
 
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน 

เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาใน  ช้ันประถมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  

๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
            ------------------------------------------------ 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจและสังคม
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคมไทยผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยมีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา ๘๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาใน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามี
อำนาจในการปรับปรุง   เพิ่มเติม   เปล่ียนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาในท้ัง  ๘  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ในระดับชั้นชั้นประถมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และวิธีการจัดการศึกษาต่อไป 

 

ประกาศ     ณ       วันท่ี      ๑๖    เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๓ 
  
 

 

                   (นายธนกฤต  ขุนนำ)                                            (นางสาวกรวรรณ   ยืนนาน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน 
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คำนำ 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู ้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีคำส่ังให้โรงเรียน
ดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านเขานาใน จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือ
นำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียน
การสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบติั  
โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำ
หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็น
แนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ     
มีความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยทำให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที ่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู ้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้การจัดทำ
หลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนา
หลักสูตรในทุกระดับต้ังแต่ระดับชาติจนกระท่ังถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
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 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย  ท่ี
เกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 

 

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  

 หลักสูตรโรงเรียนบ้านเขานาใน พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้นำของสังคม
มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate  objective) 
๑.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต  เป็นผู้นำท่ีดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
และการส่ือสารอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Worid  Citizen) 

๒. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System  
Management)  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างท่ัวถึง 

๓. เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Worle  Class standard) 

๔. เพื่อให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

วิสัยทัศน์โรงเรยีน 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านเขานาใน จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ และมี
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ และบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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   พันธกิจสถานศึกษา 
         ๑. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
         ๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ และเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ๔. จัดกิจกรรมให้บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะการสอนและให้มีจรรยาบรรณ          
  ๖. นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
         ๗. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าหมายสถานศึกษา 
 ๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้เข้ารับบริการอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
        ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาให้เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ และเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        ๔. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการสอนและมีจรรยาบรรณ 
        ๖. มีเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 ๗. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ท่ี 5  ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนและมีจรรยาบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 7  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ประหยัด   อดออม 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 รอบรู้เรื่องสมุนไพร  

 
 



๕ 
 

จุดหมายหลักสูตร 

 จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   มุ ่งพัฒนาผู ้เร ียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา                   
มีความสุข    มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   โรงเรียนบ้านเขานาในจึงได้กำหนดจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านเขานาใน เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัตติน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           การ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มี

จิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งเน้นพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โรงเรียนบ้าน
เขานาในจึงกำหนดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  ๕  ประการ ดังนี้ 

 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
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที ่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ



๖ 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการทำงาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖.มุ่งมั่นในการทำงาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาใน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๑๖๐ 
 

๑๖๐ 
 

๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 

๔๐ 
 

๔๐ 

๔๐ 
 

๔๐ 

๔๐ 
 

๔๐ 

๘๐ 
 

๔๐ 

๘๐ 
 

๔๐ 

๘๐ 
 

๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน ) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชา/กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 
 จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนทั้งปีไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 
ระดับชั้นประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ี
ต้องการเน้นเป็นพิเศษ  คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์            
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัด การเรียนการสอน
และวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีมติร่วมกันให้จัดทำโครงการ
สอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จำนวนชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปท่ีี    
๔ - ๖ โดยไม่นำคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมและตัดสินการเลื่อนชั้นของ
นักเรียน ในโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขานาใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายวิชาและจำนวนช่ัวโมงดังนี้    



๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับประถมศึกษา 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120 
ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๑ ๔๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 

ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๔๐ 

ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ  ๑ ๔๐ 

อ๑๑๑๐๑  ภาษาต่างประเทศ๑ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ส๑๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียนลูกเสือ  เนตรนารียุวกาชาด ๔๐ 
ชมรม /ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๐80 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ชั้น   ป.๑ - ๓    จำนวน    ๑   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา คณิตศาสตร์      จำนวน  ๑ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

 
 



๙ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับประถมศึกษา 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท๑๒๑๐๑ภาษาไทย  ๒ ๒๐๐ 
ค๑๒๑๐๑คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐ 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๒ ๔๐ 
ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๔๐ 
พ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๔๐ 

ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒ ๔๐ 

ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ  ๒ ๔๐ 

อ๑๒๑๐๑  ภาษาต่างประเทศ๒ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ส๑๒๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียนลูกเสือ  เนตรนารียุวกาชาด ๔๐ 
ชมรม /ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๐80 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ชั้น   ป.๑ - ๓    จำนวน    ๑   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา คณิตศาสตร์      จำนวน  ๑ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

 
 



๑๐ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับประถมศึกษา 

 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๓ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท๑๓๑๐๑ภาษาไทย  ๓ ๒๐๐ 
ค๑๓๑๐๑คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 
ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120 
ส๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๓ ๔๐ 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๔๐ 

ศ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๒ ๔๐ 

ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ  ๓ ๔๐ 

อ๑๓๑๐๑  ภาษาต่างประเทศ๓ ๒๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ส๑๓๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียนลูกเสือ  เนตรนารียุวกาชาด ๔๐ 
ชมรม /ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๐80 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ชั้น   ป.๑ - ๓    จำนวน    ๑   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา คณิตศาสตร์      จำนวน  ๑ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 



๑๑ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับประถมศึกษา 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท๑๔๑๐๑ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 
ค๑๔๑๐๑คณิตศาสตร์  ๔ ๑๖๐ 
ว๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ๔ ๘๐ 
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ ๔๐ 
พ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐ 
ศ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔ ๘๐ 
ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔  ๔๐ 
อ๑๔๑๐๑  ภาษาต่างประเทศ  ๔ ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๔๐) 
ส๑๔๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียนลูกเสือ  เนตรนารียุวกาชาด ๔๐ 
ชมรม /ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๐๐๐ 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๔-๖   จำนวน    ๑   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ทักษะคอมพิวเตอร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 

 



๑๒ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับประถมศึกษา 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท๑๕๑๐๑ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑คณิตศาสตร์  ๕ ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120 
ส๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๘๐ 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐ 
ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๘๐ 
ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕  ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑  ภาษาต่างประเทศ  ๕ ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๔๐) 
ส๑๕๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียนลูกเสือ  เนตรนารียุวกาชาด ๔๐ 
ชมรม /ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๐๐๐ 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๔-๖   จำนวน    ๑   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ทักษะคอมพิวเตอร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 

 



๑๓ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับประถมศึกษา 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ท๑๖๑๐๑ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 
ค๑๖๑๐๑คณิตศาสตร์  ๖ ๑๖๐ 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖ ๘๐ 
ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ ๔๐ 
พ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐ 
ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖ ๘๐ 
ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ ๖  ๔๐ 
อ๑๖๑๐๑  ภาษาต่างประเทศ  ๖ ๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๔๐) 
ส๑๖๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียนลูกเสือ  เนตรนารียุวกาชาด ๔๐ 
ชมรม /ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๑,๐๐๐ 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๔-๖   จำนวน    ๑   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ทักษะคอมพิวเตอร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 



๑๔ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาใน   กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐(๔นก.) ๑๖๐(๔นก.) ๑๖๐(๔นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 

๑๒๐(๓นก.) 
๔๐(๑นก.) 

๑๒๐(๓นก.) 
๔๐(๑นก.) 

๑๒๐(๓นก.) 
๔๐(๑นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) 
ศิลปะ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) 
การงานอาชีพ  ๔๐(๑นก.) ๔๐(๑นก.) ๔๐(๑นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) 
รวมเวลาเรียน ( พื้นฐาน ) ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม 

๒๐๐(๕นก.) ๒๐๐(๕นก.) ๒๐๐(๕นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ ๑   (ภาคเรียนที ่๑ ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ ๑   (ภาคเรียนที ่๒ ) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต(ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

หน่วยกิต(ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑ภาษาไทย  ๑ ๑.๕(๖๐) ท๒๑๑๐๒ภาษาไทย  ๒ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๑๑๐๑คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ค๒๑๑๐๒คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๑๑๐๑วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ๑.๕(๖๐) ว๒๑๑๐๓วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๑๑๐๒การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕(๒๐) ว๒๑๑๐๔วิทยาการคำนวณ๑ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๑๑๐๑สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๑ ๑.๕(๖๐) ส๒๑๑๐๓สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๑๑๐๒ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๑๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา๑ ๑.๐(๔๐) พ๒๑๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษา๒ ๑.๐(๔๐) 
ศ๒๑๑๐๑ศิลปะ ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๑๑๐๒ศิลปะ ๒ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๑๑๐๑การงานอาชีพ ๑ ๐.๕(๒๐) ง๒๑๑๐๒การงานอาชีพ  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๑๐๑ภาษาต่างประเทศ  ๑ ๑.๕(๖๐) อ๒๑๑๐๒ภาษาต่างประเทศ  ๒ ๑.๕(๖๐) 
    
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐) 
เลือก ๑ รายวิชา  ๑.๐(๔๐) เลือก ๑ รายวิชา  ๑.๐(๔๐) 
ส ๒๑๒๓๑   หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๑๒๓๒   หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๐๒๘๑ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ๑.๐(๔๐) ว ๒๐๒๘๒ โปรแกรมหนังสืออิเล็คทรอนิค ๑.๐(๔๐) 
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  ลูกเสือ  เนตรนารี   ๑๕ กิจกรรมนักเรียน  ลูกเสือ  เนตรนารี   ๑๕ 
ชมรม/ชุมนุม ๒๐ ชมรม/ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ- 

ประโยชน์ 
๕ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ- 

ประโยชน์ 
๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 



๑๖ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ ๒   (ภาคเรียนที ่๑ ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ ๒   (ภาคเรียนที ่๒ ) 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

หน่วยกิต
(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

หน่วยกิต
(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑ภาษาไทย ๓ ๑.๕(๖๐) ท๒๒๑๐๒ภาษาไทย  ๔ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๒๑๐๑คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕(๖๐) ค๒๒๑๐๒คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๒๑๐๑วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๑.๕(๖๐) ว๒๒๑๐๓วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๒๑๐๒การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕(๒๐) ว๒๒๑๐๔วิทยาการคำนวณ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๑๐๑สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๓ ๑.๕(๖๐) ส๒๒๑๐๓สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๔ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๒๑๐๒ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๒๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๑.๐(๔๐) พ๒๒๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษา๔ ๑.๐(๔๐) 
ศ๒๒๑๐๑ศิลปะ ๓ ๑.๐(๔๐) ศ๒๒๑๐๒ศิลปะ ๔ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๒๑๐๑การงานอาชีพ  ๓ ๐.๕(๒๐) ง๒๒๑๐๒การงานอาชีพ  ๔ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๒๑๐๑ภาษาต่างประเทศ  ๓ ๑.๕(๖๐) อ๒๒๑๐๒ภาษาต่างประเทศ  ๔ ๑.๕(๖๐) 
    
