
ต่างๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา กรแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ      
           โดยใช้กระบวนการการคิด กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล พระบวนการสร้างความ
ตระหนัก เพื ่อให้ม ีความรู ้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที ่ เก ิดขึ ้น แนวทางแก้ไข รู ้จ ักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีและส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า 
           ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆของโลกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติลักษณะ
ทางกายภาพซึ่งทำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกใช้แผนท่ี
และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์และนำภูมิ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้แก่แผนที่และองค์ประกอบการอ่านแผนที่เฉพาะเรื่องการแปล
ความหมายรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมการนำภูมิสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวันวิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของ
ท้องถิ ่นทั ้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกและเห็นความสำคัญของสางแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมายและ
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บทบาทขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง และการประสานความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศแนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ใช้
ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี และการใช้สถิติพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ มีความสามมารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และทักษะทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งมร
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สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆและมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ และการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน 
ตัวช้ีวัด 
    ส 3 .1 ม . 4-6/ 1 ม . 4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4ส 3.2  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.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ,4-6 /4  
      
รวมท้ังหมด  14  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประวัติศาสตร์ 1    รหัสวิชา  ส 21103     

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1            

 
 ศึกษา เวลา ช่วงเวลา และการเทียบศักราชตามระบบต่างๆ มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ทำ
ให้เห็นความสัมพันธ์ และความสำคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคตการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาใช้
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์สุโขทัยจะทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และการศึกษา
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย จะทำให้เราเข้าใจพัฒนาการจากชุมชนโบราณมาสู่รัฐ
โบราณ ก่อนที่จะสถาปนาเป็นอาณาจักรสุโขทัย และการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของอาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้าน
ต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 
รหัสตัวช้ืวัด 
 ส 4.1 ม. 1/1   ม. 1/ 2  ม. 1/ 3 
 ส 4.3 ม. 1/1   
 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประวัติศาสตร์ 2    รหัสวิชา  ส 21104     

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2            

 
 

 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆเกิดจากปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
อาณาจักรหลายประการ และมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีส่งผลต่อสังคมไทยในปัจจุบันพัฒนาการของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปัจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ  ในแต่ละสมัย ซ่ึงนอกจากน้ัน
ยังมีความร่วมมือกันในภูมิภาคก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองเช่น ในปัจจุบัน และแหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้าน
ต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 
ตัวช้ืวัด 
 ส 4.2 ม. 1/1  ม. 1/ 2  
 ส 4.3 ม. 1/1  ม. 1/ 2 
 
รวมท้ังหมด    4   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประวัติศาสตร์ 3    รหัสวิชา  ส 22103     

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1            

 
 

 ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์จะทำให้ผการศึกษา
มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยามีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักร ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของสมัยอยุธยายังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา และที่ตั้ง
และสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลายของทวีปเอเชีย มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญากระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็น
ไทย 

  
ตัวช้ีวัด 
 ส 4 .1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3    
 ส 4.3 ม .2/1  ม.2/2  ม.2/3   
 

รวมท้ังหมด    6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประวัติศาสตร์ 4    รหัสวิชา  ส 22104     

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2            

 
 

 ศึกษา พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเจริญรุ ่งเรืองของอาณาจักร        
ภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมของสมัยธนบุรียังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา ประวัติและผลงาน
ของพระมหากษัตริย์ ขุนนาง ในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองในด้านต่างๆ 
ด้วยความเสียสละ กล้าหาญอดทน และความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลัง  ได้นำไปประพฤติ
ปฏิบัติตาม และแหล่งอารยธรรมตะวันออกและมรดกโลกของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ล้วนมีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองเม่ือคร้ังอดีต ซ่ึงมีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็น
ไทย 
  
ตัวช้ีวัด 

 ส 4 .2  ม.2/2    
 ส 4.3 ม .2/1  ม.2/3   
 
รวมท้ังหมด    3  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประวัติศาสตร์ 5    รหัสวิชา  ส 23103     

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1            

 
 

  ศึกษาการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมี
เหตุผลจะทำให้เหตุการณ์นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในด้านต่างๆ น้ัน 
มีปัจจัยสำคัญที ่ส่งผลต่อความมั ่นคงและความเจริญรุ ่งเรืองของไทย ทำให้  ราชธานีมีความมั ่นคงและ
เจริญรุ่งเรือง และส่งผลความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน และพัฒนาการของไทยในสมัย
ปรับปรุง และปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ทำให้  ราชธานีมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง และส่งผลต่อความ
ม่ันคงและความ เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน 
  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
   เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่นของตนเอง และประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย       ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
ตัวช้ีวัด 
 ส 4 .1  ม.3/ 1 ม .3/ 2 
 ส 4.3 ม.3/1  ม.3/2  
 
รวมท้ังหมด    4  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
181 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประวัติศาสตร์ 6    รหัสวิชา  ส 23104     

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2            

 
 

  ศึกษาพัฒนาการของไทยในสมัยประชาธิปไตยในด้านต่างๆ ทำให้ ราชธานีมีความมั่นคงและ
เจริญรุ่งเรือง และส่งผลต่อความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย ทำให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์
ไว้ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
นอกจากนั้นอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกยังมีผลสำคัญต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และโลกในศตวรรษ
ท่ี 20 มนุษย์มีชีวิต  ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็มีความ ขัดแย้งกันมากขึ้น ทำให้มนุษย์หาหนทางร่วมมือขจัด
ความขัดแย้ง โดยการจัดต้ังองค์การความร่วมมือต่างๆ ข้ึน เพ่ือให้มนุษย์ทุกคนบนโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
  
  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
     เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่นของตนเอง และประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย       ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 

ตัวช้ีวัด 

   ส 4.2 ม.3/1  ม .3/2  
            ส 4.3 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   

 
รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประวัติศาสตร์ 1    รหัสวิชา  ส 31103     

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1           

 
 ศึกษา การกำหนดเวลา ยุคสมัย การนับ และเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย ทำให้สามารถศึกษา
และเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ได้ รวมทั้งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน และ
คาดการณ์ในอนาคตเข้าด้วยกันได้ การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ย่อมทำให้ผลการศึกษานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ บุคคลสำคัญ
ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชาวไทยทุกคนควร
ศึกษาผลงานและยกย่องท่าน และนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ตัวช้ีวัด   
   ส 4.1  ม . 4-6/1 ม . 4-6/2       
 ส 4.3  ม . 4-6 /4  
 
รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประวัติศาสตร์ 2    รหัสวิชา  ส 31104     

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2           

 
 

 ศึกษา การศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ไทยนอกจากฝึกกระบวนการวิเคราะห์แล้ว ยังทำให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย วิถีการ
ดำรงชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละยุคสมัย มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งมี
ผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย จึงมีความจำเป็นที่ชาวไทย จะต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความ
รักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ตัวช้ีวัด   
   ส 4.3   ม. 4-6/1    ม. 4-6/2   ม. 4-6 /3   ม. 4-6 /5 
 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประวัติศาสตร์ 3    รหัสวิชา  ส 32103     

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1           

 
 ศึกษา เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
สากล ทำให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
สากล โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ย่อมทำให้ผลการศึกษานั้นมีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน และการติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อกัน และมีผลต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
ตัวช้ีวัด   
   ส 4.1 ม. 4-6/1   ม. 4-6/2 

ส 4.3   ม. 4-6/1ม. 4-6/2      
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประวัติศาสตร์ 4    รหัสวิชา  ส 32104     

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2           

 
 

 ศึกษา  เหตุการณ์สำคัญในโลกตะวันตกและตะวันออก การขยายและการล่าอาณานิคมของประเทศ
ในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชียส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้า
สู่โลกสมัยปัจจุบัน สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันมีปัญหาทั้งทางด้านการเมือง การขาดแคลนทรัพยากร การ
ก่อการร้าย และการต่อต้านการก่อการร้าย ความขัดแย้งทางศาสนา ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
ตัวช้ีวัด   
   ส 4.2 ม. 4-6/2   ม. 4-6/3  ม. 4-6/4 
 

รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา 1   รหัสวิชา  พ21101         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษาความสำคัญและวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่น เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย  วิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ภาวะการณ์เจริญเติบโตของร่างกายตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจ  อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ
อย่างเหมาะสม มีทักษะการปฏิเสธ เพ่ือป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ 

โดยใช้กระบวนการอธิบาย การวิเคราะห์  แสวงหาแนวทาง  และทักษะการปฏิเสธ  เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม   

มีค่านิยมที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  สุจริต  มีความใฝ่เรียนรู้มีวินัย  
มุ่งม่ันในการทำงานและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.1/1  , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
พ 2.1 ม.1/1  , ม.1/2  
 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา 2   รหัสวิชา  พ21103         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษาหลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ  รวมทั้งการปฐม
พยาบาล  การเคลื ่อนย้ายผู ้ป่วยอย่างปลอดภัย  ลักษณะ  อาการ  การป้องกันการติดสารเสพติดและ
ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการอธิบาย  การวิเคราะห์   ปฏิบัติและนำทักษะไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม   ดูแลสุขภาพตนเอง   

มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต  มีความใฝ่เรียนรู้มีวินัย  มุ่งม่ันในการทำงานและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
พ 5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4   

 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา 3   รหัสวิชา  พ22101         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1               

 

  ศึกษาเพื ่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจการเปลี ่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม             
และสติปัญญาในวัยรุ ่น  ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ  ปัญหาและผลกระทบที่เกิด
จากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี ่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์      
เอดส์และการตั ้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการปฏิบัติ  การบวนการทักษะชีวิต  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการทางสุขภาพ 
  เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ให้มีสุขภาพดีรักและเอาใส่สุขภาพรักการค้นคว้ามีเหตุผล  เห็นคุณค่าของ
ตนเองและสุขภาพและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.2/1 , ม.2/2   
พ 2.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 

 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา 4   รหัสวิชา  พ22103         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2               

 

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการป้องกันโรค เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมีสุขนิสัยที่ดี
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติจุดดีจุดด้อยระมัดระวังการเจ็บป่วยการบาดเจ็บอุบัติเหตุการใช้ยาผิด สารพิษ สารเสพติด 
ปัญหาทางอารมณ์ ความเครียด และปัญหาสุขภาพ การล่วงละเมิดทางเพศ เลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย 
พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้างเสริมสุขภาพ และรายงานผลต่อ
กลุ่มเป็นระยะ ๆ 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการปฏิบัติ  การบวนการทักษะชีวิต  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการทางสุขภาพ 
  เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ให้มีสุขภาพดีรักและเอาใส่สุขภาพรักการค้นคว้ามีเหตุผล  เห็นคุณค่าของ
ตนเองและสุขภาพ  มีความภูมิในความเป็นไทยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

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

 
รวมท้ังหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา 5   รหัสวิชา  พ23101         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาในแต่ละวัย  อิทธิพลและ
ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  และสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น  องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  สาเหตุและ
แนวทางป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว 

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  วิเคราะห์  อภิปราย  นำเสนอและใช้บทบาทสมมุติ    เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม   

มีค่านิยมที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  มีความใฝ่เรียนรู้มีวินัย  
มุ่งม่ันในการทำงาน    มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ 1.1  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3        
 พ 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา 6   รหัสวิชา  พ23103         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2               

 

  ศึกษาและกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ  โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและ
การตายของคนไทย  ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน       
การวางแผนการออกกำลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  
ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหา แนวทางและวิธีเหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง  อิทธิพลของ
สื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพ และความรุนแรง  ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและ
การเกิดอุบัติเหตุ  และวิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี   

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  วิเคราะห์  อภิปราย  นำเสนอและใช้บทบาทสมมุติเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม   

มีค่านิยมที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  มีความใฝ่เรียนรู้มีวินัย  
มุ่งม่ันในการทำงาน    มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  พ 4.1  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3    ม.3/4  ม.3/5         
  พ 5.1  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3    ม.3/4  ม.3/5 
 
รวมท้ังหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา 1   รหัสวิชา  พ21102         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษาหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานท่ีนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 
ไทยและกีฬาสากลท่ีเลือก วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย  วิธีสร้างเสริมปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย        นำ
ความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้  เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน  

โดยใช้กระบวนการค้นคว้า การปฏิบัติ  และการนำไปใช้ในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล   
ท้ังประเภททีมและประเภทบุคคล 

เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ ซ่ือสัตย์  มุ่งม่ันในการทำงาน  จิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
 
รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา 2   รหัสวิชา  พ21102         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษา  อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เช่น การบริหารแบบต่างๆ เล่นกีฬา
ไทย  กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม  ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและ ผู้อื่น กฎ กติกา การเล่นเกม 
การแข่งขัน วางแผนวิธีการรุกและการป้องการเล่นกีฬา รวมทั้งวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย  วิธีสร้างเสริม
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย 
 ให้ความร่วมมือ ในการเล่นกีฬา และการทำงานเป็นทีม วิเคราะห์เปรียบเทียบ และยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ในการเล่นกีฬา  

เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ ซ่ือสัตย์  มุ่งม่ันในการทำงาน  จิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3ม.1/4,ม.1/5, ม.1/6 

 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา 3   รหัสวิชา  พ22102         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำผลการปฏิบัติตนเกี ่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและทีม  จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุป
เป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีส่งผลต่อการ
เล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวันร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการฝึกปฏิบัติ   กระบวนการแก้ปัญหา มีทักษะสร้างเสริม
สมรรถภาพ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา รู้กฎกติกาในการแข่งขันกีฬา รู้หน้าที่ในการเล่นกีฬาเป็นทีม    
มีน้ำใจนักกีฬา รักการออกกำลังกาย มีระเบียบวินัย  นำความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างเป็นระบบ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.1  ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3 , ม.2/4 
 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา 4   รหัสวิชา  พ22104         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2               

 

ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาที่เกิดจากการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจำ จนเป็นวิถีชีวิต  เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออก
กำลังกาย เล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองมีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกวางแผนการรุก
และการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและนำไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา มีทักษะสร้างเสริม
สมรรถภาพ 

นำผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งม่ัน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 3.2   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 

 
รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา 5   รหัสวิชา  พ23101         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษาประวัติความเป็นมา  เทคนิค   กติกา  วิธีการเล่นของกีฬาไทย  กีฬาสากล   การนำหลักการ  
ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางการกีฬา  การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง     
และการจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อ่ืน   

โดยใช้กระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย ฝึกปฏิบัต ิ การมีส ่วนร่วมเพื ่อให้เกิดทักษะ  
ในการออกกำลังกาย  เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล และนันทนาการ               

มีค่านิยมท่ีดี รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงานรักกความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะและมีความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี 

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

 
รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 198 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา 6   รหัสวิชา  พ23104         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2               

 

ศึกษา  กฎ  กติกา  มารยาท  ในการเล่นและการดูกีฬาทั้งประเภทบุคคล   ประเภททีม  การมีน้ำใจ
นักกีฬา   การออกกำลังกาย   วิธีการรุก  การป้องกันในการเล่นกีฬา  และพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจาการ
ออกกำลังกาย  การเล่นกีฬาอยู่เป็นประจำ 

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  วิเคราะห์  อภิปราย  ฝึกปฏิบัติ  การมีส่วนร่วม    เพื่อให้เกิดทักษะ  
ในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล และนันทนาการตามท่ีตนเองถนัด           

มีค่านิยมที่ดี   มีความรักชาติ  ศาสนา  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะและมีความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

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

 
รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วู้ดบอล 1   รหัสวิชา  พ20201         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษาความรู้เบื้องต้น  และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงในกิจกรรมของกีฬาวู้ดบอล  การเคลื่อนไหว
เบื้องต้น  การฝึกทักษะ เทคนิคการเล่น  กลยุทธ์การแข่งขัน กฎ  กติกา  มารยาท การบำรุงรักษาอุปกรณ์  
พื้นฐานการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล  การนำไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน  การออกกำลังกาย  
การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม  มีทักษะในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมวู้ดบอล  สามารถนำไปเป็นกิจกรรม
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพ  และนันทนาการ  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด ให้ผู้เรียนได้แสดงออกมีการลงมือปฏิบัติทักษะต่างๆเพื่อให้เกิดความชำนาญใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยใช้กระบวนความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด การสืบค้น การ
สาธิต กระบวนการกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองครอบครัว
ชุมชนและสังคมที่จะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี  เน้นการปลูกฝัง
ทัศนคติท่ีดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมวู้ดบอล 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1.  มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประวัติ  ประโยชน์  มารยาท  การรักษาอุปกรณ์กีฬาวู้ดบอล 

2.  อธิบายกฎ  กติกาการแข่งขัน  และการตัดสิน 

3.  ปฏิบัติการบริหารร่างกายได้เหมาะสม 

4.  ปฏิบัติการสร้างความคุ้นเคยฯ 

5.  ปฏิบัติการยืนและการจับไม้ 

6.  ปฏิบัติการยืนและการตีลูก 

7.  ปฏิบัติการยืนและการยิงประตู 

8.  ปฏิบัติการแข่งขัน  
 
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานร่อน 1   รหัสวิชา  พ20202         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองประวัติความเป็นมากีฬาจานร่อนคุณลักษณะของผู้เล่น
กีฬาจานร่อนประโยชน์ของกีฬาจานร่อน การบริหารร่างกายสำหรับกีฬาจานร่อนทักษะพื้นฐานในการเล่นจาน
ร่อน กติกาจานร่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิเคราะห์การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาและ
การเคล่ือนไหวอย่างสร้างสรรค์การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ให้ผู้เรียนได้แสดงออกมีการลงมือ
ปฏิบัติทักษะต่างๆเพ่ือให้เกิดความชำนาญใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน โดยใช้กระบวนความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด การสืบค้น การสาธิต กระบวนการกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
  เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจประวัติความเป็นมากีฬาจานร่อนคุณลักษณะของผู้เล่นกีฬา
ประโยชน์ของกีฬาจานร่อน 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบ้ืองต้นการบริหารร่างกายสำหรับกีฬาจานร่อน 
3. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นกีฬาจานร่อน 
4. มีความรู้ความและเข้าใจกติกากีฬาจานร่อน 
5. มีทักษะในการเล่นและแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทอัลทิเมท 
6. เพ่ือให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี 
7. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

  
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
201 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 1  รหัสวิชา  พ31101         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเรื่อง ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อของร่างกาย การวางแผนดูแล
สุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในชุมชน  สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  แนวทางการป้องกันการ
เจ็บป่วย  การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
รูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา  การเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม 
กีฬาประเภทบุคคล/คู่  ประเภททีม การเคล่ือนไหวท่ีสร้างสรรค์  หลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการ
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด โดยการนำกระบวน การสืบค้น
ข้อมูล   การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม  แสดงบทบาทสมมุติ  กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติ  
การมีส่วนร่วม  เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล และนันทนาการตามท่ีตนเองถนัด 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสม และเป็นผู้มีคุณภาพชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 
พ 4.1 ม.4-6/1 ม.4-6 /4  ม.4-6 /5 
พ 3.1 ม.4-6/1 ม.4-6 /2  ม.4-6 /3 ม.4-6/4 ม.4-6 /5   
 
รวมท้ังหมด 10 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 2  รหัสวิชา  พ31102         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษาความรู้เรื่อง หลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม  ค่านิยมในเร่ืองเพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  แนวทางในการ เลือกใช้ทักษะ
ต่าง ๆ ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว  ความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน
ระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน  การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว    การมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน  การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกการออกกำลังกายด้วยวิธีที่  การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีม  การใช้ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพของทีมในการเล่นกีฬาและการเล่นโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ต่อสังคม  การวางแผนกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสิทธิกฎ กติกาการเล่นกีฬา 
กลวิธี หลักการรุก การป้องกัน อย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและแข่งขันกีฬา 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด โดยการนำกระบวน การสืบค้น
ข้อมูล การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม  แสดงบทบาทสมมุติ  กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติ  
การมีส่วนร่วม  เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล และนันทนาการตามท่ีตนเองถนัด 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสม และเป็นผู้มีคุณภาพชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 2.1 ม.4-6/1    ม.4-6/2     ม.4-6/3    ม.4-6/4 
พ 4.1 ม.4-6/5    ม.4-6/6     ม.4-6/7 
พ 3.2 ม.4-6/1    ม.4-6/2     ม.4-6/3    ม.4-6/4  
 
รวมท้ังหมด 11  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
203 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 3  รหัสวิชา  พ32101         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเรื่อง ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย  
อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย  สิทธิพื้นฐานของ
ผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบ
ต่างๆ  ในการเล่นกีฬา  การเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม กีฬา
ประเภทบุคคล/คู่  ประเภททีม การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์  หลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด โดยการนำกระบวน การสืบค้น
ข้อมูล การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติ 
การมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล และนันทนาการตามท่ีตนเองถนัด 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสมและเป็นผู้มีคุณภาพชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.4-6/1  
พ 4.1 ม.4-6/2 ม.4-6/3  
พ 3.1 ม.4-6/1 ม.4-6 /2  ม.4-6 /3 ม.4-6/4 ม.4-6 /5   
 
รวมท้ังหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 4  รหัสวิชา  พ31102         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษาความรู ้เรื ่อง การช่วยฟื ้นคืนชีพอย่างถูกวิธีการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก    การออกกำลังกายด้วยวิธีที่  การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีม  การใช้ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพของทีมในการเล่นกีฬาและการเล่นโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ต่อสังคม  การวางแผนกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สิทธิกฎ กติกาการเล่นกีฬา  
กลวิธี หลักการรุก การป้องกัน อย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและแข่งขันกีฬา 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด โดยการนำกระบวนการสืบค้น
ข้อมูล การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม  แสดงบทบาทสมมุติ  กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติ  
การมีส่วนร่วม  เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลและนันทนาการตามท่ีตนเองถนัด 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสมและเป็นผู้มีคุณภาพชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 4.1 ม.4-6/7 
พ 5.1 ม.4-6/7 
พ 3.2 ม.4-6/1     ม.4-6/2     ม.4-6/3    ม.4-6/4  
 
รวมท้ังหมด 6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 5  รหัสวิชา  พ33101         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ ระบบประสาทของร่างกาย   ปัจจัยที่มีผล
ต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน  การวางแผน กำหนดแนวทาง ลดอุบัติเหตุ 
และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ทักษะการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบ
ต่างๆ  ในการเล่นกีฬา  การเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม กีฬา
ประเภทบุคคล/คู่  ประเภททีม การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์  หลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม   

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด โดยการนำกระบวน การสืบค้น
ข้อมูล การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม  แสดงบทบาทสมมุติ  กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติ 
การมีส่วนร่วม  เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล และนันทนาการตามท่ีตนเองถนัด 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสม และเป็นผู้มีคุณภาพชีวิต 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 1.1 ม.4-6/1  
พ 5.1 ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6 /5  ม.4-6 /6 
พ 3.1 ม.4-6/1  ม.4-6 /2 ม.4-6 /3  ม.4-6/4   ม.4-6 /5   
 
รวมท้ังหมด 9 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 6  รหัสวิชา  พ33102         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาความรู้เรื่อง  การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง  การ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่าย สารเสพติด  โทษทางกฎหมายที่เกิด
จากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด  การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก    การออกกำลังกายด้วยวิธีที่  การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีม  การใช้ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพของทีมในการเล่นกีฬาและการเล่นโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ต่อสังคม  การวางแผนกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สิทธิกฎ กติกาการเล่นกีฬา  
กลวิธี หลักการรุก การป้องกัน อย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและแข่งขันกีฬา 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด โดยการนำกระบวน การสืบค้น
ข้อมูล   การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม  แสดงบทบาทสมมุติ  กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติ  
การมีส่วนร่วม  เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล และนันทนาการตามท่ีตนเองถนัด 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ี
เหมาะสม และเป็นผู้มีคุณภาพชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ 4.1 ม.4-6/7 
พ 5.2 ม.4-6/1     ม.4-6/2      
พ 3.2 ม.4-6/1     ม.4-6/2     ม.4-6/3    ม.4-6/4  
 
รวมท้ังหมด 7  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วู้ดบอล    รหัสวิชา  พ30201         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษาความรู้เบื้องต้น  และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงในกิจกรรมของกีฬาวู้ดบอล  การเคลื่อนไหว
เบ้ืองต้น  การฝึกทักษะ เทคนิคการเล่น  กลยุทธ์การแข่งขัน กฎ  กติกา  มารยาท การบำรุงรักษาอุปกรณ์  
พื้นฐานการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล  การนำไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน  การออกกำลังกาย  
การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม  มีทักษะในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมวู้ดบอล  สามารถนำไปเป็นกิจกรรม
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพ  และนันทนาการ  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด ให้ผู้เรียนได้แสดงออกมีการลงมือปฏิบัติทักษะต่างๆเพื่อให้เกิดความชำนาญใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยใช้กระบวนความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด การสืบค้น การ
สาธิต กระบวนการกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองครอบครัว
ชุมชนและสังคมที่จะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี  เน้นการปลูกฝัง
ทัศนคติท่ีดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมวู้ดบอล 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1.  มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประวัติ  ประโยชน์  มารยาท  การรักษาอุปกรณ์กีฬาวู้ดบอล 

2.  อธิบายกฎ  กติกาการแข่งขัน  และการตัดสิน 

3.  ปฏิบัติการบริหารร่างกายได้เหมาะสม 

4.  ปฏิบัติการสร้างความคุ้นเคยฯ 

5.  ปฏิบัติการยืนและการจับไม้ 

6.  ปฏิบัติการยืนและการตีลูก 

7.  ปฏิบัติการยืนและการยิงประตู 

8.  ปฏิบัติการแข่งขัน 
 
รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จานร่อน   รหัสวิชา  พ30202         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประวัติความเป็นมากีฬาจานร่อนคุณลักษณะของผู้เล่นกีฬา
จานร่อนประโยชน์ของกีฬาจานร่อน การบริหารร่างกายสำหรับกีฬาจานร่อนทักษะพื้นฐานในการเล่นจานร่อน 
กติกาจานร่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิเคราะห์การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาและการ
เคล่ือนไหวอย่างสร้างสรรค์การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ให้ผู้เรียนได้แสดงออกมีการลงมือปฏิบัติ
ทักษะต่างๆเพื่อให้เกิดความชำนาญใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยใช้กระบวนความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด การสืบค้น การสาธิต กระบวนการกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองครอบครัว
ชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจประวัติความเป็นมากีฬาจานร่อนคุณลักษณะของผู้เล่นกีฬา
ประโยชน์ของกีฬาจานร่อน 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบ้ืองต้นการบริหารร่างกายสำหรับกีฬาจานร่อน 
3. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นกีฬาจานร่อน 
4. มีความรู้ความและเข้าใจกติกากีฬาจานร่อน 
5. มีทักษะในการเล่นและแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทอัลทิเมท 
6. เพ่ือให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี 
7. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

  
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฟุตซอล    รหัสวิชา  พ30203         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประวัติความเป็นมากีฬาฟุตซอลคุณลักษณะของผู้เล่นกีฬา
ฟุตซอลประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล การทรงตัว การสร้างความคุ้นเคยทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตซอลหลักการ
รุก หลักการรับกติกาฟุตซอลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ให้ผู้เรียนได้แสดงออกมีการลงมือปฏิบัติ
ทักษะต่างๆเพื่อให้เกิดความชำนาญใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยใช้กระบวนความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการปฏิบัติกระบวนการคิด การสืบค้น การสาธิต กระบวนการกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองครอบครัว
ชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจประวัติความเป็นมากีฬาฟุตซอล 
คุณลักษณะของผู้เล่นกีฬาฟุตซอลประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบ้ืองต้นการทรงตัวสำหรับกีฬาฟุตซอล 
3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างความคุ้นเคยกับบอล 
4. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาฟุตซอล 
5. มีความรู้ความและเข้าใจหลักการรุก 
6. มีความรู้ความและเข้าใจหลักการรับ  
7. มีความรู้ความและเข้าใจกติกาฟุตซอล 
8. เพ่ือให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี 
9. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

    
รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา บาสเกตบอล   รหัสวิชา  พ30201         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประวัติความเป็นมากีฬาบาสเกตบอลคุณลักษณะของผู้เล่น
กีฬาบาสเกตบอล  ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล  การเคล่ือนไหว การสร้างความคุ้นเคยทักษะพ้ืนฐานในการ
เล่นบาสเกตบอล  หลักการรุก หลักการรับ กติกาบาสเกตบอล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ให้ผู้เรียนได้แสดงออกมีการลงมือปฏิบัติ
ทักษะต่างๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยใช้กระบวนความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด การสืบค้น การสาธิต กระบวนการกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองครอบครัว
ชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจประวัติความเป็นมากีฬาบาสเกตบอล   
คุณลักษณะของผู้เล่นกีฬาฟุตซอลประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล   

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบ้ืองต้นเคล่ือนไหวสำหรับกีฬาบาสเกตบอล   
3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างความคุ้นเคยกับบอล 
4. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล   
5. มีความรู้ความและเข้าใจหลักการรุก 
6. มีความรู้ความและเข้าใจหลักการรับ  
7. มีความรู้ความและเข้าใจกติกาบาสเกตบอล   
8. เพ่ือให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี 
9. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

    
รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เปตอง    รหัสวิชา  พ30205         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ เรื ่องประวัติความเป็นมากีฬาเปตองคุณลักษณะของผู้เล่น
ประโยชน์ของกีฬาเปตอง ผู้นำกีฬาเปตองเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน ไปทั่วทุกภาค 
ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กีฬาเปตองได้แพร่หลาย เข้าสู่ระบบการศึกษาของไทย เป็นกิจกรรมนันทนาการ
ในสถานศึกษา โดยฝึกทักษะด้านต่างๆในการเล่น  มีความรู ้เกี ่ยวกับขนาดของสนาม อุปกรณ์ การเล่น 
กฎระเบียบ กติกา การแข่งขันอย่างถูกต้องเพื่อเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมความสามัคคี วิเคราะห์การ
เคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ให้ผู้เรียนได้แสดงออกมีการลงมือปฏิบัติ
ทักษะต่างๆเพื่อให้เกิดความชำนาญใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยใช้กระบวนความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด การสืบค้น การสาธิต กระบวนการกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองครอบครัว
ชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจประวัติความเป็นมากีฬาเปตองคุณลักษณะของผู้เล่นกีฬาเปตอง
ประโยชน์ของกีฬาเปตอง 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบ้ืองต้นการบริหารร่างกายสำหรับกีฬาเปตอง 
3. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นกีฬาเปตอง 
4. มีความรู้ความและเข้าใจกติกากีฬาเปตอง 
5. มีทักษะในการเล่นประเภทเด่ียว ประเภทคู่ ประเภททีม 
6. เพ่ือให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี 
7. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