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕

(๑๐๐) 
เลือก ๑ รายวิชา  ๑.๐(๔๐) เลือก ๑ รายวิชา  ๑.๐(๔๐) 
ส ๒๒๒๓๓   หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕(๒๐) ส ๒๒๒๓๔   หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๐๒๘๔ โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ๑.๐(๔๐) ว ๒๐๒๘๖ การสร้างเวปไซด์เบื้อต้น ๑.๐(๔๐) 
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  ลูกเสือ  เนตรนารี   ๑๕ กิจกรรมนักเรียน  ลูกเสือ  เนตรนารี   ๑๕ 
ชมรม/ชุมนุม ๒๐ ชมรม/ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ- 

ประโยชน์ 
๕ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ- 

ประโยชน์ 
๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 



๑๗ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ ๓   (ภาคเรียนที ่๑ ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ ๓   (ภาคเรียนที ่๒ ) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต(ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หน่วยกิต(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑ภาษาไทย  ๕ ๑.๕(๖๐) ท๒๓๑๐๒ภาษาไทย  ๖ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๓๑๐๑คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕(๖๐) ค๒๓๑๐๓คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๓๑๐๒การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๑๐๔วิทยาการคำนวณ ๓ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๓๑๐๑วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ๑.๕(๖๐) ว๒๓๑๐๒วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๓๑๐๑สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๑.๕(๖๐) ส๒๓๑๐๓สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๖ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๓๑๐๒ประวัติศาสตร์๕ ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๓๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา๕ ๑.๐(๔๐) พ๒๓๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษา๖ ๑.๐(๔๐) 
ศ๒๓๑๐๑ศิลปะ ๕ ๑.๐(๔๐) ศ๒๓๑๐๒ศิลปะ ๖ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๓๑๐๑การงานอาชีพ ๕ ๐.๕(๒๐) ง๒๓๑๐๒การงานอาชีพ   ๖ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๑๐๑ภาษาต่างประเทศ ๕ ๑.๕(๖๐) อ๒๓๑๐๒ภาษาต่างประเทศ  ๖ ๑.๕(๖๐) 
    
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐) 
เลือก ๑ รายวิชา  ๑.๐(๔๐) เลือก ๑ รายวิชา  ๑.๐(๔๐) 
ส ๒๓๒๓๕   หน้าท่ีพลเมือง๕ ๐.๕(๒๐) ส ๒๓๒๓๖   หน้าท่ีพลเมือง๖ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๐๒๘๕ โปรแกรมมัลติมีเดีย ๑.๐(๔๐) ว๒๐๒๘๓ โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ 

                  ช่วยสอน 
๑.๐(๔๐) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  ลูกเสือ  เนตรนารี   ๑๕ กิจกรรมนักเรียน  ลูกเสือ  เนตรนารี   ๑๕ 
ชมรม/ชุมนุม ๒๐ ชมรม/ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ- 
ประโยชน์ 

๕ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ- 
ประโยชน์ 

๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 



๑๘ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
ภาษาไทย ๒๔๐ (๖นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓๒๐ (๘นก.) 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

      - ประวัติศาสตร ์

      - ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 

      - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดำเนินชีวิตในสังคม 

       -ภูมิศาสตร์ 
      - เศรษฐศาสตร ์

๓๒๐ (๘นก.) 
๘๐(๒นก.) 

 
 

๒๔๐ (๖นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๒  (๓นก.) 
ศิลปะ ๑๐๒  (๓นก.) 
การงานอาชีพ ๑๐๒  (๓นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๒๔๐ (๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๑,๖๔๐(๔๑นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า  ๑,๖๐๐  ชั่วโมง(๔๐นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

• กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญ/อาสา/นศท. 
• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม ๓ปีไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 



๑๙ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 

หมายเหตุเน้นวิชาวิทย์-คณิตเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  ๔๑  หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม  ๕๒  หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/ชม.) 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๒.๐/๔๘๐  รายวิชาพื้นฐาน ๖.๐/๒๔๐ 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐/๔๐  ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐/๔๐ 
ค๓๑๑๐๑คณิตศาสตร์๑ ๑.๐/๔๐  ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์๒  ๑.๐/๔๐ 

ว๓๑๑๐๑ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  ๒.๐/๘๐  ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม๒ ๑.๐/๔๐ 
ว๓๑๑๐๒เคมีพ้ืนฐาน ๑.๕/๖๐  ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์๒ ๐.๕/๒๐ 
ว๓๑๑๐๓ชีววิทยาพ้ืนฐาน ๑.๕/๖๐  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕/๒๐ 
ว๓๑๑๐๔โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๑.๐/๔๐  ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕/๒๐ 
ว๓๑๑๐๗การออกแบบและเทคโนโลยี๑ ๐.๕/๒๐  ว๓๑๑๐๘วิทยาการคำนวณ๑ ๐.๕/๒๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม๑ ๑.๐/๔๐  ง๓๑๑๐๒การงานอาชีพ ๒ ๐.๕/๒๐ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์๑ ๐.๕/๒๐  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ๒   ๑.๐/๔๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕/๒๐    
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕/๒๐    
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕/๒๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕/๓๘๐ 
อ๓๑๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐/๔๐  ค๓๐๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๔.๕ /๑๘๐  พ๓๐๒๐๒ฟุตซอล ๑.๐/๔๐ 
ค๓๐๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๑ ๑.๕/๖๐  ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑  ๒.๐/๘๐ 

พ๓๐๒๐๑แบดมินตัน ๑.๐/๔๐  ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑            ๑.๕/๖๐ 
ว๓๐๒๙๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐/๔๐  ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑   ๑.๕/๖๐ 
อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑ ๑.๐/๔๐  ว๓๐๒๙๓ การซ่อมคอมพิวเตอร์ ๑.๐/๔๐ 
ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕/๒๐  อ๓๐๒๐๒ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ ๑.๐/๔๐ 
   ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕/๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

• กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/นศท. 

• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 

 • กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/นศท. 

• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๗๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๘๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ ชั่วโมง/ปี 



๒๐ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

(หน่วยกิต/
ชม.) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๖.๐/๒๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๖.๐/๒๔๐ 
ท๓๒๑๐๑ภาษาไทย ๓ ๑.๐/๔๐  ท๓๒๑๐๒ภาษาไทย ๔ ๑.๐/๔๐ 
ค๓๒๑๐๑คณิตศาสตร์๓ ๑.๐/๔๐  ค๓๒๑๐๒คณิตศาสตร์  ๔ ๑.๐/๔๐ 
ว๓๒๑๐๓การออกแบบและเทคโนโลยี๒ ๐.๕/๒๐    
ส๓๒๑๐๑สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๑.๐/๔๐  ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม๔ ๑.๐/๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์๓ ๐.๕/๒๐  ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕/๒๐ 
พ๓๒๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕/๒๐  พ๓๒๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕/๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ศิลปะ ๓ ๐.๕/๒๐  ศ๓๒๑๐๒ศิลปะ๔ ๐.๕/๒๐ 
ง๓๒๑๐๑การงานอาชีพ ๓ ๐.๕/๒๐  ง๓๒๑๐๒การงานอาชีพ ๔ ๐.๕/๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐/๔๐  อ๓๒๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๔  ๑.๐/๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕/๓๘๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕/๓๘๐ 
ค๓๐๒๐๓ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๓ ๑.๕/๖๐  ค๓๐๒๐๔ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔ ๑.๕/๖๐ 
ว๓๐๒๐๒ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐/๘๐  ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐/๘๐ 
ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕/๖๐  ว๓๐๒๒๓  เคมี ๓ ๑.๕/๖๐ 
ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา  ๒ ๑.๕/๖๐  ว ๓๐๒๔๓ ชีววิทยา  ๓ ๑.๕/๖๐ 
พ๓๐๒๐๓เปตอง ๑.๐/๔๐  พ๓๐๒๐๔วอลเล่ย์บอล ๑ ๑.๐/๔๐ 
ว๓๐๒๙๒ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ๑.๐/๔๐  ว๓๐๒๙๔ การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ ๑.๐/๔๐ 
อ๓๐๒๐๓ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๑ ๑.๐/๔๐  อ๓๐๒๐๔ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน๒ ๑.๐/๔๐ 
ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕/๒๐    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

• กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญ/อาสา/นศท. 

• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 

 • กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญ/อาสา/นศท. 

• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  รวมเวลาเรียน ๖๘๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๐ ชั่วโมง/ปี 
 

หมายเหตุเน้นวิชาวิทย์-คณิตเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  ๔๑  หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม  ๕๒  หน่วยกิต 



๒๑ 
 

 
 
 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกิต/ชม.) 
 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  
(หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕/๒๒๐  รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕/๒๒๐ 
ท๓๓๑๐๑ภาษาไทย ๕ ๑.๐/๔๐  ท๓๓๑๐๒ภาษาไทย ๖ ๑.๐/๔๐ 
ค๓๓๑๐๑คณิตศาสตร์๕ ๑.๐/๔๐  ค๓๓๑๐๒คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐/๔๐ 
ว๓๓๑๐๑วิทยาการคำนวณ ๒ ๐.๕/๒๐    
ส๓๓๑๐๑สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๑.๐/๔๐  ส๓๓๑๐๒สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๑.๐/๔๐ 

พ๓๓๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕/๒๐  พ๓๓๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕/๒๐ 
ศ๓๓๑๐๑ศิลปะ ๕  ๐.๕/๒๐  ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ๖  ๐.๕/๒๐ 
ง๓๓๑๐๑การงานอาชีพ ๕ ๐.๕/๒๐  ง๓๓๑๐๒การงานอาชีพ  ๖ ๐.๕/๒๐ 

อ๓๓๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐/๔๐  อ๓๓๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐/๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕/๓๘๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕/๓๘๐ 
ค๓๐๒๐๕ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๕ ๑.๕/๖๐  ค๓๐๒๐๖ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๖ ๑.๕/๖๐ 
ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐/๘๐  ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐/๘๐ 
ว๓๐๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕/๖๐  ว๓๐๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕/๖๐ 
ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕/๖๐  ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๑.๕/๖๐ 
พ๓๐๒๐๕ วอลเลย์บอล๒ ๑.๐/๔๐  พ๓๐๒๐๖ บาสเกตบอล ๑.๐/๔๐ 
ว๓๐๒๙๐การสร้างงานมัลติมีเดีย ๑.๐/๔๐  ว๓๐๒๙๕ พิมพ์ดีดไทยบนคอมพิวเตอร์ ๑.๐/๔๐ 
อ๓๐๒๐๕ภาษาอังกฤษรอบรู้  ๑.๐/๔๐  อ๓๐๒๐๖ภาษาอังกฤษเพ่ือการแปล ๑.๐/๔๐ 
ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕/๒๐    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

• กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญ/อาสา/นศท. 

• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 

 • กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญ/อาสา/นศท. 

• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๒๐ ชั่วโมง/ปี 

 



๒๒ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ศิลป์ท่ัวไป) 

 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน (หน่วย

กิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐ 

ท๓๑๑๐๑ภาษาไทย ๑ ๑.๐/๔๐  ท๓๑๑๐๒ภาษาไทย ๒ ๑.๐/๔๐ 

ค๓๑๑๐๑คณิตศาสตร์๑ ๑.๐/๔๐  ค๓๑๑๐๒คณิตศาสตร์ 2 ๑.๐/๔๐ 

ว๓๑๑๐๕วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ้ืนฐาน ๑ 

๑.๕/๖๐  ว๓๑๑๐๖วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ้ืนฐาน ๒ 

๑.๕/๖๐ 

ว๓๑๑๐๗การออกแบบและเทคโนโลยี๑ ๐.๕/๒๐  ว๓๑๑๐๘วิทยาการคำนวณ๑ ๐.๕/๒๐ 

ส๓๑๑๐๑สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม๑ ๑.๐/๔๐  ส๓๑๑๐๓สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๑.๐/๔๐ 

ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕/๒๐  ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์๒ ๐.๕/๒๐ 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๐.๕/๒๐  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๐.๕/๒๐ 

ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ๑ ๐.๕/๒๐  ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕/๒๐ 

ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕/๒๐  ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕/๒๐ 

อ๓๑๑๐๑ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐/๔๐  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐/๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) ๘.๕/๓๔๐  รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) ๘.๕/๓๔๐ 

ส๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕/๒๐  ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

• กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญ/อาสา/นศท. 
• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๑๐ 

 • กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญ/อาสา/นศท. 
• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 

๑๐ 

๒๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๗๐๐  รวมเวลาเรียน ๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ ชั่วโมง/ปี 
หมายเหตุ   เรียนศิลป์ทั่วไป  เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  ๔๑  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม  ๕๑  หน่วยกิต 

 
 
 

 



๒๓ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ศิลป์ท่ัวไป) 

 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐ 

ท๓๒๑๐๑ภาษาไทย ๓ ๑.๐/๔๐  ท๓๒๑๐๒ภาษาไทย๔  ๑.๐/๔๐ 

ค ๓๒๑๐๑คณิตศาสตร์ ๓  ๑.๐/๔๐  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐/๔๐ 

ว๓๒๑๐๑วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ้ืนฐาน ๓ 

๑.๕/๖๐  ว๓๒๑๐๒วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ้ืนฐาน๔  

๑.๕/๖๐ 

ว๓๒๑๐๓การออกแบบและเทคโนโลยี๒ ๐.๕/๒๐    

ส๓๒๑๐๑สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม๓ ๑.๐/๔๐  ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม๔ ๑.๐/๔๐ 

ส๓๐๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕/๒๐  ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕/๒๐ 

พ๓๒๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐.๕/๒๐  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๐.๕/๒๐ 

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ๓ ๐.๕/๒๐  ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ๔ ๐.๕/๒๐ 

ง๓๒๑๐๑การงานอาชีพ ๓ ๐.๕/๒๐  ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔ ๐.๕/๒๐ 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐/๔๐  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐/๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) ๘.๕/๓๔๐  รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) ๘.๕/๓๔๐ 

ส๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕/๒๐    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

• กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญ/อาสา/นศท. 
• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๑๐ 

 • กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญ/อาสา/นศท. 
• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๗๐๐  รวมเวลาเรียน ๗๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ ชั่วโมง/ปี 

หมายเหตุ   เรียนศิลป์ทั่วไป  เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  ๔๑  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม  ๕๑  หน่วยกิต 

 
 
 
 



๒๔ 
 

โครงสร้างหลักสูตรช้ันป ี
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ศิลป์ท่ัวไป) 

 

 
หมายเหตุ   เรียนศิลป์ทั่วไป  เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  ๔๑  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม  ๕๑  หน่วยกิต 

 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒  

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕/๒๒๐  รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕/๒๒๐ 

ท๓๓๑๐๑ภาษาไทย ๕ ๑.๐/๔๐  ท๓๓๑๐๒ภาษาไทย ๖ ๑.๐/๔๐ 

ค๓๓๑๐๑คณิตศาสตร์  ๕ ๑.๐/๔๐  ค๓๓๑๐๒คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐/๔๐ 

ว๓๓๑๐๔วิทยาการคำนวน ๐.๕/๒๐    
ส๓๓๑๐๑สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม๕ ๑.๐/๔๐  ส๓๓๑๐๒สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม๖ ๑.๐/๔๐ 

พ๓๓๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๐.๕/๒๐  พ๓๓๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๐.๕/๒๐ 

ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ๕ ๐.๕/๒๐  ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ๖   ๐.๕/๒๐ 

ง๓๓๑๐๑การงานอาชีพและเทคโนโลยี๕ ๐.๕/๒๐  ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี๖ ๐.๕/๒๐ 

อ๓๓๑๐๑ภาษาอังกฤษ๕ ๑.๐/๔๐  อ๓๓๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐/๔๐ 

     

รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) ๘.๕/๓๔๐  รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียน) ๘.๕/๓๔๐ 

ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕/๒๐    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

• กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญ/อาสา/นศท. 
• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๑๐ 

 • กิจกรรมแนะแนว 

• กิจกรรมบำเพ็ญ/อาสา/นศท. 
• ชุมนุม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๒๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๐ชั่วโมง/ปี 



๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๗ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท๑๑๑๐๑ ๖ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท๑๒๑๐๑ ๖ชัว่โมง/สัปดาห์  ๒๐๐ชั่วโมง/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ๖ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่๔ 
วิชาภาษาไทย   รหัสวิชา ท๑๔๑๐๑ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่๕ 
วิชาภาษาไทย    รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑       ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์  ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
วิชาภาษาไทย   รหัสวิชา ท๑๖๑๐๑ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์  ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชาท๑๑๑๐๑      ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
รายวิชาพืน้ฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที๑่      เวลำ๒๔๐ช่ัวโมง                            
 การอ่านออกเสียงค าค าคลอ้งจองและขอ้ความส้ันๆการบอกความหมายของค าและขอ้ความที่อ่าน
บอกช่ือประเทศสมาชิกอาเซียนการตอบค าถามเก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน การเล่าเร่ืองย่อจากเร่ืองที่อ่านการ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่อ่านการอ่านหนงัสือตามสนใจอยา่งสม ่าเสมอและการน าเสนอเร่ืองที่อ่านการ
บอกความหมายของเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ส าคญัที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนัการมีมารยาทในการอ่าน
การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัการเขียนส่ือสารดว้ยค าและประโยคง่ายๆการมีมารยาทในการเขียนการ
ฟังค าแนะน าค าส่ังง่ายๆและปฏิบติัตามการตอบค าถามการเล่าเร่ืองที่ฟัง  การพูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเร่ืองที่ฟังและดู การพูดส่ือสารไดต้ามวตัถุประสงค์ฟังและดูวีดิทศัน์การ์ตูนอาเซียน และมี
มารยาทในการฟังการดูการพูดการบอกและเขียนพยญัชนะสระวรรณยุกต์เลขไทยการเขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค าการเรียบเรียงค าเป็นประโยคง่ายๆการต่อค าคลอ้งจองง่ายๆการบอกขอ้คิดที่ไดจ้าก
การอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแกว้ร้อยกรองส าหรับเด็กการท่องจ าบทอาขยานตามที่ก  าหนดและบท
ร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการคิดสรุปวิเคราะห์ขอ้มูลจากเร่ืองที่อ่านฟังและดูเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการฟัง  พูด อ่าน  เขียน  สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ สามารถในการแก้ปัญหา  
แยกแยะตดัสินใจน าไปใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 
 เพื่อให้รักความเป็นไทย  ชาติศาสน์ กษตัริยซ่ื์อสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้อยา่งสม ่าเสมออยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมัน่ในการท างานและมีจิตสาธารณะ 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ป.๑/๑-๘ 
ท๒.๑ป.๑/๑-๓ 
ท๓.๑ป.๑/๑-๕ 
ท๔.๑ป.๑/๑-๔ 
ท๕.๑ป.๑/๑-๒ 
รวมทั้งหมด๒๒ตัวช้ีวัด 
 
 



๒๙ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาท๑๒๑๐๑      ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
รายวิชาพืน้ฐาน                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที่๒      เวลำ๒๔๐ช่ัวโมง                            
 

 การอ่านออกเสียง  การบอกความหมายของค า ค าคลอ้งจองบอกช่ือประเทศสมาชิกอาเซียนบอกช่ือ
เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนขอ้ความ บทร้อยกรองง่ายๆ การตั้งค าถาม การตอบค าถาม การระบุ
ใจความส าคญั การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่อ่าน  การอ่าน
หนังสือตามความสนใจ การน าเสนอเร่ืองที่อ่าน  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  การปฏิบัติตามค าส่ังหรือ
ขอ้แนะน า  การอธิบายขอ้มูลจากแผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ  การมีมารยาทในการอ่าน 

 การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั  การเขียนเร่ืองส้ันเก่ียวกบัประสบการณ์และจินตนาการ  การ
มีมารยาทในการเขียน 

 การปฏิบตัิตนตามค าแนะน า ค าส่ังที่ซับซ้อน  การเล่าเร่ืองที่ฟังและดูที่เป็นความรู้ ความบนัเทิง  
การบอกสาระส าคญั การตั้งค าถาม การตอบค าถาม การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกจากเร่ืองที่ฟังและดู  
การพูดส่ือสารตามวตัถุประสงค ์ การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 การบอก การเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์เลขไทย  การเขียนสะกดค า  การบอกความหมายของ
ค า  การเรียบเรียงค าเป็นประโยคตามเจตนาการส่ือสาร  ลกัษณะของค าคลอ้งจอง  การใชภ้าษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่น 

 การระบุขอ้คิดที่ไดจ้ากการอ่าน การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก  การร้องบทร้องเล่นในทอ้งถิ่น  
การท่องจ าบทอาขยานที่ก  าหนด  การท่องบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั รักความเป็นไทย 
รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ อยูอ่ยา่งพอเพียงอยา่งสม ่าเสมอ เก่ียวกบัทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน  หลกัการใชภ้าษาไทย  วรรณคดีและวรรณกรรม 