  
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แบมินตัน   รหัสวิชา  พ30206         

เวลา ๒0 ช่ัวโมง  จำนวน ๐.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประวัติความเป็นมากีฬาแบดมินตันคุณลักษณะของผู้เล่น
กีฬาแบดมินตันประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน การบริหารร่างกายสำหรับกีฬาแบดมินตันทักษะพื้นฐานในการ
เล่นแบดมินตันกติกาแบดมินตันการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิเคราะห์การเคลื ่อนไหวรูปแบบต่างๆ         
ในการเล่นกีฬาและการเคล่ือนไหวอย่างสร้างสรรค์การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ให้ผู้เรียนได้แสดงออกมีการลงมือปฏิบัติ
ทักษะต่างๆเพื่อให้เกิดความชำนาญใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยใช้กระบวนความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด การสืบค้น การสาธิต กระบวนการกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองครอบครัว
ชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจประวัติความเป็นมากีฬาแบดมินตันคุณลักษณะของผู้เล่นกีฬา
แบดมินตันประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบ้ืองต้นการบริหารร่างกายสำหรับกีฬาแบดมินตัน 
3. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
4. มีความรู้ความและเข้าใจกติกาแบดมินตัน 
5. มีทักษะในการเล่นประเภทเด่ียว ประเภทคู่ ประเภทผสม 
6. เพ่ือให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี 
7. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
ครอบครัวชุมชนและสังคมท่ีจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

  
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ      รหัสวิชา  ศ21101         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ทัศนศิลป์ ระบุและบรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ หลักการจัดองค์ประกอบ การวาดภาพทิวทัศน์ ภาพ
หุ่นน่ิงและทัศนียภาพ จำแนกประเภทของงานประติมากรรม ลักษณะของงานประติมากรรม 
 โดยใช้วิธีการสังเกตและสำรวจส่ิงแวดล้อมอย่างอิสระ เน้นกิจกรรมกลุ่มและการจัดระบบความคิดเป็น
แผนภาพความคิด ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถสร้างงานทัศนศิลป์โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการ 
สร้างงานให้ได้ประสิทธิภาพ 
 เห็นคุณค่าของสิ ่งแวดล้อมและงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
 ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
 
รวมท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ      รหัสวิชา  ศ21102         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2               

 

          สาระดนตรี  จำแนกความแตกต่าง เรื่ององค์ประกอบของดนตรีเข้าใจวิธีนำความรู้และหลักการทาง
ดนตรี  มาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  และชีวิตประจำวันเข้าใจประวัติความเป็นมาของดนตรีและเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์เข้าใจหลักการจัดการแสดงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี  ที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม   
        สาระนาฏศิลป์ ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการใช้กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ ประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันชื่นชมเห็นคุณค่าของละครที่มีความหมายต่อชีวิตรับรู้ความแตกต่างของรูปแบบและวิธีการ
แสดงออกทางนาฏศิลป์และการละครว่ามีท่ีมาจากบริบทและวัฒนธรรมหลากหลายเข้าใจประโยชน์ของการจัด
กิจกรรมนาฏศิลป์ที่มีส่วนในการบ่งบอกภูมิปัญญาท้องถิ่นรับรู้คุณค่าของละครอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาสากล 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 
 ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2 
 ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
 ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2 
 
รวมท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ      รหัสวิชา  ศ22101         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1               

 

สาระดนตรี  ศึกษาที่มาและองค์ประกอบของดนตรี อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและสากล ฝึกปฏิบัติการ
ขับร้อง และบรรเลงดนตรีเพื่อสื่อความคิด จินตนาการณ์ ความรู้สึก ตลอดจนนำความรู้และหลักการดนตรีมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

สาระนาฏศิลป์ ศึกษาที่มาและองค์ประกอบของนาฏศิลป์และการละคร หลักและวิธีการเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบจังหวะ นาฏศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์เบื้องต้น ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด
อย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้กับตัวเองและสังคม 

โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการวาดภาพ การร้องโน้ตไทยและสากลการเคล่ือนไหวร่างกาย
ประกอบจังหวะ นาฏศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เน้นคุณค่าของการนำ
ความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 
ศ 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  

 
รวมท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ      รหัสวิชา  ศ22102         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2               

 

ทัศนศิลป์ บรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ ความ
เหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน วิธีการใช้งานทัศนศิลป์ใน
การโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย โดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน เปรียบเทียบ
แนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที ่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล ฝีกฝนการวาดภาพด้วยเทคนิคท่ี
หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร รวมถึงสร้าง
เกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ นำผลงานวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน 
 ให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลงานทางทัศนศิลป์ เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
 เห็นคุณค่าและช่ืนชมงานทัศนศิลป์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
 ศ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
 ศ 2.2 ม.2/1, ม.2/2 
 ศ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 ศ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
 
รวมท้ังหมด 17 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 218 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ      รหัสวิชา  ศ23101         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ทัศนศิลป์ ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทัศนศิลป์เกี่ยวกับ รูปแบบของทัศนธาตุ  แนวคิดใน
ทัศนศิลป์   ความเหมือนและความแตกต่างของการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ การวาดภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย การ
สร้างเกณฑ์การประเมินและการวิจารณ์เพ่ือนำไปสู่การพัฒนางานทัศนศิลป์   หลักการถ่ายทอดบุคลิกภาพของ
ตัวละคร วิธีการของงานทัศนศิลป์ในงานโฆษณาและงานออกแบบ  ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทยต่างๆท่ี
สะท้อนงานทัศนศิลป์ ในแต่ละยุคสมัย  เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรรม
ไทยและสากล   
        โดยใช้ทักษะการสืบค้นข้อมูล  การอ่านคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  บรรยายเปรียบเทียบ  การวิจารณ์  
และทักษะปฏิบัติเพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์   
          เพื่อให้ เห็นคุณค่าในทัศนศิลป์  นำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
และการดำรงชีวิต มีวินัย  มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  
สามารถนำความรู้ความเข้าใจทางศิลปะมาพัฒนาบุคลิกภาพ  มีรสนิยม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม             

 
         รหัสตัวช้ีวัด                  
                  ศ1.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,ม.2/6, ม.2/7 
                  ศ1.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   
 
           รวมตัวช้ีวัด   10  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ      รหัสวิชา  ศ23102         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2               

 

สาระดนตรี มีความรู้ความเข้าใจประเภทเครื่องดนตรีหลักการผสมวงและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
จิตใจและความรู้สึกของบุคคล  ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี  โดยนำองค์ประกอบทางดนตรีและ
เทคนิคทางดนตรีมาประยุกต์ใช้  มีความรับผิดชอบในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรี  วิเคราะห์และวิจารณ์
ความแตกต่างและความไพเราะของเสียงดนตรีที่ตนชื่นชอบ  ตามหลักการทางดนตรี  เข้าใจวิธีนำความรู้และ
หลักการทางดนตรี  มาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  และชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆทางการละคร  สร้างผลงานละครขนาดส้ัน เพ่ือ
สื่อเรื่องราวและสาระสำคัญที่อยู่ในละคร  ฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีรูปแบบ ตามหลักนาฏศิลป์ นำความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบไปใช้ในการแสดงนาฏศิลป์  และวิธีการแสดงออกทางนาฏศิลป์และ
การละคร  ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการสืบสานนาฏศิลป์  การละครอันเป็นภูมิปัญญาสากล ในการอนุรักษ์
และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการทำงาน ทักษะการปฏิบัติ สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยเทคนิค ฝึก
ทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี   ฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีรูปแบบ ตามหลักนาฏศิลป์ เพื่อให้เกิด
ความชำนาญ เห็นคุณค่าของการปฏิบัติจริงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีดีงาม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
 ศ 2.2 ม.3/1, ม.3/2 
 ศ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
 ศ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
 
รวมท้ังหมด 19 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วาดเส้น 1     รหัสวิชา  ศ20201         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

               ศึกษา เกี่ยวกับความหมาย  ความสำคัญของการวาดเส้น การถ่ายทอดความคิด และแนวทางการ
วาดเส้น ลักษณะของเส้น วิธีการจับดินสอสำหรับงานวาดเส้น  การเขียนเส้นแบบต่าง ๆ ลักษณะของน้ำหนัก
แสงเงาท่ีกระทบหุ่น ข้ันตอนการร่างภาพลงน้ำหนักแสงเงา 
               ฝึกปฏิบัติการวาดเส้นพื้นฐานในขั้นตอนต่าง ๆ มีทักษะในการร่างภาพลงน้ำหนักแสงเงา และ
เทคนิคการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการเขียนหุ่นรูปทรงเรขาคณิต  วงกลม  สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม  หกเหลี่ยมและ
หุ่นในลักษณะต่างๆ   การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งาน  จัดทำแฟ้มสะสมงาน
การวาดเส้นในรูปแบบลักษณะต่างๆ  
              ประเมินผลงาน และวิจารณ์การวาดเส้นในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์  และ
จัดกลุ่มงาน เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 
             เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์การวาดเส้น  มีความชื่นชมในผลงาน  นำความรู้ และทักษะทางการวาด
เส้นจะนำไปสู่การเขียนภาพระบายสีหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายความสำคัญ แนวทางการถ่ายทอดความคิดในของการวาดเส้นและลักษณะของ
เส้น 

2.  รู้วิธีการจับดินสอวาดเส้นแรเงาแบบต่างๆและ การใช้วัสดุอุปกรณ์ถูกตามหลักวิธี  
3. บอกแหล่งท่ีมาและความสำคัญของแสงเงา 
4. บอกลักษณะของหุ่นท่ีมีพ้ืนผิวแตกต่าง 
5. นักเรียนสามารถวาดเส้นพ้ืนฐานในข้ันตอนต่างๆ 
6. นักเรียนสามารถวาดภาพของหุ่นรูปทรงเรขาคณิตและวัสดุส่ิงของ 
7. นักเรียนสามารถวิจารณ์การวาดเส้นในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ 

 
รวมท้ังหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วาดเส้น 2     รหัสวิชา  ศ20202         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2               

 

            ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลวิเคราะห์เร่ืองราวในความรู้เก่ียวกับงานเส้น  ในด้านความหมายรูปแบบประเภท 
วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น  การใช้และบำรุงรักษา พื้นฐานการวาดเส้น เทคนิคการวาดเส้น รูปแบบต่าง วิธีส่ือ
ความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดัดแปลงงานวาดเส้น   ทัศนธาตุและ
หลักการจัดองค์ประกอบ 
       ฝึกปฏิบัติทักษะพื ้นฐานการวาดเส้นในรูปแบบใหม่  โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระ ด้วยวิธีการต่าง ๆ แสดงออกถึงการรับรู ้ความงาม ใน
ธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้อม นำกระบวนการจัดการการวาดเส้นไปบูรณาการกับกลุ ่มสาระอื ่น ๆ และใน
ชีวิตประจำวัน 
              เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน มีความคิด ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกเป้าหมายการเรียนรู้รายวิชา ศ20202  วาดเส้น 2 ได้ 

2. บอกความหมายเก่ียวกับงานวาดเส้นดินสอได้ 
3. สามารถลากเส้นลักษณะต่าง ๆ ด้วยดินสอและเมาส์ได้ 
4. สามารถลากเส้นเป็นรูปร่างและรูปทรงได้ 
5. สามารถวาดภาพจินตนาการได้ 

รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ องค์ประกอบศิลป์ 1    รหัสวิชา  ศ20203         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1               

 

          ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ ความคิด ตลอดจน
เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ บรรยายความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของงาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้ความรู้ เร่ืององค์ประกอบศิลป์ 
              ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำส่วนประกอบต่าง ๆ ของทัศนธาตุ เช่น  จุด  เส้น  รูปร่าง  
รูปทรง  ขนาด  สัดส่วน  แสงเงา  สี  พ้ืนท่ีว่าง  และลักษณะผิว  มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน 
              ประเมินผลงาน และวิจารณ์ผลงานลักษณะต่างๆ โดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์  และจัดกลุ่มงาน เพ่ือ
สะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 
             เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์ผลงาน มีความชื่นชมในผลงาน  นำความรู้ และทักษะไปสู่การเขียนภาพ
ระบายสีหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายความสำคัญขององค์ประกอบศิลป์ 
2.  บอกทัศนธาตุและองค์ประกอบการสร้างงานทัศนศิลป์ 
3. บอกความสำคัญของทัศนธาตุ 
4. บอกลักษณะเด่นของทัศนธาตุ 
5. จัดพ้ืนท่ี จุดสนใจในผลงาน 
6. นักเรียนบอกองค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนงเพื่อให้เกิดความ

งาม     หรือส่ือความหมายทางศิลปะได้ 
7. นักเรียนสามารถวิจารณ์ผลงานท่ีสร้างสรรค์ข้ึน จากทัศนธาตุในองค์ประกอบศิลป์ 

 
รวมท้ังหมด 7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
223 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ องค์ประกอบศิลป์ 2    รหัสวิชา  ศ20204         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2               

 

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุ เช่น พื้นท่ี 
สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ
และ ความคิด ตลอดจนเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ 
              ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของทัศนธาตุ เช่น  จุด  เส้น  รูปร่าง  
รูปทรง  ขนาด  สัดส่วน  แสงเงา  สี  พ้ืนท่ีว่าง  และลักษณะผิว  มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน 
              ประเมินผลงาน และวิจารณ์ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์  และจัดกลุ่มงาน นำ
ความรู้ท่ีได้มาพัฒนา และ ความก้าวหน้าของตนเอง 
             เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์ผลงาน มีความชื่นชมในผลงาน  นำความรู้ และทักษะไปสู่การเขียนภาพ
ระบายสีหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
              1.  มีความเข้าใจเก่ียวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
              2.  วิเคราะห์ จำแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการ และกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์ 
              3.  ใช้ธาตุทางทัศนศิลป์ในองค์ประกอบศิลป์ 
              4.  จัดพ้ืนท่ี จุดสนใจของวัตถุและการเน้น 
              5.  จัดวางตำแหน่งวัตถุ และ จัดวางวัตถุชนิดต่าง ๆ 
              6.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี 
 
รวมท้ังหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จิตรกรรมไทย 1     รหัสวิชา  ศ20205         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1               

 

      ศึกษา ค้นคว้าประวัติความเป็นมา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านจิตรกรรมไทย ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมไทยด้วยวัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการตามความเหมาะสม สามารถถ่ายทอดความรู้สึกต่องาน
จิตรกรรมไทยอย่างอิสระ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ ช่ืนชม เห็นคุณค่า ความงามของศิลปะ สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ 
              ฝึกปฏิบัติการวาดจิตรกรรมไทยท้ัง 4 หมวด ได้แก่ กระหนก กระบ่ี นารี คชะ นำเทคนิค ทักษะการ
เขียนเส้นโค้ง เส้นตรง มาใช้ในการเขียนงานจิตรกรรมไทยท้ัง 4 หมวดได้อย่างชำนาญ เป็นธรรมชาติ 
              ประเมินผลงาน และวิจารณ์งานจิตรกรรมไทยในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ โดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์  
และจัดกลุ่มงาน เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 
             เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทย มีความช่ืนชมในผลงาน นำความรู้ และทักษะทางการวาด
จิตรกรรมไทยท้ัง 4 หมวดนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้ เข้าใจเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานด้านจิตรกรรมไทย 
 2. รู้ เข้าใจการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานจิตรกรรมไทยและวิธีการดูแลรักษา 
 3. รู้ เข้าใจหลักการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยและสามารถปฏิบัติงานจิตรกรรมไทยได้อย่างหลากหลาย 
        4.  สามารถปฏิบัติการวาดจิตรกรรมไทยท้ัง 4 หมวด ได้แก่ กระหนก กระบ่ี นารี คชะ 
 5. นำความรู้ด้านจิตรกรรมไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ได้   
     อย่างเหมาะสมและเห็นคุณค่า 
 6. เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทย มีความช่ืนชมในผลงาน 
 