 

 

 



๓๐ 
 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท๑.๑ ป๒/๑, ป๒/๒, ป๒/๓, ป๒/๔, ป๒/๕, ป๒/๖, ป๒/๗, ป๒/๘ 
ท๒.๑ ป๒/๑, ป๒/๒, ป๒/๓, ป๒/๔ 
ท๓.๑ ป๒/๑, ป๒/๒, ป๒/๓, ป๒/๔, ป๒/๕, ป๒/๖, ป๒/๗ 
ท๔.๑ ป๒/๑, ป๒/๒, ป๒/๓, ป๒/๔, ป๒/๕ 
ท๕.๑ ป๒/๑ , ป๒/๒ , ป๒/๓ 
รวมทั้งหมด  ๒๗ ตัวช้ีวัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาท๑๓๑๐๑      ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
รายวิชาพืน้ฐาน                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที๓่      เวลำ๒๔๐ช่ัวโมง  
 

 การอ่านออกเสียงค า ขอ้ความ เร่ืองส้ัน บทร้อยกรองง่ายๆอ่านค าศพัท ์ ช่ือประเทศสมาชิกอาเซียน  
การอธิบายความหมายของค า ขอ้ความ  การตั้งค าถาม การตอบค าถาม การล าดบั การคาดคะเน การสรุป
ความรู้ การสรุปขอ้คิดจากเร่ืองที่อ่าน  การอ่านหนังสือตามความสนใจและน าเสนอเร่ืองที่อ่าน  การอ่าน
ขอ้เขียนเชิงอธิบาย  การปฏิบติัตนตามค าส่ังหรือขอ้แนะน า  การอธิบายความหมายขอ้มูลจากแผนภาพ แผน
ที่ แผนภูมิ  การมีมารยาทในการอ่าน 
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียนบรรยายเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง  การเขียนบันทึก
ประจ าวนั  การเขียนจดหมายลาครู  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  การมีมารยาทในการเขียนเขียนเร่ือง
เก่ียวกบัอาเซียนตามจินตนาการจากค าที่ก  าหนดให้ 
 การเล่ารายละเอียด การบอกสาระส าคญัจากเร่ืองที่ฟังและดูที่เป็นความรู้ความบันเทิง  การตั้ง
ค าถาม การตอบค าถาม การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกจากเร่ืองที่ได้ฟังและดู  การพูดส่ือสารตาม
วตัถุประสงค ์ การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 การเขียนสะกดค า  การบอกความหมายของค า  การระบุชนิด หน้าที่ของค าในประโยค  การใช้
พจนานุกรม  การแต่งประโยค  การแต่งค าคลอ้งจอง  การแต่งค าขวญั  การใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ถิ่น 
 การระบุขอ้คิด การแสดงความคิดเห็นจากการอ่านวรรณกรรมวรรณคดี    เพลงพ้ืนบ้าน  เพลง
กล่อมเด็ก  การท่องจ าบทอาขยานที่ก  าหนด  การท่องจ าบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคน้ควา้ภาษาที่ใชข้องประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 เพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั รักความเป็นไทย 
รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีจิตสาธารณะ อยูอ่ยา่งพอเพียงอยา่งสม ่าเสมอ เก่ียวกบัทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน  หลกัการใชภ้าษาไทย  วรรณคดีและวรรณกรรม 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท๑.๑ ป๓/๑, ป๓/๒, ป๓/๓, ป๓/๔, ป๓/๕, ป๓/๖, ป๓/๗, ป๓/๘, ป๓/๙ 
ท๒.๑ ป๓/๑, ป๓/๒, ป๓/๓, ป๓/๔, ป๓/๕, ป๓/๖ 



๓๒ 
 

ท๓.๑ ป๓/๑, ป๓/๒, ป๓/๓, ป๓/๔, ป๓/๕, ป๓/๖ 
ท๔.๑ ป๓/๑, ป๓/๒, ป๓/๓, ป๓/๔, ป๓/๕, ป๓/๖ 
ท๕.๑ ป๓/๑, ป๓/๒, ป๓/๓, ป๓/๔ 
รวมทั้งหมด  ๓๑ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาท๑๔๑๐๑      ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
รายวิชาพืน้ฐาน                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที๔่      เวลำ๑๖๐ช่ัวโมง                            
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองอธิบายความหมายของค าประโยคและส านวนอ่าน
เร่ืองส้ันตามเวลาที่ก  าหนดและตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นคาดคะเนเหตุการณ์
จากเร่ืองที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบอ่านขอ้มูลพ้ืนฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนสรุปความรู้และขอ้คิด
จากเร่ืองที่อ่านเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอ่านหนงัสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านมีมารยาทในการอ่านสรุปขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัดเขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจนและ
เหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพ่ือใชพ้ฒันางานเขียนเขียนยอ่ความจากเร่ืองส้ันๆ
เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดาเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้เขียนเร่ืองตาม
จินตนาการมีมารยาทในการเขียน 

จ าแนกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและดูพูดสรุปความตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเร่ืองที่ฟังและดูรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาค้นควา้จากการฟังการดูและการสนทนามี
มารยาทในการฟังการดูและการพูด 

สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่างๆระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคใช้
พจนานุกรมคน้หาความหมายของค าแต่งประโยคไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษาแต่งบทร้อยกรองและค าขวญับอก
ความหมายของส านวนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถิ่น 

ระบุขอ้คิดจากนิทานพ้ืนบา้นหรือนิทานคติธรรมอธิบายขอ้คิดจากการอ่านเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตจริง
ร้องเพลงพ้ืนบา้นท่องจ าบทอาขยานตามที่ก  าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศศึกษาคน้ควา้ภาษาที่ใชข้องประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยใชก้ระบวนการคิดทกัษะการส่ือสารสรุปวิเคราะห์ขอ้มูลจากเร่ืองและส่ือต่างๆที่อ่านฟังและดู
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจสามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้มีความสามารถในการแยกแยะตดัสินใจน าไปใช้
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างภาคภูมิใจรักความเป็นไทยชาติศาสน์กษตัริยซ่ื์อสัตยม์ีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมัน่ท างานและมีจิตสาธารณะ 
 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 



๓๔ 
 

ท๑.๑ป.๔/๑-๘ 

ท๒.๑ป.๔/๑-๘ 

ท๓.๑ป.๔/๑-๖ 

ท๔.๑ป.๔/๑-๗ 

ท๕.๑ป.๔/๑-๔ 

รวมทั้งหมด๓๓ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาท๑๕๑๐๑      ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
รายวิชาพืน้ฐาน                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที๕่      เวลำ๑๖๐ช่ัวโมง                            
 

การอ่านเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้งอ่านเร่ืองราวและวรรณกรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียนอธิบายความหมายของค าประโยคและขอ้ความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนาอธิบาย
ความหมายโดยนยัจากเร่ืองที่อ่านอยา่งหลากหลายแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองที่อ่านวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอ่านงานเขียนเชิงอธิบายค าส่ัง
ขอ้แนะน าและปฏิบตัิตามอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน
และมีมารยาทในการอ่าน 

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัดเขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจนและ
เหมาะสมเขียนส่ือสาร เรียงความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียนเขียนแผนภาพโครงเร่ือง
และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พฒันางานเขียนเขียนย่อความจากเร่ืองที่อ่านเขียนจดหมายถึงผูป้กครองและ
ญาติเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนากรอกแบบรายการต่างๆเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการมีมารยาทในการเขียน 

พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองที่ฟังและดูตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเร่ืองที่ฟังและดูวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเร่ืองที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลพูดรายงานเร่ืองหรือ
ประเด็นที่ศึกษาคน้ควา้จากการฟังการดูและการสนทนามีมารยาทในการฟังการดูและการพูด 

บอกและเขียนพยญัชนะสระวรรณยกุตแ์ละเลขไทยเขียนสะกดค าและบอกความหมายของค าเขียน
เรียงความเป็นประโยคง่ายๆต่อค าคลอ้งจองง่ายๆ 
สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่านระบุความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดี 
และวรรณกรรมที่สามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่องจ าบทอาขยาน
ตามที่ก  าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคน้ควา้ภาษาที่ใช้
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยใชก้ระบวนการคิดทกัษะการส่ือสารสรุปวิเคราะห์ขอ้มูลจากเร่ืองและส่ือต่างๆ 
ที่อ่านฟังและดูเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้มีความสามารถในการแยกแยะ
ตดัสินใจน าไปใช้ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างภาคภูมิใจรักความเป็นไทยชาติศาสน์กษตัริยซ่ื์อสัตยม์ีวินัยใฝ่เรียน
รู้อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ท างานและมีจิตสาธารณะ 
 



๓๖ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ป.๕/๑-๘ 
ท๒.๑ป.๕/๑-๙ 
ท๓.๑ป.๕/๑-๕ 
ท๔.๑ป.๕/๑-๗ 
ท๕.๑ป.๕/๑-๔ 

รวมทั้งหมด๓๓ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาท๑๖๑๐๑      ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
รายวิชาพืน้ฐาน                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที่๖      เวลำ๑๖๐ช่ัวโมง  
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ร้อยกรองอธิบายความหมายของค าประโยคและขอ้ความที่เป็นโวหาร
อ่านเร่ืองส้ันๆอย่างหลากหลายโดยจบัเวลาแลว้ถามเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่านแยกขอ้เท็จจริงขอ้คิดเห็นจากเร่ืองที่
อ่านอธิบายการน าความรู้และความคิดจากเร่ืองที่อ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตอ่านงานเขียน
เชิงอธิบายค าส่ังขอ้แนะน าและปฏิบติัตามอธิบายความหมายของขอ้มูลจากการอ่านแผนผงัแผนที่แผนภูมิ
และกราฟอ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ไดรั้บและมีมารยาทในการอ่านอ่านเร่ืองเก่ียวกบั
ประเทศสมาชิกอาเซียน และอธิบายความหมายของค าในประโยค 

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัดเขียนส่ือสารเขียนแผนภาพโครงเร่ืองเขียน
เรียงความเขียนยอ่ความเขียนจดหมายส่วนตวักรอกแบบรายการต่างๆเขียนตามจินตนาการและมีมารยาทใน
การเขียนเขียนส่ือสาร เรียงความแสดงความคิดเห็น 

พูดแสดงความรู้ความเขา้ใจตั้งค าถามถามตอบเชิงเหตุผลรายงาน น าเสนอเร่ืองราวจากการอ่านสู่
การเขียนอย่างมีมารยาทวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือพูดรายงานประเด็นที่ศึกษาจากเร่ืองที่ฟังและดูพูดพูดโนม้
นา้วอยา่งมีเหตุผลและน่าเช่ือถือมีมารยาทในการฟังดูและพูด 

วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าใช้ค าได้เหมาะสมกบักาลเทศะรวบรวมบอกความหมายของค า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยระบุลกัษณะของประโยคแต่งบทร้อยกรองวิเคราะห์เปรียบเทียบส านวน
สุภาษิตค าพงัเพยแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีวรรณกรรมเล่านิทานพ้ืนบา้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองไดอ้ย่างมีคุณค่าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยใชก้ระบวนการคิดทกัษะการส่ือสารสรุปวิเคราะห์ขอ้มูลจากเร่ืองและส่ือต่างๆที่อ่านฟังและดู
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจสามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้มีความสามารถในการแยกแยะตดัสินใจน าไปใช้
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างภาคภูมิใจรักความเป็นไทยชาติศาสน์กษตัริยซ่ื์อสัตยม์ีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมัน่ท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
 
 



๓๘ 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท๑.๑ป๖/๑-๙ 
ท๒.๑ป.๖/๑-๙ 
ท๓.๑ป.๖/๑-๖ 
ท๔.๑ป. ๖/๑-๖ 
ท๕.๑ป.๖/๑-๔ 
รวมทั้งหมด๓๔ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย ๑                    รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑   ชัว่โมง/สัปดาห์               ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทย ๒                   รหัสวิชา  ท๒๑๑๐๒ ชัว่โมง/สัปดาห์               ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย ๓                 รหัสวิชา  ท๒๒๑๐๑  ชัว่โมง/สัปดาห์               ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทย ๔                  รหัสวิชา ท๒๒๑๐๒ ชัว่โมง/สัปดาห์               ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย ๕                 รหัสวิชา  ท๒๓๑๐๑  ชัว่โมง/สัปดาห์              ๖๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทย ๖                  รหัสวิชา  ท๒๓๑๐๒ ชัว่โมง/สัปดาห์              ๖๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๒๑๑๐๑                                                       ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย  ๑  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                                                        เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                           ภาคเรียนที่  ๑ 
 
 ฝึกทักษะการอ่านออกเสียง  จับใจความส าคัญ  ระบุเหตุและผลข้อเท็จจริงกับ
ขอ้คิดเห็น  ปฏิบตัิตามวิเคราะห์คุณค่าของการอ่าน   มีมารยาทในการอ่าน  ฝึกคดัลายมือ  การ
เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  เขียนแสดง ความคิดเห็น  เขียนจดหมายส่วนตัว เขียน
รายงาน มีมารยาทในการเขียน  ฝึกพูดสรุปใจความส าคญั      เล่าเร่ืองย่อ  พูดแสดงความคิดเห็น  
พูดประเมินความน่าเช่ือถือ หรือประเด็นที่ศึกษาคน้ควา้  มีมารยาทในการฟังการดู และการพูด
ศึกษาและอธิบายลกัษณะของเสียงในภาษา การสร้างค าในภาษาไทย และแต่งบทร้อยกรอง ฝึก
สรุปเน้ือหา วิเคราะห์ อธิบายคุณค่า สรุปความรู้ และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม 
ท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 โดยอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย และบทร้อยกรองประเภทกลอน
สุภาพ  กาพยย์านี ๑๑  กาพย์ฉบงั  ๑๖ และกาพยสุ์รางคนางค ์๒๘  จบัใจความส าคญั  ระบุเหตุ
และผลขอ้เท็จจริงกบัขอ้คิดเห็น  ปฏิบตัิตามและวิเคราะห์คุณค่าของการอ่านจากส่ือ หรืองาน
เขียนทั้งที่เป็นเร่ืองเล่าจากประสบการณ์  สารคดี  เร่ืองส้ัน  บทสนทนา  นิทานชาดก  วรรณคดี
ในบทเรียน  เอกสารคู่มือ และหนังสือที่ตนชอบ  คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบ
การเขียน  เขียนส่ือสารแนะน าตนเอง และสถานที่ส าคญั ๆ  เขียนเรียงความเชิงพรรณนา  เขียน
ย่อความ และเขียนแสดงความคิดเห็นจากส่ือต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเร่ืองส้ัน  บทความ  สารคดี  ข่าว  
เหตุการณ์ส าคญั ฯลฯ  เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือ และแนะน า  เขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นควา้  ฝึกพูดสรุปใจความส าคัญ  เล่าเร่ืองย่อ  แสดงความคิดเห็นจากส่ือต่าง ๆ ที่ฟังและดู  
ประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือที่มีเน้ือหาโน้มน้าว  อธิบายลกัษณะเสียงในภาษาไทย  สร้างค า
ประสม  ค าซ ้ า  ค าซ้อน และแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี  ๑๑  สรุปเน้ือหาวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  วิเคราะห์ตัวละครส าคญั  วิถีชีวิตไทย  อธิบายคุณค่า  สรุป
ความรู้และขอ้คิดที่ไดรั้บจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง
ตามความสนใจ 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจในบทอ่าน  คิดวิเคราะห์  มีมารยาทในการอ่าน  สามารถ
น ากระบวนการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  เลือกอ่านหนังสือได้ตรงตามความสนใจและมี



๔๑ 
 

นิสัยรักการอ่าน  มีความรู้ ความเขา้ใจในการเขียน  เลือกใชถ้อ้ยค าไดถู้กตอ้ง  ชดัเจน  เหมาะสม 
และสละสลวย  มีมารยาทในการเขียน  สามารถน ากระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียน
เรียงความ  ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและ
การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีมารยาทในการฟัง  การดูและ
การพูด  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก  
ในโอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์ มีความรู้ ความเขา้ใจธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  สามารถรักษา
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ   มีความรู้ ความเขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า  สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๓, ๖, ๗, ๘, ๙ 
 ท ๒.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ 
 ท ๓.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
 ท ๔.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๕ 
 ท ๕.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๓, ๔, ๕   
รวมทั้งหมด  ๒๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๒๑๑๐๒                                                            ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย  ๒  
รายวิชา  พื้นฐาน                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                                                            เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                             ภาคเรียนที่  ๒ 
 
 ฝึกทกัษะการอ่านออกเสียง  จบัใจความส าคญั  ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค าที่
มีหลายความหมาย  ตีความค ายาก วิเคราะห์คุณค่าของการอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน  ฝึกการ
เขียนส่ือสาร  เขียนบรรยาย  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนรายงาน  มีมารยาทในการเขียน  ฝึกพูดสรุป
ใจความส าคญั  เล่าเร่ืองย่อ  พูดแสดงความคิดเห็น พูดประเมินความน่าเช่ือถือการพูดรายงาน หรือ
ประเด็นที่ศึกษาคน้ควา้  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  ศึกษา วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่
ของค า  ค าพอ้ง  ภาษาพูด  ภาษาเขียน  ค าพงัเพยและสุภาษิต  ฝึกสรุปเน้ือหา  วิเคราะห์  อธิบาย
คุณค่า  สรุปความรู้ และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจ าบทอาขยานและบท
ร้อยกรองตามที่ก  าหนด 
 โดยอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย และบทร้อยกรองประเภทกลอน
สักวา โคลงส่ีสุภาพ  จับใจความส าคัญ  ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ และค าที่มีหลาย
ความหมายพร้อมทั้ งตีความค ายากโดยพิจารณาจับใจความส าคัญ  ระบุและอธิบายค า
เปรียบเทียบ และค าที่มีหลายความหมายพร้อมทั้งตีความค ายากโดยพิจารณาวรรณคดีใน
บทเรียน เอกสารทางวิชาการ  เขียนส่ือสารบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เขียนบรรยายประสบการณ์  
เขียนจดหมายกิจธุระสอบถามขอ้มูล เขียนรายงานโครงงาน ฝึกพูดสรุปใจความส าคญั เล่าเร่ือง
ย่อ แสดงความคิดเห็นจากส่ือต่าง ๆ  ที่ฟังและดู  ประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือที่มีเน้ือหาโนม้
นา้ว  พูดรายงานการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆในชุมชนและทอ้งถิ่นของตน  วิเคราะห์
ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  ค าพอ้งรูป พอ้งเสียง  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน  จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็น  ค าพังเพยและสุภาษิต  สรุปเน้ือหาวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  วิเคราะห์ตวัละครส าคญั  วิถีชีวิตไทย  อธิบายคุณค่า  สรุปความรู้
และขอ้คิดที่ไดรั้บจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก  าหนด 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทอ่าน คิดวิเคราะห์ มีมารยาทในการอ่าน สามารถน า
กระบวนการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  เลือกอ่านหนังสือได้ตรงตามความสนใจและมีนิสัยรัก
การอ่าน  มีความรู้ ความเขา้ใจในการเขียน  เลือกใช้ถอ้ยค าไดถู้กตอ้ง  ชัดเจน  เหมาะสม และ



๔๓ 
 

สละสลวย  มีมารยาทในการเขียน  สามารถน ากระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนบรรยาย  ยอ่
ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด  สามารถ
เลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก  ในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  มีความรู้ ความเขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  สามารถรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัติ
ของชาติ มีความรู้ ความเข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า  สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๔, ๕, ๘, ๙ 
 ท ๒.๑  ม. ๑/๒, ๓, ๗, ๘, ๙ 
 ท ๓.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
 ท ๔.๑  ม. ๑/๒, ๓, ๔, ๖ 
 ท ๕.๑  ม.๑/๑, ๒, ๓, ๔, ๕  
รวมทั้งหมด  ๒๖  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๔๔ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  ท๒๒๑๐๑                                                        ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย  ๓  
รายวิชา  พื้นฐาน                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                                         เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                          ภาคเรียนที่  ๑ 
 
 ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา และบทร้อยกรอง 
ประเภทกลอนบทละคร กลอนนิทาน อ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่น วรรณคดีในบทเรียน 
บทความ บนัทึกเหตุการณ์ใช้ผงัความคิดสรุปเร่ืองที่อ่าน อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อ
โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน วิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริง ขอ้มูลสนับสนุน และขอ้คิดเห็นจาก
งานเขียนหรือบทความแสดงที่อ่าน  เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 ฝึกคดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย เขียนบรรยาย
และพรรณนา เขียนเรียงความเก่ียวกบัประสบการณ์  เขียนยอ่ความจากส่ือต่าง  ๆเขียน  จดหมายกิจ
ธุระที่เป็นจดหมายเชิญวิทยากรและจดหมายขอความอนุเคราะห์และเขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้  
 ฝึกพูดสรุปความจากเร่ืองที่ฟังและดู พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความ
น่าเช่ือถือจากส่ือต่างๆ พูดวิเคราะห์ และวิจารณ์เร่ืองที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อน าขอ้คิดมา
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต พูดในโอกาสต่าง ๆได ้  
 ศึกษาหลกัการสร้างค าสมาส ลกัษณะของประโยคในภาษาไทย ทั้งประโยคสามัญ  
ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน  การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การเขียน ทักษะการฟัง การดู และการพูด  กระบวนการคิด
วิเคราะห์  กระบวนการคิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบติั กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล การสรุปเน้ือหา
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่น พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน สรุป
ความรู้และขอ้คิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก  าหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 