รวมท้ังหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จิตรกรรมไทย 2     รหัสวิชา  ศ20206         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2               

 

      ศึกษา ค้นคว้าประวัติความเป็นมา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านจิตรกรรมไทย ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมไทยด้วยวัสดุอุปกรณ์เทคนิควิธีการตามความเหมาะสมสามารถถ่ายทอดความรู้สึกต่องาน
จิตรกรรมไทยอย่างอิสระ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ชื่นชม เห็นคุณค่า ความงามของศิลปะ สามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันและบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ 
              ฝึกปฏิบัติการวาดจิตรกรรมไทยและรู้จักลักษณะและประเภทของลายไทย ลายรดน้ำ ลายกนกและ
แม่แบบลายไทยชนิดต่าง ๆ             
       ประเมินผลงานและวิจารณ์งานจิตรกรรมไทยในรูปแบบลักษณะต่างๆ โดยใช้ทฤษฏีการวิจารณ์  
และจัดกลุ่มงาน เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 
เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทย มีความช่ืนชมในผลงาน นำความรู้ และทักษะทางการวาดจิตรกรรม
ไทยท้ัง 4 หมวดนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้ เข้าใจเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานด้านจิตรกรรมไทย 
 2. รู้ เข้าใจการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานจิตรกรรมไทยและวิธีการดูแลรักษา 
 3. รู้รูปแบบหลักการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทย และสามารถปฏิบัติงานจิตรกรรมไทยได้อย่างหลากหลาย 
        4.  สามารถปฏิบัติการวาดจิตรกรรมลายไทย ลายรดน้ำ ลายกนกและแม่แบบลายไทยชนิดต่าง ๆ  
        5. นำความรู้ด้านจิตรกรรมไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้ 
      อย่างเหมาะสม 
 6. เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทย มีความช่ืนชมในผลงาน 
 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากลปฏิบัติ 1 (อูคูเลเล่)   รหัสวิชา  ศ20209         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล (อูคูเลเล่) การอ่านโน้ตส่วนจังหวะและส่วนระดับเสียง เพ่ือ
นำไปใช้ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีจริงโดยรวมบรรเลงเป็นกลุ่ม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึก
ปฏิบัติการเล่นดนตรีเป็นสำคัญ  และการอภิปรายพร้อมกับการนำเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการทำ
กิจกรรมดนตรีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถด้านดนตรีทั้งด้านความรู้  ความคิดและทักษะการ
ฝึกปฏิบัติด้านดนตรี    มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  ฝึกฝนอย่างมีระบบ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเป็นมาของดนตรีสากล 
2. ผู้เรียนรู้จักเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากล 
3. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล 
4. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับจังหวะดนตรีสากล  
5. มีทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวมท้ังหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากลปฏิบัติ 2 (อูคูเลเล่)   รหัสวิชา  ศ20210         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล (อูคูเลเล่)  การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  เพื่อนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรี
เป็นสำคัญ  และการอภิปรายพร้อมกับการนำเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการทำกิจกรรมดนตรี เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถด้านดนตรีทั้งด้านความรู้  ความคิดและทักษะการฝึกปฏิบัติด้านดนตรี    
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  ฝึกฝนอย่างมีระบบ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล 
2. ผู้เรียนรู้จักเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากล 
3. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล 
4. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับจังหวะดนตรีสากล  
5. มีทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวมท้ังหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 (กีต้าร์)   รหัสวิชา  ศ20211         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล(กีต้าร์) การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรี
เป็นสำคัญ  และการอภิปรายพร้อมกับการนำเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการทำกิจกรรมดนตรีเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถด้านดนตรีทั้งด้านความรู้  ความคิดและทักษะการฝึกปฏิบัติด้านดนตรี   
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  ฝึกฝนอย่างมีระบบ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล 
2. ผู้เรียนรู้จักเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากล 
3. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล 
4. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับจังหวะดนตรีสากล  
5. มีทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวมท้ังหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากลปฏิบัติ 4 (กีต้าร์)   รหัสวิชา  ศ20212         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล(กีต้าร์) การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบัติจริงเครื่องดนตรีโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรี
เป็นสำคัญ  และการอภิปรายพร้อมกับการนำเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการทำกิจกรรมดนตรีเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถด้านดนตรีทั้งด้านความรู้  ความคิดและทักษะการฝึกปฏิบัติด้านดนตรี    
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  ฝึกฝนอย่างมีระบบ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท 
2. ผู้เรียนรู้จักเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 
3. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 
4. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับจังหวะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท  
5. มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวมท้ังหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากลปฏิบัติ 5 (ขลุ่ยรีคอเดอร์)  รหัสวิชา  ศ20213         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากลขลุ่ยรีคอเดอร์ การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  เพื่อนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรี
เป็นสำคัญ  และการอภิปรายพร้อมกับการนำเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการทำกิจกรรมดนตรี เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถด้านดนตรีทั้งด้านความรู้  ความคิดและทักษะการฝึกปฏิบัติด้านดนตรี  
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  ฝึกฝนอย่างมีระบบ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท 
2. ผู้เรียนรู้จักเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 
3. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 
4. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับจังหวะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท  
5. มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวมท้ังหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากลปฏิบัติ 6 (ขลุ่ยรีคอเดอร์)  รหัสวิชา  ศ20214         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากลขลุ่ยรีคอเดอร์ การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  เพื่อนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรี
เป็นสำคัญ  และการอภิปรายพร้อมกับการนำเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการทำกิจกรรมดนตรีเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถด้านดนตรีทั้งด้านความรู้  ความคิดและทักษะการฝึกปฏิบัติด้านดนตรี    
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  ฝึกฝนอย่างมีระบบ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท 
2. ผู้เรียนรู้จักเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 
3. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 
4. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับจังหวะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท  
5. มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวมท้ังหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พ้ืนฐานดนตรีไทย    รหัสวิชา  ศ20215         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

ศึกษาคุณค่า ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีไทย ความสัมพันธ์ของดนตรีไทยต่อ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย วิวัฒนาการของดนตรีไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี      
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีวงดนตรี บทเพลง บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนา ดนตรีไทย 
 
ผลการเรียนรู้  

1. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีไทย 
2. ผู้เรียนรู้จักเคร่ืองดนตรีไทยและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีไทยแต่ละประเภท 
3. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับจังหวะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยแต่ละประเภท  
4. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 

 
รวมท้ังหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การบันทึกโน้ตเพลงไทย    รหัสวิชา  ศ20216         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษาความสำคัญและประโยชน์การบันทึกโน้ตเพลงไทย ลักษณะของโน้ตที่ใช้บันทึก เพลงไทย ได้แก่
โน้ต 9 ตัว โน้ตน้ิว โน้ตอักษรไทย โน้ตสากล เป็นต้น ฝึกโสตประสาท ฝึกอ่านและบันทึกโน้ตแต่ละประเภท 
 
ผลการเรียนรู้  

1. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับความสำคัญและประโยชน์การบันทึกโน้ตเพลงไทย 
2. ปฏิบัติโน้ตน้ิว โน้ตอักษรไทย โน้ตสากล 
3. มีทักษะโสตประสาท ฝึกอ่านและบันทึกโน้ตแต่ละประเภท 
4. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 

 
รวมท้ังหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ลักษณะและประเภทเพลงไทย   รหัสวิชา  ศ20217         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาลักษณะ โครงสร้างเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลงหน้า พาทย์เพลงเรื่อง 
เพลงเถา เพลงลูกล้อลูกขัด เพลงลา เพลงลูกหมด เพลงหางเครื ่อง เพลงภายา เพลงพิธีการ และเพลง
ประกอบการแสดง 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับลักษณะโครงสร้างเพลงไทยประเภทต่าง ๆ 
2. ปฏิบัติเพลงโหมโรง 
3. มีทักษะโสตประสาทเพลงประกอบการแสดง 
4. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 

 
รวมท้ังหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เคร่ืองดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย  รหัสวิชา  ศ20218         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ศึกษาลักษณะประเภทของเครื ่องดนตรีไทย และการผสมวงดนตรีไทยในด้านประวัติตำนาน 
วิวัฒนาการ บทบาทหน้าที่ของเครื่องคนตรีและวงดนตรี แนวคิดและรูปแบบที่ใช้ในการผสมวงดนตรีแต่ละ
ประเภทในยุคสมัยต่างๆ การใช้วงคนตรีบรรเลงในโอกาสต่างๆ 
 
ผลการเรียนรู้   

1. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับลักษณะประเภทของเคร่ืองดนตรีไทยและการผสมวงดนตรีไทย 
2. บทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองคนตรีและวงดนตรี 
3. มีทักษะผสมวงดนตรีแต่ละประเภทในยุคสมัย 
4. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 

 
รวมท้ังหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1   รหัสวิชา  ศ20219         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 ฝึกปฏิบัติติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของ
การบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ ศึกษาทํานองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณ์ของเพลง เจตนารมณ์ของ
นักประพันธ์เพลง บทบาทหน้าที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงดนตรี  แต่ละประเภท วิธีการปรับวง 
ฝึกการปรับวง โดยคำนึงถึงหลักวิชาการดนตรี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับลักษณะประเภทของเคร่ืองดนตรีไทยและการผสมวงดนตรีไทย 
2. มีทักษะฝึกปฏิบัติติรวมวงดนตรีไทย  
3. ฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ 
4. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 

 
รวมท้ังหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2   รหัสวิชา  ศ20220         

เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ฝึกปฏิบัติติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของ
การบรรเลงวงดนตรีที่นิยมในสังคม และวัฒนธรรมไทยเพิ่มเติม การปรับวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการ
บรรเลงวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ ศึกษาทํานองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณ์ของเพลง เจตนารมณ์ของนัก
ประพันธ์เพลง บทบาทหน้าที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงดนตรี  แต่ละประเภท วิธีการปรับวงฝึก
การปรับวง โดยคำนึงถึงหลักวิชาการดนตรี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับลักษณะประเภทของเคร่ืองดนตรีไทยและการผสมวงดนตรีไทย 
2. มีทักษะฝึกปฏิบัติติรวมวงดนตรีไทย  
3. ฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ 
4. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 

 
รวมท้ังหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การงานอาชีพ 1    รหัสวิชา  ง 21101        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

 วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน  การจัดและ
ตกแต่งห้อง การเตรียมประกอบ  จัด ตกแต่ง  และบริการอาหาร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การ
ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น  การจัดสวนในภาชนะ  การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ  
เครื่องใช้  แนวทางในการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินเลือกอาชีพ  เห็นความสำคัญของการสร้าง
อาชีพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

 เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบแผนภาพ  
ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้  
และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า  สร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ตัวช้ีวัด 
 ง  1.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
 ง  4.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
 

รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การงานอาชีพ 2    รหัสวิชา  ง 21102        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษาความหมายความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว  อธิบายวิธีการ ขั้นตอน
กระบวนการทำงาน  การจัดการงานบ้าน  งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ์  และแนวทางการเลือกอาชีพใน
อนาคต 
 วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื ่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์  และ
เหมาะสมกับงานโดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และสังคม  ลงมือผลิตชิ้นงาน
ตามขั้นตอน กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน  และแนวทางการประกอบอาชีพได้
อย่างสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้าง

ผลอาชีพ ทำงานด้วยความเสียสละ  และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุ  
 

ตัวช้ีวัด   ง 1.1  ม.1/1,ม1/2,ม1/3      
   ง 4.1 ม.1/1, ม1/2, ม1/3 
 

รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
241 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การงานอาชีพ 3    รหัสวิชา  ง 22101        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1               

 

อธิบายการจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน ความสำคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย วิธีการปักผ้าด้วยมือ ความหมาย ประเภท และความสำคัญของเครื่องดื่ม การเตรียม ประกอบ 
จัด ตกแต่ง และบริการเคร่ืองดื่ม การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลานิล กระบวนการเทคโนโลยี การประยุกต์การ
ออกแบบเทคโนโลยีเพื่อชีวิต การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ การจัดการเทคโนโลยี ความรู้ที่ใช้ในการ
สร้างชิ้นงาน งานเขียนแบบ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี การประดิษฐ์ของใช้ ของ
ตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ การเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ทักษะท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

เขียนรายงาน ค้นหาข้อมูล และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่ง
สวน การปักผ้าด้วยมือ เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลานิล เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยี สร้างสิ ่งของเครื ่องใช้ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น ติดต่อสื ่อสารและใช้บริการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  

เห็นความสำคัญของการใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน การเลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ ตระหนักถึงการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดใช้
ทรัพยากร เห็นคุณค่าของการใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง การมีมารยาทในการบริการเครื่องดื่ม มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 
ตัวช้ีวัด 
 ง  1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
 ง  2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3, ม.2/4 
 ง  4.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
 
รวมท้ังหมด  10 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การงานอาชีพ 4    รหัสวิชา  ง 22102        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการเทคโนโลยีและการสร้างสิงของเครื ่องใช้ตาม 
กระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพ่ือ
นำไปสู่การสร้างต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการ
รายงานผล เพื่อนำเสนอวิธีการ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้
ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 
 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอธิบายหลักการเบื ้องต้นของการสื ่อสารข้อมูล และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อธิบายหลักการ และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาข้อมูลและ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน ด้วย
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 2 .1 ม 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4  
 ง 3 .1 ม 2/1,  ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4 
 
รวมท้ังหมด  8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การงานอาชีพ 5    รหัสวิชา  ง 23101        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1               

 

อธิบายขั้นตอนในการดูแลเสื้อผ้า การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ การ
ออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การขยายพันธุ ์พืช การติดตั ้ง และประกอบ
ผลิตภัณฑ์ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี อธิบายระดับของเทคโนโลยี การหา
งานด้วยวิธีท่ีหลากหลาย และวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 

 เขียนแผนภาพความคิด สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการ
ดูแลเสื้อผ้า การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ ออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่ง ติดตา เสียบยอด และตัดชำ ติดตั้งและประกอบราวตากผ้า
จากท่อพีวีซี โต๊ะคอมพิวเตอร์หรือแบบจำลองจากกระดาษลูกฟูก สร้างชั้นวางของอเนกประสงค์และตู้
ยามีไฟและมีเสียงเพลงตามกระบวนการเทคโนโลยี ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความรู้ ความถนัด และ ความสนใจของตนเอง 

 เห็นความสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม การสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และการสร้างประสบการณ์ในการเข้าสู่อาชีพท่ี
เหมาะสมกับตนเอง 

 
ตัวช้ีวัด 
 ง  1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
 ง  2.1 ม.3/1 , ม.3/2  
 ง  4.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
 
รวมท้ังหมด  8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การงานอาชีพ 6    รหัสวิชา  ง 23102        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุปพร้อมนำเสนอเกี่ยวกับหลักการทำโครงงาน เป็นการพัฒนาผลงานท่ี
เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจ และความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับ
คำส่ัง การตรวจสอบเง่ือนไข การควบคุมโปรแกรม คำส่ังแสดงผล และรับข้อมูล การเขียนโปรแกรม แบบง่ายๆ 
การเขียนสคริปต์ เช่น จาวาสคริปต์ แฟลช การเลือกซอฟต์แวร์ที ่เหมาะสมกับลักษณะของงาน การใช้
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วยในการนำเสนองาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำ
โครงงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน ใช้คำสุภาพ และไม่สร้าง
ความเสียหายต่อผู้อ่ืน 
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุป การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แนวทางเข้าสู่อาชีพตามคุณสมบัติท่ีจำเป็น ความม่ันคง และการประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกอาชีพ
ตามหลักแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน 
 บวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการทำงานเกใช้กระ
ลุ ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา เพื ่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ความคิด จนสามารถสร้างชิ ้นงานจาก
จินตนาการ หรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานที่หลากหลายจนสามารถ วิเคราะห์ 
ประเมิน ทางเลือกในการประกอบอาชีพของตนเอง โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง  1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  
 ง  4.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
 
 
รวมท้ังหมด  6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
245 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การงานอาชีพ 1    รหัสวิชา  ง 31101        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2               

 

อธิบายหน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว วิธีการดูแลรักษาทำความ-สะอาด จัด 
ตกแต่งบ้าน วิธีเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ความหมายและประโยชน์ของการเก็บอาหาร กระบวนการ
ในการเก็บอาหาร หลักการเก็บอาหาร วิธีการเก็บอาหาร อธิบายความสำคัญในงานช่าง ทักษะในงานช่าง 
วิธีการติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน การปลูกพืชไร้ดิน 
ความหมายและความสำคัญของงานดอกไม้สดของไทย วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทย ความหมายและ
ความสำคัญของเทคโนโลยี อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ วิเคราะห์ระบบ
เทคโนโลยี อธิบายความหมายของการดำเนินการทางธุรกิจและองค์การธุรกิจ องค์ประกอบในการดำเนินการ
ทางธุรกิจ วิธีการทำบัญชีเบื้องต้น วิธีการบริหารงานเอกสารในองค์การธุรกิจ อธิบายคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
แนวทางการเข้าสู่อาชีพ 

แสดงบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนตามหน้าที ่และบทบาทที่เหมาะสมในฐานะที่เป็นสมาชิกของ
ครอบครัว สำรวจตัวบ้าน เครื ่องเรือน เครื ่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและรอบ ๆ บริเวณบ้าน แล้วเสนอแนวทาง
ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข ออกแบบจัดตกแต่งห้องหรือบริเวณบ้าน สำรวจอาหารที่ครอบครัวตนเองซื ้อมา
รับประทานเป็นประจำแล้วเสนอวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ฝึกปฏิบัติประกอบท่อน้ำพีวีซี ติดตั้งก๊อก
น้ำ และซ่อมแซมโถส้วมชนิดนั่งราบ เลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ฤดูกาล 
รูปร่าง และสีผิว ฝึกปฏิบัติปลูกพืชไร้ดิน ประดิษฐ์เครื่องแขวนไทยและมาลัย เขียนแผนภาพความคิดแสดง
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ๆ แผนภาพความคิดแสดงการวิเคราะห์และวางแผนการสร้างส่ิงของ
เครื่องใช้ตามระบบเทคโนโลยี แผนภาพความคิดแสดงลักษณะการดำเนินงานขององค์การธุรกิจแต่ละประเภท 
ฝึกปฏิบัติทำบัญชีจากโจทย์ที่กำหนดให้ เขียนแผนภาพความคิดวิเคราะห์ปัญหางานเอกสารในองค์การและ
เสนอแนวทางแก้ไข แผนภาพความคิดอธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติ
ย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดงบทบาทสมมุติในการสัมภาษณ์งาน 

เกิดเจตคติที ่ดีต่อการทำงาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 
ตัวช้ีวัด   
 ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.6-4/4 , ม.6-4/5 , ม.6-4/6 , ม.6-4/7  
 ง 2.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2  ง 4.1  ม.4-6/1, ม.4-6/4                       
 
รวมท้ังหมด  11  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การงานอาชีพ 2    รหัสวิชา  ง 32101        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2               

 

 ศึกษาวิธ ีการทำงานเพื ่อการดำรงชีว ิต ซึ ่งเป็นการทำงานที ่จำเป็นเกี ่ยวกับความเป็นอยู ่ใน
ชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการนำทักษะกระบวนการเหล่านี้มาใช้ใน
การทำงาน ได้แก่ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ทำงาน รวมท้ังทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการดำรงชีวิต  
 เพื่อให้เกิดลักษณะนิสัยในการทำงาน มีคุณธรรม ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและ
ย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด    
 ง 1.1  ม .4-6/1 , ม .4-6/2 , ม .4-6/3 , ม.6-4/4 , ม.6-4/5 , ม.6-4/6 , ม.6-4/7  
 
รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การงานอาชีพ 3    รหัสวิชา  ง 33101        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2               

 

อธิบายความสำคัญของการเป็นนักเรียนท่ีดี คุณสมบัติของนักเรียนท่ีดี หน้าท่ีและบทบาทของตนเองท่ี
มีต่อครู-อาจารย์ เพื่อนนักเรียน และโรงเรียน ประโยชน์ของการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิก
ของโรงเรียน วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดโรงเรียน การจัดและตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียน วิธีการ
ดัดแปลงเสื้อผ้า ความหมายและความสำคัญของการถนอมอาหาร การเน่าเสียของอาหาร หลักการถนอม
อาหาร และวิธีการถนอมอาหาร ประวัติความเป็นมา ความหมายและความสำคัญ วัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า งานไฟฟ้าใน
บ้าน ประวัติ ความสำคัญของงานใบตอง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานใบตอง ประเภทของงานใบตอง และวิธีการ
ประดิษฐ์ถาดใบตองกลีบกุหลาบ บายศรีปากชาม ความหมาย ความสำคัญและประเภทของธุรกิจขนาดกลาง
และธุรกิจขนาดย่อม การประกอบธุรกิจและบริหารธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม ความสำคัญของการ
ออกแบบ และเทคโนโลยี การเลือกใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้อย่างสร้างสรรค์ และการพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใช้ 
 เขียนแผนภาพความคิดแสดงการปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ครู-อาจารย์ และนักเรียนสำรวจ
ปัญหาในโรงเรียน วิเคราะห์อภิปรายเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข แบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนโครงงานแก้ปัญหาใน
โรงเรียน และปฏิบัติจริง แบ่งกลุ่มกันสำรวจรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน แล้ววิเคราะห์สิ่งที่ต้องดูแลรักษา  เสนอ
แนวทางป้องกันแก้ไข ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน จัดสวนหย่อมในโรงเรียน เขียนแผนภาพความคิด
วิเคราะห์ปัญหาการเน่าเสียของอาหารสดและเสนอวิธีการป้องกัน สำรวจอาหารที่ตนเองซื้อรับประทานเป็น
ประจำ แล้วบอกวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้อง ถนอมอาหารท่ีมีมากในท้องถิ่น ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
สำรวจเครื่องใช้ในบ้าน ฝึกปฏิบัติซ่อมแซมปลั๊กไฟที่สายขาด ต่อสายดิน เดินสายไฟในอาคาร ประดิษฐ์ถาด
ใบตองกลีบกุหลาบ บายศรีปากชาม เขียนแผนธุรกิจ เขียนแผนภาพวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สืบค้นข้อมูลการจดสิทธิบัตรและแจ้งลิขสิทธิ์ แบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สะอาด ฝึกใช้อุปกรณ์สำนักงาน 
 เกิดเจตคติที ่ดีต่อการทำงาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1  ม.4-6/1  , ม .4-6/2  , ม .4-6/3 , ม.6-4/4 , ม.6-4/5 , ม.6-4/6 , ม.6-4/7  
 ง 2.1  ม.4-6/4  , ม .4-6/5  
 ง 4.1  ม.4-6/2  
 
รวมท้ังหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การสร้างหนังสืออิเล็กทรกนิกส์(E-Book) 1 รหัสวิชา  ง 20261        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1               

 

                วิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จุดประสงค์การใช้
งาน  เทคนิคการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบการนำไปใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ข้อดีและ
ข้อเสียของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน หลักการผลิตส่ือ
ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จรรยาบรรณการผลิตสื ่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  แนวโน้มความเป็นไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 
               กระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมช่วยสร้าง  ประยุกต์กระบวนการทำงาน
กลุ ่มเพื ่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดหลักการเข้าถึงชุมชนและท้องถิ ่น เพื ่อเผยแพร่วัฒนธรรม           
ภูมิปัญญา ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 2. อธิบายประโยชน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 3. บอกคุณสมบัติของโปรแกรมDesktop Author 4ได้ 
 4. บอกข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรมDesktop Author 4ได้ 
 5. บอกส่วนประกอบของโปรแกรมDesktop Author 4ได้ 
 6. อธิบายวิธีการข้ันตอนในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้ 
 7. อธิบายวิธีการบันทึกและการเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 8. อธิบายวิธีการใส่ภาพและการทำปกหน้าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 9. มีทักษะในการสร้างปกหน้าและกำหนดให้มีคุณสมบัติโปร่งใสได้ 
 10. มีทักษะในการใส่ภาพและภาพเคล่ือนไหวในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 11. อธิบายความหมายของมัลติมีเดีย ) Multimedia) ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ )e-Book)ได้ 
 12. อธิบายวิธีการพิมพ์ข้อความและการแทรกไฟล์มัลติมีเดีย )Multimedia) ลงในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างด้วยโปรแกรมDesktop Author 4ได้ 
 13. มีทักษะในการพิมพ์ข้อความลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างด้วยโปรแกรมDesktop Author 
4ได้ 
 14. มีทักษะในการแทรกไฟล์มัลติมีเดีย )Multimedia) เสียงและวิดีโอลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สร้างด้วยโปรแกรมDesktop Author  
 15. อธิบายวิธีการแทรกปุ่มButtons พร้อมท้ังสร้างการเช่ือมโยงด้วยคำส่ังChange Link และ 16. 
การทำสารบัญในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างด้วยโปรแกรมDesktop Author 4ได้ 
 17. มีทักษะในการแทรกปุ่มButtons และสร้างการเช่ือมโยงด้วยคำส่ังChange Link ลงในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างด้วยโปรแกรมDesktop Author 4 
 18. มีทักษะในการสร้างหน้าสารบัญด้วยโปรแกรมDesktop Author 4 
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 19. มีทักษะในการออกแบบปกหลังและกำหนดให้มีคุณสมบัติโปร่งใสในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้าง
ด้วยโปรแกรมDesktop Author  
 20. อธิบายวิธีการบีบอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ด้วยคำส่ังPackage ได้ 
 21. มีทักษะในการบีบอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ด้วยคำส่ังPackage  
 22. อธิบายวิธีการใส่รูปแบบสำเร็จรูป)Template)ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ มีทักษะในการใส่
รูปแบบสำเร็จรูป)Template)ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
รวมท้ังหมด  22  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การสร้างหนังสืออิเล็กทรกนิกส์(E-Book) 2 รหัสวิชา  ง 20262        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2               

 

ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ความหมาย ประวัติความเป็นมา รวมถึง
วิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จุดประสงค์การใช้งาน  เทคนิคการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบการนำไปใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ข้อดีและข้อเสียของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน หลักการผลิตสื่อประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  จรรยาบรรณการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  แนวโน้ม
ความเป็นไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

กระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมช่วยสร้าง  ประยุกต์กระบวนการทำงานกลุ่ม
เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดหลักการเข้าถึงชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญา 
ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 2. อธิบายประโยชน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 3. บอกคุณสมบัติของโปรแกรม Flip Album Vista Pro4ได้ 
 4. บอกข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม Flip Album Vista Proได้ 
 5. บอกส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album Vista Pro4ได้ 
 6. อธิบายวิธีการข้ันตอนในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้ 
 7. อธิบายวิธีการบันทึกและการเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 8. อธิบายวิธีการใส่ภาพและการทำปกหน้าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 9. มีทักษะในการสร้างปกหน้าและกำหนดให้มีคุณสมบัติโปร่งใสได้ 
 10. มีทักษะในการใส่ภาพและภาพเคล่ือนไหวในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 11. อธิบายความหมายของมัลติมีเดีย ) Multimedia) ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ )e-Book)ได้ 
 12. อธิบายวิธีการพิมพ์ข้อความและการแทรกไฟล์มัลติมีเดีย )Multimedia) ลงในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro4ได้ 
 13. มีทักษะในการพิมพ์ข้อความลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Flip Album Vista 
Proได้ 
 14. มีทักษะในการแทรกไฟล์มัลติมีเดีย )Multimedia) เสียงและวิดีโอลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สร้างด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro4 
 15. อธิบายวิธีการแทรกปุ่มButtons พร้อมท้ังสร้างการเช่ือมโยงด้วยคำส่ังChange Link และ 16. 
การทำสารบัญในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro4ได้ 
 17. มีทักษะในการแทรกปุ่มButtons และสร้างการเช่ือมโยงด้วยคำส่ังChange Link ลงในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro4 
 18. มีทักษะในการสร้างหน้าสารบัญด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro4 
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 19. มีทักษะในการออกแบบปกหลังและกำหนดให้มีคุณสมบัติโปร่งใสในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้าง
ด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro4 
 20. อธิบายวิธีการบีบอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ด้วยคำส่ังPackage ได้ 
 21. มีทักษะในการบีบอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ด้วยคำส่ังPackage  
 22. อธิบายวิธีการใส่รูปแบบสำเร็จรูป)Template)ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ มีทักษะในการใส่
รูปแบบสำเร็จรูป)Template)ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
รวมท้ังหมด  22  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้   รหัสวิชา  ง 20263        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1               

 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยี  การออกแบบอย่างถูกวิธี  การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นช้ินงาน 
  มีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
ถ่ายทอดความคิด เป็นแบบจำลองความคิด  และรายงานการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยคำนึงความ
ปลอดภัย เลือกใช้สิ ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการทำงาน มีทักษะการ
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้ด้านการออกแบบไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ มีจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  และวิวัฒนาการของเทคโนโลยีได้ 
2. รู้และเข้าใจกระบวนการคิดท่ีสำคัญในการออกแบบ 
3. สามารถประยุกต์ใช้หลักการออกแบบในการสร้างช้ินงาน 
4. สามารถออกแบบช้ินงานเป็นภาพร่าง 3 มิติ  และสร้างแบบจำลองได้ถูกต้องตามหลักการ

ออกแบบ 
5. สามารถออกแบบและสร้างช้ินงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามหลักการออกแบบ 
6. สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ออกแบบผลิตภัณฑ์    รหัสวิชา  ง 20264        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2               

 

  ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ที่เน้นส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด ให้ได้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพ  อันจะส่งผลให้นักเรียน สามารถ
คิดได้อย่างเป็นระบบ  ตลอดจนสามารถออกแบบชิ้นงานออกแบบได้อย่างมีเหตุผล   ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายผ่านข้ันตอนของการออกแบบ   

โดยการศึกษาถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับตลาด 
และมีความเหมาะสมในด้านต้นทุนการผลิต  รวมท้ังเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอย่างถูกวิธี   สามารถนำความรู้ด้านออกแบบไป
ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ และมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ให้มีความรู้พ้ืนฐานกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์  
2. ให้มีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
3. ให้มีทักษะในการวางแผน และการรวบรวมข้อมูลสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
4. ให้สามารถออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การใช้โปรแกรมสร้างภาพสไลด์โชว์  รหัสวิชา  ง 20265        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1              

 

ศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรม ProShowGold การติดตั ้งและลบโปรแกรม ส่วนประกอบของ
โปรแกรม การแทรกรูปภาพ การแทรกข้อความ การแทรกเสียง การกำหนด Transition การจัดเก็บไฟล์ การ
เขียนบทนำเสนอ การบันทึกเสียงบรรยายและเสียงประกอบ การผสมเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ 
การสร้างงานนำเสนอ การสร้าง Output file 

ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  การคิด  การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย การ
นำเสนอ  การสืบค้นข้อมูล การฝึกทักษะ การปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหา  การทำงานกลุ่ม  การเสริมสร้างเจต
คติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาการทำงาน  และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชีวิต  ใช้ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่าถูกวิธี 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. สืบค้น อธิบาย คุณสมบัติของโปรแกรม ProShowGold 
2. อธิบาย ติดต้ัง ลบ โปรแกรม ProShowGold 
3. บอกส่วนประกอบของโปรแกรม ProShowGold 
4. มีทักษะการแทรกรูปภาพ 
5. มีทักษะการแทรกข้อความ 
6. มีทักษะการแทรกเสียง 
7. มีทักษะการกำหนด Transition 
8. มีทักษะการจัดเก็บไฟล์ 
9. บอกข้ันตอนและเขียนบทนำเสนอ 
10. บอกข้ันตอนและบันทึกเสียงบรรยายและเสียงประกอบ 
11. บอกข้ันตอนและผสมเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ 
12. มีทักษะการสร้างงานนำเสนอ 
13. มีทักษะการสร้าง Output file 

 
รวมท้ังหมด    13   ผลการเรียนรู้   
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์   รหัสวิชา  ง 20266        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2              

 

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิก โดยศึกษาโปรแกรม Photoshop CS6  
และการใช้ บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก  ประเภทของข้อมูลกราฟิกประกอบด้วยอะไรบ้าง  
การใช้แถบเคร่ืองมือ ต่างๆ  ศึกษาเก่ียวกับเคร่ืองมือท่ีควรรู้ เทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ในการออกแบบ  

ปฏิบัติการออกแบบสร้างลวดลายแบบต่อเน่ือง  การทำภาพเก่า การปรับภาพให้ดูนุ่มนวล การตกแต่ง
ภาพด้วยฟิลเตอร์  และลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีกราฟิก   โดยวิธี สอนสาธิตและปฏิบัติการกิจกรรม  ฝึก
สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่าย ส่งงานผ่านระบบอีเมล์   ใบงานอ่านคิดวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยี
กราฟิก 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการ
ออกแบบ  มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  เรียนรู้ด้วยตนเอง  และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักของ และทฤษฎีการออกแบบกราฟิก 
2. ให้มีความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป ซีเอสสาม 
3. มีทักษะในการออกแบบตกแต่งรูปภาพ และโปสเตอร์ 
4. ให้สามารถออกแบบการฟิกคอมพิวเตอร์ และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 256 

   คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การสร้างงานมัลติมีเดีย    รหัสวิชา  ง 30261        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1              

 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย  อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก  การแสดงผลด้วยภาพ วีดีโอ 
เสียง อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  เคร่ืองขับแผ่นบันทึก  ซีดี การ์ดประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร์ เคร่ืองพิมพ์สี 
ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมัลติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง ข้อมูล การใช้โปรแกรมแบบมัลติมีเดีย คำสั่งใน
การดำเนินงาน หลักการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแก้ไข การสร้างกราฟิก การสร้างงาน
มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware การใช้สี การตกแต่งภาพ การเชื่อมข้อมูล หลักการส่ือ
หลายมิติ การสร้างข้อความหลายมิติ งานประยุกต์ด้านการศึกษา 
 
                ปฏิบัติการสร้างงานแบบมัลติมีเดียและการใช้โปรแกรมสำหรับนำเสนองานมัลติมีเดีย เพ่ือ
นำเสนองานต่าง ๆ ใช้กระบวนการ  สร้างความรู ้  ความเข้าใจ  การคิด วิเคราะห์   การฝึกทักษะและ
ปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหา  การทำงานกลุ่ม  การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด  ความตระหนักและเห็นคุณค่า  มีทักษะในการสรร้างชิ้นงาน  และการประกอบ
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
 
                มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างผลงานในการดำรงชีวิต ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการสร้างงานและออกแบบงานมัลติมีเดีย ได้ 
2. รู้จักคำศัพท์ท่ีใช้ในโปรแกรมการสร้างงานมัลติมีเดีย 
3. สามารถติดต้ังโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างงานมัลติมีเดียได้ 
4. สามารถใช้ส่วนควบคุมต่างๆโปรแกรมสร้างงานมัลติมีเดีย ได้ 
5. สร้างภาพกราฟิกโดยใช้เทคนิคในแบบต่างๆได้ด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

6. สามารถตัดต่อเสียงได้ 
7. สามารถใส่ Effect ของ Videoให้กับงานมัลติมีเดียได้ 
8. สามารถเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 

 
รวมท้ังหมด   8   ผลการเรียนรู้ 
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   คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก    รหัสวิชา  ง 30262        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2              

 

  ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้าน
กราฟิก  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่าง
ชำนาญ    การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม   ทั้งยัง
ศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือ
นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก  ใช้
กระบวนการ  สร้างความรู้  ความเข้าใจ  การคิด วิเคราะห์   การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหา  การ
ทำงานกลุ่ม  การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิด  ความตระหนักและเห็นคุณค่า มีทักษะในการสรร้างชิ ้นงาน  และการประกอบอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างผลงานในการดำรงชีวิต 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของกราฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
2. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้งานด้าน  ต่างๆได้ 
3. อธิบายโปรแกรมสำหรับงานกราฟิก 
4 .บอกความสามารถของโปแกรม Adobe Photoshop   ได้ 
5. สร้างผลงานจากโปแกรม Adobe Photoshop ได้ด้วยความประณีต   รอบคอบและปลอดภัย 
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
6. ทำการบันทึก Imago Map ได้ 
7. สามารถเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
 

รวมท้ังหมด   7  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การเขียนโปรแกรม 1    รหัสวิชา  ง 30263        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1              

 
 

ศึกษา ความรู ้  ความเข้าใจ  ในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงงานตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ การสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตรง
ตามจุดประสงค์ตามที่ต้องการและนำไปใช้ในการสื่อสารแก้ปัญหา  ทำงาน และ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีคุณธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของอัลกอริทึมได้ 
2. เขียนข้ันตอนการวิเคราะห์ปัญหาได้ 
3. บอกความหมายของสัญลักษณ์ผังงาน (Flowchart) ได้ 
4. เขียนคำบรรยายประกอบสัญลักษณ์ผังงานได้ 
5. จำลองความคิดเป็นผังงานได้ 
6. อธิบายชนิดของตัวแปรในภาษาซีได้ 
7. กำหนดค่าตัวแปรได้อย่างเหมาะสม 
8. ใช้เคร่ืองหมายการดำเนินการในภาษาซีได้ 
9. เขียนนิพจน์ในภาษาซีได้ 
10. เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลได้ 
11. เขียนโปรแกรมรับข้อมูลได้ 
12. ใช้เคร่ืองหมายเปรียบเทียบและเคร่ืองหมายเปรียบเทียบเชิงตรรกได้ 
13. เขียนผังงานตรวจสอบเง่ือนไขโดยใช้คำส่ังIF ได้ 
14. เขียนโปรแกรมตรวจสอบเง่ือนไขโดยใช้คำส่ังIF ได้ 
15. เขียนผังงานตรวจสอบเง่ือนไขโดยใช้คำส่ังSwitch ได้ 
16. เขียนโปรแกรมตรวจสอบเง่ือนไขโดยใช้คำส่ังSwitch ได้ 
17. เขียนผังงานการทำงานวนซ้ำแบบFor  ได้ 
18. เขียนโปรแกรมการทำงานวนซ้ำแบบFor  ได้ 
19. เขียนผังงานการทำงานวนซ้ำแบบWhile  ได้ 
20. เขียนโปรแกรมการทำงานวนซ้ำแบบWhile  ได้ 
21. เขียนผังงานการทำงานวนซ้ำแบบDo_Whileได้ 
22. เขียนโปรแกรมการทำงานวนซ้ำแบบDo_Whileได้ 

 
รวมท้ังหมด  22  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การเขียนโปรแกรม 2    รหัสวิชา  ง 30264        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2             

 

ศึกษาความรู้ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา การจำลองความคิด โครงสร้างแบบต่างๆ สำหรับการ
เขียนโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี คำสั่งรับค่าและแสดงผล โครงสร้างแบบมีทางเลือก โครงสร้าง
แบบทำซ้ำ และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรชุด 
 ใช้กระบวนการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการและกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ และรู้จักโครงสร้างของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ท่ีใช้ทำงานในระบบคอมพิวเตอร์ 
 พัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิด นำเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายข้ันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์และอธิบายถึงวิธีการในแต่ละข้ันตอนได้ 
 2. อธิบายความหมายและเหตุผลในการเขียนแผนภาพท่ีใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้ 
 3. บอกสัญลักษณ์และสามารถเขียนผังงานท่ีใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้ 
 4. บอกความหมายของข้อมูลและชนิดของข้อมูลท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
 5. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค่าคงท่ีท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
 6. บอกความหมายของนิพจน์และสามารถเขียนนิพจน์เพ่ือใช้งานได้ 
 7. อธิบายตัวดำเนินการท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมและสามารถใช้ตัวดำเนินการต่างๆ ได้ตามความ
เหมาะสม 
 8. เขียนโปรแกรมโดยใช้คำส่ังรับและแสดงผลบนหน้าจอได้ 
 9. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการทำงานแบบมีทางเลือกได้ 
 10. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำและเลือกใช้คำส่ังได้อย่างเหมาะสม 
 11. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตัวแปรชุด 
 12. เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์ใช้ตัวแปรชุดได้ 
 13. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมได้ 
 14. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ 
 
รวมท้ังหมด 14 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การพัฒนาเว็ปไซต์ 1    รหัสวิชา  ง 30265        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1              

 

ศึกษาคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบของเว็บไซต์ คำสั่งของการ
สร้างเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมสำเร็จในการสร้างเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมสำเร็จ สร้าง
เว็บไซต์ที่มีลักษณะสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปแบบลีลาลูกเล่นต่าง ๆ ของเว็บเพ็จ และมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เยี่ยมชมกับเว็บไซต์ มีการจัดการฐานข้อมูล ป้ายประกาศ การทำแบบสำรวจ การบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาตัวอย่างเว็บไซต์ท่ีควรศึกษา 
          ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์   เว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จและไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จ สร้างเว็บไซต์ที่มี
ลักษณะสวยงาม มีลีลา และรูปแบบต่าง ๆ ของเว็บเพจ  มีการจัดการข้อมูล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแล
เว็บไซต์กับผู้เยี่ยมชม การทำป้ายประกาศ การบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การทำแบบสำรวจ ศึกษา
ตัวอย่างเว็บไซต์เพ่ือนำมาพัฒนาการสร้างเว็บไซต์ 
         เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จและไม่ใช้โปรแกรม
สำเร็จ เพ่ือสร้างเว็บไซต์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ออกแบบเพจด้วย CSS ได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. จัดการกับตารางในหน้าเว็บได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม  
3.  ใช้เฟรมในหน้าเว็บเพจได้  
4.  ทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน  
5.  เพ่ิมไฟล์ Audio และ Video  
6.  การใช้ JavaScript Behaviors  
7.  การสร้าง Web Application  
8.  สร้าง Web Site 
 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตัดต่อภาพยนตร์    รหัสวิชา  ง 30266        

เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1             

 

ศึกษาความรู้พื้นฐาน การทำงาน นำภาพ VDO เข้ามาใช้ ตลอดจนการใช้ Transition , Effect และ 
Plug-in ต่าง ๆ ในการทำเทคนิคพิเศษเช่น การทำ Title ทำตัวอักษรให้เคลื่อนไหว รวมทั้งการนำเสนองาน 
หรือ Upload เข้า Website โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดริเร่ิม  ท่ีต้องไม่ละเมิดความคิดผู้อ่ืน ด้วยวิธีสอนสาธิต ปฏิบัติ ส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านการตัดต่อภาพยนตร์ และการใช้ทักษะชีวิต 
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล และสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ส่ือสารได้อย่างสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ให้มีความเข้าใจและทราบถึงหลักของการส่ือความหมายของภาพยนตร์ 
2. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการข้ันตอนในการผลิตส่ือภาพยนตร์  
4. ให้มีความเข้าใจ และมีทักษะในการวางแผนงานสำหรับการผลิตส่ือภาพยนตร์ 
5. ให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมโซน่ี เวกัส 
6. ให้สามารถสร้างสรรค์ภาพยนตร์ และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
รวมท้ังหมด  6     ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ ๑  รหัสวิชา  อ21101         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี 1                

 

 ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื ่อสื ่อสารในสถานการณ์จำลอง  
สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า ปฏิบัติตามคำสั่ง คำ
ขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่าย ๆ ระบุหัวข้อ ใจความสำคัญ สื่อที่ไม่เป็นความเรียง ป้าย สัญลักษณ์ และที่เป็น
ความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์ บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้น ๆ ที่อ่านและ
ฟังในเร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เคร่ืองด่ืม การซ้ือขาย สุขภาพ ลมฟ้าอากาศ        ออกเสียงคำ 
วลี ประโยค บทสนทนา บทอ่านสั้น ๆ ตามหลักการออกเสียง สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลใช้คำขอร้องให้
คำแนะนำ แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกด้วยการใช้คำศัพท์ 
สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสำคัญ เกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายความเป็นมาของวันสำคัญ 
เทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็น
คุณค่าของภาษาอังกฤษ 
 โดยใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และ
สนทนา โต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและ วัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดภาวะการ
เป็น ผู้นําและผู้ตามที่ดี มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีวาทศิลป์และมารยาทในการ
พูด กล้า แสดงออก มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต 1.1 ม. 1/3  
 ต 1.2 ม. 1/1, ม. 1/2 , ม. 1/4, ม. 1/5 
 ต 1.3 ม. 1/1, ม. 1/2     
 ต 3.1 ม. 1/1     
 ต 4.1 ม. 1/1  
 

รวมท้ังหมด  ๙ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ ๒  รหัสวิชา  อ2110๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 เลือก ระบุประโยค หรือข้อความ และความหมายให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน เกี่ยวกับ 
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การปรึกษาและอาชีพ การเดินทางและท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามประธรรมสะสมประมาณ 1,400 – 1,550 
คำ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆ ขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรม 
หรือเรื่องราวในท้องถ่ิน พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบจากเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ 
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษากับ ของ
ไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารระหว่างบุคคล การ
อภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครสั้นและทักษะกระบวนการการทางานกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะในการส่ือสาร มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน และมีจิตสาธารณะ โดยนำหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต 1.1  ม.1/3 
 ต 1.2  ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
 ต 1.3  ม.1/2, ม.1/3 
 ต 2.1  ม.1/2, ม.1/3 
 ต 2.2  ม.1/2 
 ต 4.2  ม.1/1 
 

รวมท้ังหมด  ๑๑ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ ๓  รหัสวิชา  อ2๒10๑         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 ใช้และปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ง่ายๆ ที่ฟัง และอ่าน 
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน และ การใช้พจนานุกรม 
เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน 
บทสนทนา นิทาน เร่ืองส้ัน และเร่ืองจากส่ือประเภทต่างๆ พร้อมท้ังเหตุผล และยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ พูด
และเขียนบรรยาย สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ เรื่องราวต่างๆ 
ใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ ในความสนใจของสังคม หรือเรื่องราวใน
ท้องถิ่น ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล และโอกาสในสถานการณ์จริงและสถานการณ์
จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน ตาม มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การ
สืบค้น/ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ ข้อมูลจากสื่อและแหล่ง การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนeเสนอด้วยการ
พูด/ การเขียน  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน การสื่อสารระหว่างบุคคล การ
อภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครส้ัน และทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะในการส่ือสาร มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความสำคัญของการ เรียนภาษาอังกฤษ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน และมี จิตสาธารณะ โดยนำหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4  
 ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2 
 ต 1.3 ม.2/1 
 ต 2.1 ม.2/1  
 ต 2.2 ม.2/1  
 ต 3.1 ม.2/1  
 ต 4.1 ม.2/1  
 