๔๕ 
 

 เพ่ือให้ผูเ้รียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินัย ซ่ือสัตยสุ์จริต 
ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รู้จกัการแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมีมารยาท
ในการอ่าน  การเขียน มารยาทในการฟัง การดู และการพูด รักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท  ๑.๑  ม. ๒/๑, ๒, ๓, ๔, ๕    
ท  ๒.๑  ม. ๒/๑, ๒, ๔, ๕, ๗, ๘ 
ท ๓.๑  ม. ๒/๑, ๒, ๓, ๕, ๖   
ท ๔.๑  ม. ๒/๑, ๒, ๓     
ท ๕.๑  ม. ๒/๑, ๒, ๓, ๔, ๕  

รวมทั้งหมด  ๒๔  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๒๒๑๐๒                                                       ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย  ๔  
รายวิชา  พื้นฐาน                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                                        เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                           ภาคเรียนที่  ๒ 
 
 ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา และบทร้อยกรอง 
ประเภทกลอนบทละคร กลอนเพลงยาว  กาพย์ห่อโคลง อ่านจับใจความจากส่ือต่างๆ เช่น 
วรรณคดีในบทเรียน บทความ บนัทึกเหตุการณ์ บทสนทนา บทโฆษณา ใช้ผงัความคิดสรุป
เร่ืองที่อ่าน อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน วิเคราะห์และจ าแนก
ขอ้เท็จจริง ขอ้มูลสนบัสนุน และขอ้คิดเห็นจากงานเขียนหรือบทความแสดงที่อ่าน  สังเกตการณ์ชวน
เช่ือ  การโนม้นา้ว  ความสมเหตุสมผลของงานเขียน  เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อ่านหนงัสือตามความสนใจและการประเมินคุณค่าจาก
การอ่าน 
 ฝึกคดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย เขียนบรรยาย
และพรรณนา เขียนเรียงความเก่ียวกบัประสบการณ์  เขียนยอ่ความจากส่ือต่างๆ เขียนวิเคราะห์
วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้จากส่ือต่างๆ  โครงงาน  
 ฝึกพูดสรุปความจากเร่ืองที่ฟังและดู พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความ
น่าเช่ือถือจากส่ือต่างๆ พูดวิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อน าขอ้คิดมา
ประยุกต์ใช้ ในการด าเนินชีวิต พูดในโอกาสต่างๆได ้ พูดรายงานการศึกษาคน้ควา้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 
 รู้จกั ลกัษณะของประโยคในภาษาไทย  ค าราชาศพัท์  ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ทักษะการอ่าน การเขียน ทักษะการฟัง การดู การพูด  กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการคิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบติั กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล การสรุปเน้ือหาวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น 
พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และ



๔๗ 
 

ขอ้คิดจากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก  าหนดและ บทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินัย ซ่ือสัตยสุ์จริต 
ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รู้จกัการแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมีมารยาทใน
การอ่าน  การเขียน มารยาทในการฟัง การดู และการพูด รักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑  ม. ๒/๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘   
ท ๒.๑  ม. ๒/๒, ๓, ๖, ๗   
ท ๓.๑  ม. ๒/๑, ๒, ๔   

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

รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๒๓๑๐๑                                                  ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย  ๕  
รายวิชา  พื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓                                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                     ภาคเรียนที่  ๑ 
 
 ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจ
ความหมายโดยนยั-ตรง จบัใจความรายเอียดของส่ิงที่อ่าน   
 ฝึกเขียนกรอบแนวคิดผงัความคิด บนัทึกยอ่ความ เขียนรายงานจากส่ิงที่อ่านได ้  ดว้ย
ลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถอ้ยค าไดถู้กตอ้งเหมาะสม ตามระดบัภาษา เขียนค าขวญั ค าคม 
ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์  ชีวประวตัิ  อ ัตชีวประวตัิและ
ประสบการณ์ต่างๆ  เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระแบบกรอกสมคัรงาน   
 ฝึกพูดแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินส่ิงที่ได้จากการฟังและดู น าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั พูดรายงาน เร่ืองหรือประเด็นที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นอย่าง
ระบบ มีศิลปะและมีมารยาท ในการฟังดูและพูด 
 ฝึกการใช้ค าภาษาต่างประเทศวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคที่ซับซ้อน ลกัษณะของ
ภาษาที่เป็นทางการ ก่ึงทางการ และไม่เป็นทางการ    
 ฝึกการสรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่ง่าย วิเคราะห์ตวัละครที่ส าคญัวิถีชีวิต
ไทยและคุณค่าที่ไดรั้บจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ ขอ้คิดเพ่ือ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
 โดยใชท้กัษะการอ่าน การเขียน ทกัษะการฟัง การดู การพูด กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการคิดสังเคราะห์  การฝึกปฏิบตัิ กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  

 เพื่อให้ผูเ้รียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินัย ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่
เรียนรู้รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รู้จักการแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมีมารยาท
ในการอ่าน  การเขียน มารยาทในการฟัง การดู และการพูด รักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 

 



๔๙ 
 

 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๓, ๔ 
ท ๒.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 
 ท ๓.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๓ 
ท ๔.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๓ 
 ท ๕.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๓, ๔  
รวมทั้งหมด   ๑๙   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๒๓๑๐๒                                                           ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย  ๖  
รายวิชา  พื้นฐาน                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓                                                           เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                              ภาคเรียนที่  ๒ 
 
 ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง เขา้ใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จบัใจความส าคญัและรายละเอียดของส่ิงที่อ่าน 
แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลมีมารยาทในการอ่าน ล าดบัความอย่างมี
ขั้นตอนและความเป็นไปไดข้องเร่ืองที่อ่าน  ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลที่ใช้สนับสนุน
จากเร่ืองที่อ่าน   
 เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์แสดงความรู้ความคิดหรือโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล ตลอดจนเขียน
รายงานการศึกษาคน้ควา้และเขียนโครงงาน   
 พูดในโอกาสต่างๆไดต้รงตามวตัถุประสงค ์และพูดโนม้นา้วอยา่งมีเหตุผล  น่าเช่ือถอื 
มีมารยาท  ในการฟัง ดูและพูดบอกลกัษณะภาษาที่เป็นทางการ ก่ึงทางการ และไม่เป็นทางการ
แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพย ์ และโคลงส่ีสุภาพ 
 สรุปเน้ือหา  วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตวัละครส าคญั  วิถีชีวิตไทย 
และคุณค่าที่ไดรั้บจากวรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ขอ้คิดเพ่ือ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
 โดยใชท้กัษะการอ่าน การเขียน ทกัษะการฟัง การดู การพูด  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการคิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบตัิ กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  
 เพ่ือให้ผูเ้รียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มุ่งมัน่ในการท างาน มีวินัย ซ่ือสัตยสุ์จริต 
ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รู้จกัการแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมีมารยาท
ในการอ่าน  การเขียน มารยาทในการฟัง การดู และการพูด รักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
 
 



๕๑ 
 

 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑  ม. ๑/๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ 
 ท ๒.๑  ม. ๑/๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ 
 ท ๓.๑  ม. ๑/๔, ๕, ๖ 
 ท ๔.๑  ม. ๑/๔, ๕, ๖ 
 ท ๕.๑  ม. ๑/๑, ๒, ๓, ๔ 
รวมทั้งหมด   ๒๑  ตัวช้ีวัด 



๕๒ 
 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ภาษาไทย ๑                    รหัสวิชา  ท๓๑๑๐๑      ชัว่โมง/สัปดาห์         ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทย ๒                   รหัสวิชา  ท๓๑๑๐๒     ชัว่โมง/สัปดาห์         ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ภาษาไทย ๓                    รหัสวิชา  ท๓๒๑๐๑      ชัว่โมง/สัปดาห์        ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทย ๔                    รหัสวิชา  ท๓๒๑๐๒     ชัว่โมง/สัปดาห์        ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ภาษาไทย ๕                    รหัสวิชา  ท๓๓๑๐๑      ชัว่โมง/สัปดาห์        ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทย ๖                     รหัสวิชา  ท๓๓๑๐๒     ชัว่โมง/สัปดาห์        ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
การเขียน  ๑                     รหัสวิชา  ท๓๐๒๐๑   ชัว่โมง/สัปดาห์          ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การเขียน  ๒                    รหัสวิชา  ท๓๐๒๐๒  ชัว่โมง/สัปดาห์          ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วรรณกรรมปัจจุบนั ๑     รหัสวิชา  ท ๓๐๒๐๙  ชัว่โมง/สัปดาห์           ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วรรณกรรมปัจจุบนั ๒    รหัสวิชา  ท ๓๐๒๑๐  ชัว่โมง/สัปดาห์           ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประวตัิวรรณคดี ๑          รหัสวิชา  ท๓๐๒๐๖   ชั่วโมง/สัปดาห์           ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประวตัิวรรณคดี ๒         รหัสวิชา  ท๓๐๒๐๗   ชัว่โมง/สัปดาห์           ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การแต่งค าประพนัธ์ ๑    รหัสวิชา  ท๓๐๒๑๑   ชั่วโมง/สัปดาห์            ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การแต่งค าประพนัธ์ ๒    รหัสวิชา  ท๓๐๒๑๒   ชัว่โมง/สัปดาห์            ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
การแต่งค าประพนัธ์ ๓    รหัสวิชา  ท๓๐๒๑๓   ชัว่โมง/สัปดาห์            ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทยในเพลง ๑        รหัสวิชา  ท๓๐๒๑๔   ชัว่โมง/สัปดาห์            ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทยในเพลง ๒        รหัสวิชา  ท๓๐๒๑๕   ชัว่โมง/สัปดาห์            ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทยในเพลง ๓        รหัสวิชา  ท๓๐๒๑๖   ชัว่โมง/สัปดาห์            ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       รหัสวิชา  ท๓๐๒๑๗   ชัว่โมง/สัปดาห์           ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       รหัสวิชา  ท๓๐๒๑๘   ชัว่โมง/สัปดาห์           ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       รหัสวิชา  ท๓๐๒๑๙   ชัว่โมง/สัปดาห์           ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 



๕๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๓๑๑๐๑                                                        ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                        เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                           ภาคเรียนที่  ๑ 
 
                ศึกษาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพทั้งร้อยแกว้ร้อยกรอง   หลกัการ
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์   การตีความ แปลความหมายค าศพัทจ์ากเร่ืองที่อ่าน  มีมารยาทและ
นิสัยรักการอ่าน  การเลือกอ่านหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ที่มีคุณค่า  ใช้แหล่งความรู้พฒันา
สมรรถภาพการอ่านและการเรียนรู้  และน าความรู้จากการอ่านมาพฒันางานเขียนการเขียนสะกด
ค า   เรียงความ  ย่อความ  จดหมายธุรกิจ   เขียนบนัทึก  เขียนแสดงทรรศนะ เชิญชวน   รายงาน  
โครงงาน   นิทาน  บทความ  การเขียนบันเทิงคดี  เลือกใช้ค าตรงความหมายและเรียบเรียง
ประโยคเป็นขอ้ที่ความและถูกตอ้งตามระดบัภาษา  การใชข้อ้มูลสารสนเทศในการอา้งอิง การใช้
ตวัเลขไทยมีมารยาทและนิสัยรักการเขียน หลกัการฟัง  การพูด  การดูส่ือรูปแบบต่างๆ  อย่างมี
วิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ  การมีมารยาทในการฟัง  การพูดและการ
ดูการเขา้ใจธรรมชาติและลกัษณะภาษาไทย  หลกัการใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค และเรียบ
เรียงเป็นประโยคได ้ตรงความหมายและตรงตามจุดประสงค ์ การใชภ้าษาถูกตอ้งตามระดบัภาษา   
การเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศ  หลกัการแต่งบทร้อยกรองประเภท
โคลงและยกย่องผูใ้ช้ภาษาอย่างมี  คุณธรรม   การอ่านกวีนิพนธ์  กาพย ์ โคลง  บทละคร  บทกวี
ร่วมสมัย วรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน  นวนิยาย บทความ การรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้าน
ลกัษณะภูมิปัญญาทางภาษาหลกัการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องตน้   การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
งานประพนัธ์  ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์  ศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่ท าให้เกิดวรรณคดี  ประวตัิ
วรรณคดีสมยัสุโขทยัและอยธุยาตอนตน้และวิวฒันาการของวรรณคดี      
               โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  กระบวนการส่ือสาร  กระบวนการสืบค้น   
กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อน า 
ความรู้จากการอ่านไปใชพ้ฒันาการพูด  การเขียน  การตดัสินใจ  แกปั้ญหาและการด าเนินชีวิต  มี
ความใฝ่รู้  มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการท างาน  มี
จิตสาธารณะมีนินยัรักการอ่านและมีความภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

รหัสตัวช้ีวัด 



๕๔ 
 

      ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
๖/๙,ม.๔-๖/๑๐  
      ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
๖/๙,ม.๔-๖/๑๐ 
      ท ๓.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ 
      ท ๔.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖  
      ท ๕.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔                                                                       
รวมทั้งหมด    ๓๖  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๓๑๑๐๒                                                               ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                               เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                  ภาคเรียนที่  ๒ 
 

ศึกษาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพทั้งร้อยแกว้ร้อยกรอง   หลกัการ
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์   การตีความ แปลความหมายค าศพัทจ์ากเร่ืองที่อ่าน  มีมารยาทและ
นิสัยรักการอ่าน  การเลือกอ่านหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณค่า  ใช้แหล่งความรู้พฒันา
สมรรถภาพการอ่านและการเรียนรู้  และน าความรู้จากการอ่านมาพฒันางานเขียนการเขียนสะกด
ค า   เรียงความ  ยอ่ความ  จดหมายธุรกิจ   เขียนบนัทึก  เขียนแสดงทรรศนะ เชิญชวน      รายงาน  
โครงงาน   นิทาน  บทความ  การเขียนบันเทิงคดี  เลือกใช้ค าตรงความหมายและเรียบเรียง
ประโยคเป็นขอ้ที่ความและถูกตอ้งตามระดบัภาษา  การใชข้อ้มูลสารสนเทศในการอา้งอิง การใช้
ตวัเลขไทยมีมารยาทและนิสัยรักการเขียน  หลกัการฟัง  การพูด  การดูส่ือรูปแบบต่างๆ  อย่างมี
วิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ  การมีมารยาทในการฟัง   การพูด  และ
การดูการเขา้ใจธรรมชาติและลกัษณะภาษาไทย    หลกัการใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค และ
เรียบเรียงเป็นประโยคได้  ตรงความหมายและตรงตามจุดประสงค์   การใช้ภาษาถูกตอ้งตาม
ระดบัภาษา   การเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศ  หลกัการแต่งบทร้อย
กรองประเภทโคลงและยกยอ่งผูใ้ชภ้าษาอยา่งมี   คุณธรรม การอ่านกวีนิพนธ์  กาพย ์ โคลง   บท
ละคร   บทกวีร่วมสมยั วรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน   สารคดี   นวนิยาย  บทความ   การรวบรวม
วรรณกรรมพ้ืนบา้นลกัษณะภูมิปัญญาทางภาษาหลกัการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องตน้   การวิเคราะห์
องค์ประกอบของงานประพนัธ์  ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์   ศึกษาปัจจัยแวดลอ้มที่ท าให้เกิด
วรรณคดี   การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับเหตุการณ์
ประวตัิศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต และวิวฒันาการของวรรณคดี     

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการส่ือสาร กระบวนการสืบค้น   
กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อน า 
ความรู้จากการอ่านไปใชพ้ฒันาการพูด  การเขียน  การตดัสินใจ  แกปั้ญหาและการด าเนินชีวิต  มี
ความใฝ่รู้  มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการท างาน  มี
จิตสาธารณะมีนินยัรักการอ่านและมีความภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

รหัสตัวช้ีวัด 



๕๖ 
 

      ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
๖/๙,ม.๔-๖/๑๐  
      ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
๖/๙,ม.๔-๖/๑๐ 
      ท ๓.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ 
      ท ๔.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖  
      ท ๕.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔                                                     
รวมทั้งหมด  ๓๖  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๓๒๑๐๑                                                                 ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                 เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                    ภาคเรียนที่  ๑ 
  

ศึกษาการอ่านวรรณกรรมร้อยแกว้ประเภทสารคดี  บทความ  เร่ืองส้ัน  อ่านร้อยกรอง
ประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  ร่าย  ลิลิต  โดยตีความ  แปลความ  วิเคราะห์  วิจารณ์อย่างมี
วิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ  การใช้แหล่งความรู้พฒันาประสบการณ์อ่าน  มีมารยาทและ
นิสัยรักการอ่าน การเขียนสะกดค า   เรียงความ  ย่อความ  จดหมายราชการ  สารคดี  อธิบาย  
แสดงทรรศนะ  เขียนโน้มน้าวใจ  เขียนเชิงสร้างสรรค์ เชิงวิชาการ   การใช้กระบวนการ
เขียน  พฒันางานเขียน  มีขอ้มูลสารสนเทศอา้งอิงในการเขียนการใชต้วัเลขไทย   มีมารยาทและ
นิสัยรักการเขียนการฟัง  พูด  ดูส่ือรูปแบบต่างๆ  น าความรู้  ข้อมูลในการฟังมาตัดสินใจ  
วิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น  การดู  การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ  มีมารยาทในการฟัง  การพูด  และการดูธรรมชาติและลกัษณะของภาษาไทย  ค า  
กลุ่มค า  การวิเคราะห์สังเคราะห์ประโยค  ประโยคตามเจตนาของผูส่้งสาร  การใช้ภาษาสร้าง
มนุษยส์ัมพนัธ์  การแสดงความคิดเห็นเชิงโตแ้ยง้  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  การแต่ค าประพนัธ์
ประเภทร่าย    การรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบา้น  การใชท้กัษะภาษาและเทคโนโลยีพฒันาความรู้  
การใช้ภาษาพูด  การเขียนในการส่ือสาร  สร้างสรรค์งานวิชาการ  เห็นคุณค่าตวัเลขไทย  การใช้
ภาษาพฒันาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษาในวงการต่างๆการอ่านพิจารณาวรรณกรรมประเภท  เร่ือง
ส้ัน  นวนิยาย  บทความ  ประวตัิวรรณคดีและวรรณคดีสมยัต่างๆ  การอ่านร้อยกรองประเภท
โคลง  ร่าย  ลิลิต   

โดยใชท้กัษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด การดู ส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การ
ใชท้กัษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีและการปฏิบตัิ    
 เพื่อน า ความรู้จากการอ่านไปใชพ้ฒันาการพูด   การเขียน   การตดัสินใจ   แกปั้ญหาและ
การด าเนินชีวิต   มีความใฝ่รู้  มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ อยูอ่ยา่งพอเพียง
มุ่งมัน่ในการท างาน  มีจิตสาธารณะมีนิสัยรักการอ่านและมีความภมูิใจในภาษาประจ าชาติ 

 

 



๕๘ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
      ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
                  ๖/๙,ม.๔-๖/๑๐  
      ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
๖/๙,ม.๔-๖/๑๐ 
      ท ๓.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ 
      ท ๔.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖  
      ท ๕.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔ 
รวมทั้งหมด  ๓๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๓๒๑๐๒                                                                 ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                      ภาคเรียนที่  ๒ 
 