รวมท้ังหมด  ๑๑ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ ๔  รหัสวิชา  อ2๒10๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 ระบุเขียนประโยค หรือข้อความ และความหมายให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ ความเรียงที่อ่านเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ สวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที ่ยว การบริการ สถานท่ี ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมสะสมประมาณ 1,750-1,900 คำ 
พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ ช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ ขอและให้ข้อมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่อง ต่างๆ ใกล้ตัว 
กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน สรุปใจความ สาคัญ/ แก่น
สาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จาก การวิเคราะห์เรื่อง/ ข่าว/ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และ ประเพณีของเจ้าของ
ภาษากับของไทย เข้าร่วม/ จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารระหว่างบุคคล การ
อภิปราย การถามตอบ การแสดงบทบาท สมมติ การแสดงละครส้ัน และทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะในการส่ือสาร มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน และมีจิตสาธารณะ โดยนำหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต 1.1   ม. 2/1 ,ม.2/2, ม.2/3 
 ต 1.2   ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 ต 1.3   ม.2/2, ม.2/3 
 ต 2.1   ม.2/2, ม.2/3 
 ต 2.2   ม.2/2 
 ต 3.1   ม.2/1 
 ต 4.2   ม.2/1 
 

รวมท้ังหมด  ๑๓ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ ๕  รหัสวิชา  อ2๓10๑         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง  ท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคม  เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จำลอง  
สถานการณ์จริง  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล 
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  โดยอ่านอกเสียงข้อความ  ข่าวโฆษณา  
ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความ ที่ฟังและ
อ่าน  เกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  ข่าว  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  โดยสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม  ระบุหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ  รายละเอียด  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  และ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ โดยให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบได้  พูดและเขียนเพื่อขอให้ข้อมูล  อธิบาย  
เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  เสนอความต้องการ  เสนอการให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   โดยพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ  บรรยายความรู้สึก  
แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม  ประสบการณ์ ข่าว  เหตุการณ์  สถานการณ์ใน
ชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งให้เหตุผล  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  อธิบายชีวิต
ความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา   
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาเพื่อให้มีความรู้ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา มีทักษะทางภาษา  และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ    
 เพื่อใช้ในการสื่อสาร  สืบค้น  รวบรวม  และสรุปความรู้  ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ต 1.1   ม. 3/1, ม.3/2 
 ต 1.2   ม.3/2, ม.3/4     
 ต 1.3   ม.3/1, ม.3/2 
 ต 2.1   ม.3/1, ม.3/3 
 ต 2.2   ม.3/1, ม.3/2 
 ต 3.1   ม.3/1 
 ต 4.1   ม.3/1 
 ต 4.2   ม.3/2 
 

รวมท้ังหมด  ๑๓ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ ๖  รหัสวิชา  อ2๓10๒         

เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง  ท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคม  เพื่อสื่อสาร ในสถานการณ์จำลอง  
สถานการณ์จริง  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ชุมชน  สังคม  ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูล  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  โดยอ่านอกเสียงข้อความ  ข่าว
โฆษณา  และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้อง   ตามหลักการอ่าน ปฏิบัติตามคำอธิบายที่ฟังและอ่าน สื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความ ที่ฟังและอ่าน  โดยสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม  ระบุหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ รายละเอียด  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  และอ่าน
จากสื่อประเภทต่าง ๆ โดยให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบได้ พูด และเขียนเพื่อขอ  ให้ข้อมูล  อธิบาย  
เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น  เสนอความต้องการ  โดยพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ  บรรยาย
ความรู ้สึก  แสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื ่องต่าง ๆ  กิจกรรมประสบการณ์ ข่าว  เหตุการณ์  
สถานการณ์ในชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งให้เหตุผล  เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ  อธิบายชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา  โดยเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  และนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสม  
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาเพื่อให้มีความรู้ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา มีทักษะทางภาษา  และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ    
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะในการส่ือสาร มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย และสามารถส่ือสาร  สืบค้น  รวบรวม  และสรุป
ความรู้  ข้อมูลต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพ  และเผยแพร่เร่ืองราว
ต่าง ๆ ท้ังภายใน  ภายนอกโรงเรียน  ชุมชน  สังคม  แหล่งท่องเท่ียว  สถานท่ีน่าสนใจ  ในชุมชนใกล้เคียง   
 
ตัวช้ีวัด 

 ต 1.1    ม. 3/1, ม.3/2 
 ต 1.2    ม.3/2, ม.3/5     
 ต 1.3    ม.3/1, ม.3/2 
 ต 2.1    ม.3/1, ม.3/3 
 ต 2.2    ม.3/1, ม.3/2 
 ต 4.1    ม.3/1 
 
รวมท้ังหมด  ๑๑ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



 

 
269 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๑ รหัสวิชา อ21๒01         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนท่ี 1                

 

 ศึกษาและมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการอ่านจากบทอ่านที่เป็นข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บท
ร้อยกรอง  บทละครสั้น  สามารถพูดแสดงความคิดเห็น  แสดงความรู้สึก   สื่อสาร ยกตัวอย่างและแสดง
เหตุผลประกอบ  เขียนบรรยายเรื่องต่างๆใกล้ตัว  ข่าว กิจกรรม  เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจตามโครงสร้างท่ี
กำหนดให้ 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา  การฟัง  พูด  อ่านและเขียนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์    มี
เหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 เพื่อให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิต
สาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
 

ผลกาเรียนรู้ 

 1. อ่านเร่ืองราวท่ีกำหนดให้และสามารถตอบคำถามได้  
 2. รู้และเข้าใจเก่ียวกับคำศัพท์ สำนวนการกล่าวทักทาย กล่าวลา และถามทุกข์-สุขได้ 
 3. เลือกใช้คำศัพท์เก่ียวกับกิจวัตรประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 4. แต่งประโยคถาม-ตอบ โดยใช้สำนวน How long ….. 
 5. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง Travelling at the Airport ได้ 
 6. บอกความหมายของคำศัพท์เก่ียวกับสถานการณ์ at the airport ได้ 
 7. ส่ือสาร สนทนาโต้ตอบ และให้ข้อมูลกับนักท่องเท่ียว หรือพนักงานได้ 
 8. บอกความหมายของคำศัพท์เก่ียวกับสถานการณ์ at the Restaurant ได้ 
 9. ส่ือสาร สนทนาโต้ตอบ และให้ข้อมูลกับลูกค้าหรือพนักงานเสิร์ฟได้ 
 10. แนะนำตัวเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนใกล้ตัวได้ 
 11. ระบุและสามารถสนทนาโต้ตอบเก่ียวกับอาชีพ ช่ือ และท่ีอยู่ 
 

รวมท้ังหมด  ๑๑ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๒ รหัสวิชา อ21๒0๒         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนท่ี ๒                

 

ฝึกและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดย
ผู้เรียนพัฒนาการอ่านเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับหัวเรื่อง (topic) และใจความสำคัญ (main idea) ของเรื่องที่ได้
อ่าน การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงระดับข้อความ หรือ นิทานสั้นๆ อย่างถูกต้องตามหลักการ
อ่าน ในทักษะการเขียน มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การซื้อขาย สถานที่ การขอและการให้ความช่วยเหลือ
บุคคลอื่นตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ นอกจากน้ี ผู้เรียนจะได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมท่ี
แสดงถึงความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสมกับวัยและ
ระดับการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนได้  
 โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ และใช้เทคโนยี
ในการสืบค้นข้อมูล 
 เพื่อให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิต
สาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
 

ผลกาเรียนรู้ 

 1. บรรยาย เก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี ของเจ้าของภาษา 
 2. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 4. เขียนสรุปให้ข้อมูลจากส่ือต่างๆ ท่ีรับชมหรือรับฟัง 
 5. พูดแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์จำลองหรือแสดงสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 6. บอกความหมายของคำศัพท์ และตอบคำถามเก่ียวกับบทความ เร่ือง A Famous Billionaire 
 7. อ่านและระบุประโยคท่ีใช้โครงสร้าง Past Simple Tense เร่ือง “When I was Young” 
 8. เล่าเร่ืองเก่ียวกับตนเองโดยใช้โครงสร้าง Past Simple Tense 
 9. เขียนและพูดบรรยายบุคลิกลักษณะของตัวการ์ตูน บุคคล และส่ิงของส่วนตัวท่ีช่ืนชอบ 
 

รวมท้ังหมด  ๙ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  พัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ๑ รหัสวิชา อ21๒0๓         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 

 อ1านออกเสียงขQอความ นิทานและบทกลอนสั้นๆถูกตQองตามหลักการอ1าน พัฒนาทักษะการใชQ

พจนานุกรม เลือก/ระบุประโยคหรือขQอความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ;หรือเครื่องหมายที่อ1าน บอก

ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟTงและอ1านประโยค บทสนทนา บทอ1าน 

           โดยใชQทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่มเวลา

ว1าง นันทนาการ การซื้อขาย ลมฟlาอากาศ บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟTงและอ1านประโยค 

บทสนทนา นิทานง1าย ๆ และเรื่องเล1า  พูด/เขียนโตQตอบในการสื่อสารระหว1างบุคคล ในการทักทายกล1าวลา 

ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแทรกอย1างสุภาพ พูดและเขียนเพื่อขอและใหQขQอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 

และเรื่องใกลQตัว   พูด/เขียนใหQขQอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดลQอมใกลQตัว  เขียนภาพ แผนผัง และ

แผนภูมิ แสดงขQอมูลต1างๆตามที่ฟTงหรืออ1าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต1างๆใกลQตัว  ใหQขQอมูล

เก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเปRนอยู1ของเจQาของภาษา  

           เพื่อใหQผูQเรียนเขQาร1วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/ความ

แตกต1าง ระหว1างการออกเสียงประโยคชนิดต1างๆ และการลำดับคำตามโครงสรQางประโยคของภาษาอังกฤษ

และภาษไทย เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต1างระหว1างเทศกาล งานฉลอง และประเพณี วัฒนธรรม

ของเจQาของภาษากับของไทย นำสนอขQอมูลดQวยการพูดและการเขียนจากการคQนควQา รวบรวมคำศัพท;ท่ี

เก่ียวขQองกับกลุ1มสาระการเรียนรูQอ่ืน  ใชQภาษาอังกฤษในการสืบคQนและรวบรวมขQอมูลต1างๆ 

 
ผลกาเรียนรู้ 

 1. นำเสนอคำศัพท์เก่ียวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เคร่ืองด่ืมเวลาว่าง นันทนาการ การ
ซ้ือขาย ลมฟ้าอากาศ 
 2. บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา นิทาน บทอ่าน 
 3. พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ในการทักทายกล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การพูด
แทรกอย่างสุภาพ 
 4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเร่ืองใกล้ตัว 
 5. เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่างๆตามท่ีฟังหรืออ่าน  
 6. ให้ข้อมูลเก่ียวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
 

รวมท้ังหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  พัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ๒ รหัสวิชา อ21๒0๔         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 
 ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ ข้อความ นิทาน  บทร้อยกรอง(Poem) สั้นๆ หลักการ
อ่าน การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารมารยาทตามสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การพูดขอและให้
ข้อมูล  การถ่ายโอนข้อมูลท่ีได้ฟังและอ่าน  การออกเสียงคำ  วลี  สำนวนง่ายๆ  ประโยค  คำแนะนำ  ข้อความ  
ข้อมูล  บทอ่าน  เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง  รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 โดยถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่างๆ  สรุป  แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง  ข่าวสาร  เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ประสบการณ์  การทำงาน  
เทคโนโลยี  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ฝึกใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้และประเมิน
ตนเอง   
 เพื่อนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน  
 2. ใช้คำขอร้อง คำช้ีแจง และคำอธิบาย ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม   
 3. เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 4. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
 5. ระบุ/เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
 
รวมท้ังหมด  ๕ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)   ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑ รหัสวิชา อ2๒๒0๑         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบ   วิธีการและกลยุทธ์ในการอ่าน จับใจความสำคัญจากเน้ือเร่ือง   สามารถ
เขียนบรรยาย  เขียนจดหมาย เขียนแสดงความชอบ  ไม่ชอบ   แสดงเหตุผล   การตอบรับ  การปฏิเสธ   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา  การอ่าน  รูปแบบ  วิธีการและกลยุทธ์ในการอ่าน  การเขียน
อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ์  

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการตั้งคำถามและ   
การให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้ภาษาในการส่ือ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อ่านข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการท่ีกำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
 2.  อ่านจับใจความสำคัญจากเน้ือเร่ืองท่ีกำหนดให้ได้ 
 3.  มีความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์การอ่านและสามารถใช้กลยุทธ์การอ่านได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ใน
การอ่านแบบต่างๆ 
 4.   เขียนจดหมายส่วนตัวตามรูปแบบท่ีกำหนดให้ได้ 
 5.   เขียนประโยคแสดงความชอบ ไม่ชอบของตนเองพร้อมให้เหตุผลประกอบ 
 6.  เขียนประโยคให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและครอบครัวได้ถูกต้องตามท่ีกำหนด 
 7.  เขียนบรรยายลักษณะของ สัตว์เล้ียงตามท่ีกำหนดให้ได้ 
 8.  เขียนประโยคแสดงเหตุผล  การตอบรับ  การปฎิเสธได้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ 
 
รวมท้ังหมด  ๘ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒   รหัสวิชา อ2๒๒0๒         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 สามารถเขียนข้อความ  ระบุขั้นตอน  วิเคราะห์  ประเมิน  นำเสนอ   บอกเล่า  บรรยาย  ในรูปแบบ
ของคำแนะนำ   การให้เหตุผล  ชีวประวัติของบุคคลและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา  การอ่าน   การเขียนได้อย่างมีมารยาท  เหมาะสมกับบุคคล  
เวลา และสถานการณ์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการตั้งคำถามและ   การ
ให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการส่ือความหมายใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถเขียนข้อความท่ีมีองค์ประกอบของประโยคหลัก และ ประโยคสนับสนุน ได้ 
 2. สามารถระบุข้ันตอนในการทำกิจกรรมจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่านได้ 
 3. วิเคราะห์  ประเมินและนำเสนอบุคลิก อุปนิสัยของบุคคลโดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกตและจาก
เร่ืองท่ีอ่านอย่างมีมารยาท  
 4. เขียนบรรยาย ให้เหตุผลในการเลือกทำหรือไม่เลือกทำส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
 5. เขียนบอกเล่า บรรยายเหตุการณ์ในอดีตโดยใช้โครงสร้าง past simple tense 
 6. สามารถเขียนชีวประวัติของบุคคลโดยใช้ข้อมูลท่ีกำหนดให้ได้ 
   7.  เขียนคำแนะนำตามรูปแบบและเน้ือหาท่ีกำหนดให้ได้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ 
 
รวมท้ังหมด  ๗ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑ รหัสวิชาอ2๓๒0๑         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 
 จำลอง การทักทาย  การกล่าวลา  การขอบคุณ  แสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  ยกตัวอย่าง  แสดง
เหตุผล  จับใจความ  ตีความ  วิเคราะห์และสรุปความ  เขียนประโยค  ข้อความ  บรรยาย  สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการทางภาษา   การพูด  การอ่าน  การเขียน  การสืบค้นอย่างเหมาะสมกับระดับของ
บุคคล  เวลาและสถานท่ีตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม  
 เพื่อให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิต
สาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
           1. เขียนบรรยายในรูปแบบอีเมลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมใกล้
ตัวได้ 
 2. เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
 3.  สรุปใจความสำคัญ และระบุรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่านได้ 
 4. สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจำวัน 
 5. บอกความหมายคำศัพท์เก่ียวกับอาชีพได้ 
 6. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 7. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
 
รวมท้ังหมด  ๗ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๒ รหัสวิชาอ2๓๒0๒         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓     ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 ใช้ศัพท์เพื่อบอกสถานที่ในชุมชน  การอ่านป้ายหรือสัญลักษณ์ซึ่งใช้แทนสถานที่ต่าง ๆ  การอ่าน
แผนผัง  การบอกที่ตั้งของสถานท่ี  การใช้สำนวนภาษาอย่างสุภาพตามมารยาทและวัฒนธรรมของคนไทยและ
ต่างชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการถามเส้นทางและการบอกเส้นแก่คนต่างถิ่น   เป็นทักษะในการใช้ภาษาท่ี
สำคัญ และจำเป็นในการดำเนินชีวิต 
 โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา บรรยายแลกเปล่ียนความรู้ และใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้นข้อมูล 
 เพื่อให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิต
สาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บรรยาย เก่ียวกับเทศกาล  วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี ของเจ้าของภาษา 
 2. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 3. เข้าใจหลักการใช้ will ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 4. แต่งประโยคตามหลักการใช้ will ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ 
 5. ระบุฤดูกาลของต่างประเทศให้สอดคล้องกับช่วงเวลา 
 6. เรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศในช่วงฤดูกาลต่างๆ 
 7. บอกความหมายของป้าย หรือสัญลักษณ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีต่าง ๆ    
 8. ใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในการบอกทางแก่ผู้อ่ืน 
 9. เลือกใช้ Prepositions of location 
 10. บรรยาย เก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม เทศกาล  วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี ของ
ต่างชาติ 
 
รวมท้ังหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ รหัสวิชา  อ๓1101         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี 1                

 

 ศึกษาการใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อย่างคล่องแคล่ว 
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ีปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำ
ชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละคร
ส้ัน (skit) ถูกต้องอธิบาย ระบุและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  
 โดยการจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดี
พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล  บรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  ขอและให้ข้อมูล
ในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม มีเหตุผล  สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื ่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ อธิบายอภิปราย วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวนคำพังเพย สุภาษิตบท
กลอน วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ  ที่มาของขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก สรุป
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  
ชุมชน  และท้องถ่ิน/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการสื่อสาร  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิต
สาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ต 1.1 ม.4/1 , ต 1.1 ม.4/2 

 ต 1.2 ม.4/1 , ต 1.2 ม.4/2 

 ต 1.3 ม.4/1 , ต 1.2 ม.4/3 

 ต 2.1 ม.4/1 , ต 2.1 ม.4/2 

 ต 4.2 ม.4/2  
 

รวมท้ังหมด  ๙ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ รหัสวิชา  อ๓110๒         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

ศึกษาการใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อย่างคล่องแคล่ว 
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ีปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำ
ชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละคร
ส้ัน (skit)ถูกต้องอธิบาย ระบุและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  

โดยการจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดี
พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล  บรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  ขอและให้ข้อมูล
ในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม มีเหตุผล  สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื ่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ อธิบายอภิปราย วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวนคำพังเพย สุภาษิตบท
กลอน วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ  ที่มาของขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก สรุป
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการสื่อสาร  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิต
สาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ต 1.1 ม.4/1 , ต 1.1 ม.4/2 

 ต 1.2 ม.4/1 , ต 1.2 ม.4/2 

 ต 1.3 ม.4/1 , ต 1.2 ม.4/3 

 ต 2.1 ม.4/1 , ต 2.1 ม.4/2 

 ต 4.2 ม.4/2  
 

รวมท้ังหมด  ๙ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ รหัสวิชา  อ๓๒10๑         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 
 ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับคำ และวลี การสร้างประโยคพื้นฐาน การ
ใช้กาลต่าง ๆ และการใช้ประโยคคำถามแบบต่าง ๆ ผ่านบริบทของการสื ่อสาร และสามารถอธิบาย 
เปรียบเทียบ ความแตกต่าง ระหว่างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง 
คำอธิบาย คำบรรยาย ในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ที่ฟังและอ่านได้ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรองส้ันๆถูกต้องตามหลักการอ่าน บใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสาร คดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ 
ภาษาเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานท่ี ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทางภาษาท่ีหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา และนำวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาไปใช้อย่างมีเหตุผล เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนทางภาษาเพื่อส่งเสริม ความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์ ใช้
ทักษะภาษาอังกฤษ ค้นคว้า สืบค้น โดยใช้ ICT บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารระดับสากล มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ มีความเป็นพลโลก โดยธำรงไว้ซ่ึงความเป็นไทย ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแบบวิทยาศาสตร์และมีจิต
สาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ต 1.1 ม.5/1 , ต 1.1 ม.5/4 

 ต 1.2 ม.5/2 , ต 1.2 ม.5/5 

 ต 1.3 ม.5/1 

 ต 2.1 ม.5/1 , ต 2.1 ม.5/2 

 ต 4.2 ม.5/2  
 

รวมท้ังหมด  ๘ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ รหัสวิชา  อ๓๒10๒         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 
ฝึกอ่าน ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั ้นถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติตาม

คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน เลือกและใช้คำขอร้อง คำชี้แจง คำอธิบาย และให้คำแนะนำ อธิบาย
และเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่านสื่อสารแสดงความต้องการ 
เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
สำนวน คำพังเพย สุภาษิต บทกลอน ความเช่ือและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 

โดยใช้กระบวนการ ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ นำเสนอข้อมูลเรื่อง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น พร้อม
ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบในการฟังและอ่านสารคดี บันเทิงคดี และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางใน
การสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และ
สถานท่ี ถูกต้องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เพื่อให้ เป็นผู้ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ัน
ในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ต 1.1 ม.5/1 , ต 1.1 ม.5/3 

 ต 1.2 ม.5/2 , ต 1.2 ม.5/4  
 ต 1.3 ม.5/2 

 ต 2.1 ม.5/1 , ต 2.1 ม.5/2 

 ต 2.2 ม.5/1 

 ต 4.2 ม.5/2  
 
รวมท้ังหมด  ๙ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ รหัสวิชา  อ๓๓10๑         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 
ศึกษาการใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อย่างคล่องแคล่ว 
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ีปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำ
ชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละคร
ส้ัน (skit)ถูกต้องอธิบาย ระบุและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  

โดยการจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดี
พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล  บรรยายความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  ขอและให้ข้อมูล
ในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม มีเหตุผล  สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึก สรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถ่ิน/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิต
สาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ต 1.1 ม.6/1 , ต 1.1 ม.6/2 

 ต 1.2 ม.6/2 , ต 1.2 ม.6/3 

 ต 1.3 ม.6/2 

 ต 2.1 ม.6/1 , ต 2.1 ม.6/2 

 ต 2.2 ม.6/1 

 ต 4.2 ม.6/2 

 
รวมท้ังหมด  ๙ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ รหัสวิชา  อ๓๓10๒         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 
ศึกษาการใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อย่างคล่องแคล่ว 
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานท่ีปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  
อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit)ถูกต้องอธิบาย ระบุและ
เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป  
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

โดยการสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล  บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียน
แสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ    สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้
จาก ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ อธิบายอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวนคำพังเพย สุภาษิตบทกลอน วิถีชีวิต ความคิดความ
เช่ือ  ท่ีมาของขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถ่ิน/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ 

เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิต
สาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ต 1.1 ม.6/1 , ต 1.1 ม.6/3 

 ต 1.2 ม.6/1 , ต 1.2 ม.6/4 

 ต 1.3 ม.6/2 

 ต 2.1 ม.6/1 , ต 2.1 ม.6/2 

 ต 4.1 ม.6/1 

 ต 4.2 ม.6/2  
 
รวมท้ังหมด  ๙ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑ รหัสวิชา  อ๓1๒01         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี 1                

 

 
 สนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการฟังระดับต้น ออกเสียงคำและประโยคได้
ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ ต่างๆที่กำหนดให้เพ่ือ
สร้างความม่ันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ 

 โดยใช้ทักษะทางภาษา อธิบาย บรรยาย แลกเปล่ียนความรู้ เข้าร่วมแนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนา
บุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต 
 2. เข้าใจภาษาท่าทาง น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด รวมท้ังเข้าใจคำส่ัง คำขอร้อง คำอธิบาย 
 3. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน การเสนอความช่วยเหลือและบริการ
แก่ผู้อ่ืน 
 4. ใช้ภาษาเพ่ือขอและให้ข้อมูลเร่ืองราวต่างๆในชีวิตประจำวันและส่ิงท่ีตนสนใจ 
 5. ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 6. มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
นำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
 
รวมท้ังหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ รหัสวิชา  อ๓1๒0๒         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 
 ศึกษาและมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการอ่านจากบทอ่านที่เป็นข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บท
ร้อยกรอง  บทละครสั้น  สามารถพูดแสดงความคิดเห็น  แสดงความรู้สึก   สื่อสาร ยกตัวอย่างและแสดง
เหตุผลประกอบ  เขียนบรรยายเรื่องต่างๆใกล้ตัว  ข่าว กิจกรรม  เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจตามโครงสร้างท่ี
กำหนดให้ 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา  การฟัง  พูด  อ่านและเขียนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์    มี
เหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

 
ผลการเรียนรู้ 
          1. ศึกษาหลักการอ่านจากบทอ่านประเภทต่างๆ และออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 2.  ฟังและพูดภาษาอังกฤษที ่ใช้ในการสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง  บุคคลใกล้ตัว           
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 3.  แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ยกตัวอย่างและแสดงเหตุผลประกอบการสื่อสารในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
           4. เขียนประโยคและข้อความบรรยายเกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆใกล้ตัว ข่าว กิจกรรมและ เหตุการณ์ ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม และโลก ตามโครงสร้าง ทางภาษาท่ีกำหนดให้ 
           5 . มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทอ่านท่ีเป็นข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง  
และบทละครส้ัน (Skit) 
           6.  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 
รวมท้ังหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑ รหัสวิชา  อ๓๒๒0๑         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 
ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องประเภทสารคดีและ

บันเทิงคดี ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ เช่น การสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้อย่าง
เหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
รวมถึงใช้ความรู ้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู ้จากแหล่งการเรียนรู ้ต่างๆ เช่น 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ และห้องสมุด 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทางภาษาที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอธิบาย อภิปรายวิถี
ชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา และนำวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาไปใช้อย่างมีเหตุผล เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม  

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการตั้งคำถามและ   
การให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้ภาษาในการส่ือ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  และแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน เร่ือง  
 2. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นความ สืบค้น สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 3. เขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม  
 4. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผล 
 5. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูล เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็นต่าง ๆ 
ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 6. อ่าน เขียน และบอกความหมายของคำศัพท์ท่ีปรากฏในบทอ่าน หรือสถานการณ์ต่างๆ 
 
รวมท้ังหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒ รหัสวิชา  อ๓๒๒0๒         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒                

 

 
ศึกษาและฝึกกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เรียนสนใจจากสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ 

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม การถ่ายทอด/ สื่อความหมาย แนวคิดและข้อมูล ลักษณะเป็นการเขียนเชิงวิชาการ 
การเขียนโครงร่าง การเขียนคำนำ เนื ้อเรื ่อง และสรุป การเขียนเรียบเรียงเชื ่อมโยงอย่างเป็นขั ้นตอน 
สมเหตุสมผล สละสลวย  โดยเน้นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า ใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ กระบวนการโต้แย้งและสนับสนุนอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยสติปัญญาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ และใช้เทคโนยี
ในการสืบค้นข้อมูล 
 เพื่อให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิต
สาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านออกเสียงคำศัพท์ และบอกความหมายคำศัพท์เก่ียวกับกิจวัตรประจำวัน 
 2. พูดหรือเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์และข่าว เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
 3. บรรยาย เก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม เทศกาล  วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี ของ
ต่างชาติ 
 4. พูดหรือเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 
 5. มีความรู้เก่ียวกับระบบการสร้างคำและลักษณะเฉพาะของคำในภาษาอังกฤษ 
 6. เลือกใช้ภาษาเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  
 7. เปรียบเทียบสำนวนสุภาษิต คำพังเพยของไทยและต่างชาติ 
 
รวมท้ังหมด  ๗ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑ รหัสวิชา  อ๓๓๒0๑         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑                

 

 
             ศึกษาสำนวน ประโยค ในการสนทนาและการเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม โครงสร้างทางไวยากรณ์
ระดับข้อความและประโยค การเลือกใช้คำศัพท์/ข้อความที่ถูกต้องตามบริบทและโครงสร้างไวยากรณ์ในระดับ
ประโยคและย่อหน้า การสรุปใจความสำคัญ การวิเคราะห์และตีความ กลยุทธ์การอ่านจับใจความสำคัญ การ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและรายละเอียด การระบุสาเหตุและผลลัพธ์ การสรุปอ้างอิง การสรุปความ การสรุปลง
ความเห็น การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน และการสร้างแผนผังความคิด 
             โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้แบบการคิด กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการเรียนภาษาด้วยตนเอง ทักษะและกลยุทธ์การอ่าน พัฒนาทักษะการคิดควบคู่กับทักษะการอ่าน 
ได้แก่ สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์และตีความ อ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและรายละเอียด 
ระบุสาเหตุและผลลัพธ์ สรุปอ้างอิง สรุปความ สรุปลงความเห็น วิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน และสร้าง
แผนผังความคิด  
             เพื ่อให้ผู ้เรียนมีความรู ้ ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื ่อสาร มีทักษะการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะการคิด พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ  
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.   อธิบาย ตีความ วิเคราะห์ ข้อความและประโยคตามโครงสร้างทางไวยากรณ์ได้ถูกต้อง 
 2.  เลือกใช้สำนวน ประโยค ในการสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าวเหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  
 3.  เลือกใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงคำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน ข้อความ ประโยค เพื่อเติมใน
บทอ่านได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามบริบทและโครงสร้างไวยากรณ์ได้ถูกต้อง 
 4.  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและรายละเอียด ระบุสาเหตุและผลลัพธ์ สรุปอ้างอิง สรุปความ สรุปลง
ความเห็น วิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนได้ถูกต้อง 
 5.   จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดีพร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 6.   สร้างและบรรจุข้อมูลในแผนผังความคิดได้ถูกต้อง 
 
รวมท้ังหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ รหัสวิชา  อ๓๓๒0๒         

เวลา ๔0 ช่ัวโมง  จำนวน 1.๐ หน่วยกิต       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒                

 
 

 อ่าน เขียน คำแนะนำ คำบรรยาย บทอ่าน ข่าวสาร บทความต่างท่ีเป็นความเรียงและไม่เป็นความ 

เรียง ให้เข้าใจ สามารถตีความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยใช้ภาษา 
เพ่ือการส่ือสารตามสถานการณ์ รวมท้ังการถ่ายโอน ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทางภาษาที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอธิบาย อภิปรายวิถี
ชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา และนำวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาไปใช้อย่างมีเหตุผล เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม  

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการตั้งคำถามและ   
การให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้ภาษาในการส่ือ
ความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้   
 1. อ่านบทอ่านได้เข้าใจ และสามารถตอบคำถามจากเร่ืองท่ีอ่านได้ 
 2. บอกโครงสร้างของประโยคได้ 
 3. บอกลกัษณะของคำได้ 
 4. ใช้คำศัพท์เก่ียวกับงานอดิเรกได้ 
 5. อ่านข้อความแล้วบอกความหมายศัพท์ในข้อความน้ันๆ ได้  
 6. อ่านบทอ่านเก่ียวกับประเพณีต่างๆ หรือแหล่งท่องเท่ียวได้เข้าใจ 
 7. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลประเพณีต่างๆ หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีสนใจ และนำเสนอได้ 
 8. บอกความหมายของคำท่ีเติม Prefix แล ะ Suffix นำไปใช้ในประโยคได้ถูกต้อง  
 
รวมท้ังหมด  ๘ ผลการเรียนรู้ 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 
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