 ศึกษาการอ่านวรรณกรรมร้อยแกว้ประเภทสารคดี  บทความ  เร่ืองส้ัน  อ่านร้อยกรอง
ประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย์  ร่าย  ลิลิต โดยตีความ  แปลความ วิเคราะห์  วิจารณ์อย่างมี
วิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ  การใช้แหล่งความรู้พฒันาประสบการณ์อ่าน  มีมารยาทและ
นิสัยรักการอ่านการเขียนสะกดค า   เรียงความ  ยอ่ความ  จดหมายราชการ สารคดี   อธิบาย  แสดง
ทรรศนะ  เขียนโน้มนา้วใจ  เขียนเชิงสร้างสรรค ์เชิงวิชาการ  การใช้กระบวนการเขียน  พฒันา
งานเขียน  มีขอ้มูลสารสนเทศอา้งอิงในการเขียน การใช้ตวัเลขไทย   มีมารยาทและนิสัยรักการ
เขียนการฟัง  พูด  ดูส่ือรูปแบบต่างๆ  น าความรู้  ขอ้มูลในการฟังมาตดัสินใจ  วิเคราะห์ วิจารณ์
และแสดงความคิดเห็น  การดู  การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  มี
มารยาทในการฟัง  การพูด  และการดูธรรมชาติและลกัษณะของภาษาไทย  ค า  กลุ่มค า  การ
วิเคราะห์สังเคราะห์ประโยค  ประโยคตามเจตนาของผูส่้งสาร  การใช้ภาษาสร้างมนุษย์สัมพนัธ์  
การแสดงความคิดเห็นเชิงโตแ้ยง้  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  การแต่ค าประพนัธ์ประเภทร่าย    
การรวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบา้น  การใช้ทกัษะภาษาและเทคโนโลยีพฒันาความรู้  การใช้ภาษา
พูด  การเขียนในการส่ือสาร  สร้างสรรค์งานวิชาการ  เห็นคุณค่าตวัเลขไทย  การใช้ภาษาพฒันา
บุคลิกภาพ  การใช้ภาษาในวงการต่างๆการอ่านพิจารณาวรรณกรรมประเภท  เร่ืองส้ัน  นวนิยาย  
บทความ  ประวตัิวรรณคดีและวรรณคดีสมยัต่างๆ  การอ่านร้อยกรองประเภทโคลง  ร่าย  ลิลิต   

 โดยใชห้ลกัการวิจารณ์  วรรณศิลป์เบื้องตน้  การประเมินค่าทางดา้นวรรณศิลป์และ
คุณค่าดา้นสังคม   ศึกษาปัจจยัแวดลอ้มที่ท าให้เกิดวรรณคดี  ประวตัิวรรณคดีสมยัอยุธยา
ตอนกลาง  ตอนปลาย  สมยักรุงธนบุรี  และวิวฒันาการของวรรณคดี  เพื่อน าความรู้จากการอ่าน
ไปใชพ้ฒันาการพูด   การเขียน   การตดัสินใจ   แกปั้ญหาและการด าเนินชีวิต  มีความใฝ่รู้   มีวินยั   
ซ่ือสัตยสุ์จริต  รักชาติ   ศาสน์  กษตัริย ์  อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่ในการท างาน  มีจิตสาธารณะมีนิ
นยัรักการอ่านและมีความภมูิใจในภาษาประจ าชาติ 

 

 



๖๐ 
 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
      ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
                 ๖/๙,ม.๔-๖/๑๐  
      ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
                  ๖/๙,ม.๔-๖/๑๐ 
      ท ๓.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ 
      ท ๔.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖  
      ท ๕.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔                         
 รวมทั้งหมด  ๓๖  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๓๓๑๐๑                                                              ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                              เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                 ภาคเรียนที่  ๑ 
 

 ศึกษาการอ่านร้อยแกว้ร้อยกรองอยา่งมีวิจารณญาณ  ตีความ  แปลความ  ขยายความเร่ือง
ที่ซับซ้อนได้โดยใช้แหล่งความรู้พัฒนาประสบการณ์อ่าน  ประเมินค่าเร่ืองที่อ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการอ่าน  การ
พฒันาการเขียนจากการอ่านที่หลากหลาย  และน าบทประพนัธ์ที่มีคุณค่ามาใช้อา้งอิง  เลือกอ่าน
หนงัสือที่มีคุณค่าได ้ มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน การเขียนสะกดค าเรียงความตามจินตนาการ   
ย่อความ  จดหมายธุรกิจ   จดหมายราชการ  การเขียน   สารคดี  การเขียนบทวิจารณ์  โดยใช้
กระบวนการเขียนพฒันางานเขียนให้มีประสิทธิภาพ  ใช้ข้อมูลสารสนเทศอา้งอิงหลากหลาย  
การใช้ตวัเลขไทย  และ มีมารยาทและนิสัยรักการเขียนการฟัง  ดูข่าวสาร  บทความ  บนัเทิงคดี
ต่างๆ  จากส่ือประเภทต่างๆ  มาใชใ้นการตดัสินปัญหา  การแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์วิจารณ์  
การพูดในโอกาสต่างๆ  ให้ถูกตอ้งตามหลกัการพูด  การใชภ้าษาให้เหมาะกบักาลเทศะและบุคคล  
พูดโนม้นา้วใจ  พูดเพื่อความบนัเทิง  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด อิทธิพลของภาษา
ต่อการด าเนินชีวิต  ลกัษณะและมนุษยก์บัภาษา  วิเคราะห์การใช้ค า กลุ่มค า ประโยคที่ซับซ้อน  
ประโยคบกพร่อง  ระดบัภาษาและค าราชาศพัท ์   ค าทบัศพัท ์  ศพัทบ์ญัญตัิแสดงความคิดเห็นเชิง
โตแ้ยง้  การเปลี่ยนแปลงภาษาไทย  แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบา้น  
การใช้ทกัษะภาษาพฒันาการเรียน  การท างาน  การประกอบอาชีพ  การใช้ภาษาสร้างสรรคเ์ป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมการอ่านวรรณกรรมและวรรณคดีประเภทโคลง  ฉันท์  กาพย ์ ร่าย   ลิลิต   
บทละคร  และบทกวีร่วมสมยั   

 โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน สารคดี  นวนิยาย  บทความ
และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม ประยุกต์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  ศึกษา
ปัจจัยแวดล้อมที่ท าให้เกิดวรรณคดี  ประวตัิวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์และวิวฒันาการของ
วรรณคดี   เพื่อน าความรู้จากการอ่านไปใชพ้ฒันาการพูด การเขียน การตดัสินใจ   แกปั้ญหาและ
การด าเนินชีวิต  มีความใฝ่รู้   มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่
ในการท างาน  มีจิตสาธารณะมีนินยัรักการอ่านและมีความภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

 



๖๒ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
      ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
                 ๖/๙,ม.๔-๖/๑๐  
      ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
                  ๖/๙,ม.๔-๖/๑๐ 
      ท ๓.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ 
      ท ๔.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖   
      ท ๕.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔               
 รวมทั้งหมด  ๓๖  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  ท๓๓๑๐๒                                                               ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                   ภาคเรียนที่  ๒ 
 

 ศึกษาการอ่านร้อยแกว้ร้อยกรองอยา่งมีวิจารณญาณ  ตีความ  แปลความ  ขยายความเร่ือง
ที่ซับซ้อนได้โดยใช้แหล่งความรู้พัฒนาประสบการณ์อ่าน  ประเมินค่าเร่ืองที่อ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการอ่าน  การ
พฒันาการเขียนจากการอ่านที่หลากหลาย  และน าบทประพนัธ์ที่มีคุณค่ามาใช้อา้งอิง  เลือกอ่าน
หนงัสือที่มีคุณค่าได ้ มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน การเขียนสะกดค าเรียงความตามจินตนาการ   
ย่อความ  จดหมายธุรกิจ   จดหมายราชการ  การเขียน   สารคดี    การเขียนบทวิจารณ์  โดยใช้
กระบวนการเขียนพฒันางานเขียนให้มีประสิทธิภาพ  ใช้ข้อมูลสารสนเทศอา้งอิงหลากหลาย  
การใช้ตวัเลขไทย  และ มีมารยาทและนิสัยรักการเขียนการฟัง  ดูข่าวสาร  บทความ  บนัเทิงคดี
ต่างๆ  จากส่ือประเภทต่างๆ  มาใชใ้นการตดัสินปัญหา  การแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์วิจารณ์  
การพูดในโอกาสต่างๆ  ให้ถูกตอ้งตามหลกัการพูด  การใชภ้าษาให้เหมาะกบักาลเทศะและบุคคล  
พูดโนม้นา้วใจ  พูดเพื่อความบนัเทิง  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
อิทธิพลของภาษาต่อการด าเนินชีวิต  ลกัษณะและธรรมชาติของภาษา  วิเคราะห์การใชค้ า กลุ่มค า 
ประโยคที่ซับซ้อน  ประโยคบกพร่อง  ระดบัภาษาและค าราชาศพัท ์   ค าทบัศพัท์   ศพัท์บญัญตัิ
แสดงความคิดเห็นเชิงโต้แยง้  การเปลี่ยนแปลงภาษาไทย  แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน  
รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบา้น  การใชท้กัษะภาษาพฒันาการเรียน  การท างาน  การประกอบอาชีพ  
การใชภ้าษาสร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การอ่านวรรณกรรมและวรรณคดีประเภท
โคลง  ฉันท ์ กาพย ์ ร่าย   ลิลิต   บทละคร  และบทกวี  ร่วมสมยั    

 โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน สารคดี  นวนิยาย  บทความ
และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์  และดา้นสังคม  ประยุกต์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั   ศึกษา
ปัจจัยแวดล้อมที่ท าให้เกิดวรรณคดี  ประวตัิวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์และวิวฒันาการของ
วรรณคดี เพื่อน าความรู้จากการอ่านไปใช้พฒันาการพูด การเขียน การตดัสินใจ  แกปั้ญหาและ
การด าเนินชีวิตมีความใฝ่รู้  มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต  รักชาติ  ศาสน์    กษตัริย ์ อยูอ่ยา่งพอเพียงมุ่งมัน่
ในการท างาน  มีจิตสาธารณะมีนินยัรักการอ่านและมีความภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 



๖๔ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
      ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
                  ๖/๙,ม.๔-๖/๑๐  
      ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๘,ม.๔- 
                   ๖/๙,ม.๔-๖/๑๐ 
      ท ๓.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ 
      ท ๔.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖  
      ท ๕.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔    
                           
รวมทั้งหมด  ๓๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๓๐๒๐๑                                                              ช่ือรายวิชา  การเขียน  ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                                                              เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                 ภาคเรียนที่ ๑- ๒ 

 
 ศึกษาการเขียนสะกดค า   เรียงความ  ย่อความ   เขียนบนัทึก  เขียนแสดงทรรศนะ เชิญ
ชวน   รายงาน  โครงงาน  เลือกใช้ค าตรงความหมายและเรียบเรียงประโยคเป็นขอ้ที่ความและ
ถูกตอ้งตามระดบัภาษา  การใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการอา้งอิง การใช้ตวัเลขไทยมีมารยาทและ
นิสัยรักการเขียน 

โดยใช้หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน  สารคดี  นวนิยาย  
บทความและประ เมินคุณค่ าด้านวรรณศิล ป์และด้านสั งคม   ประยุกต์น า ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวนั  ศึกษาปัจจยัแวดลอ้มที่ท าให้เกิดวรรณคดี  ประวตัิวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์
และวิวฒันาการของวรรณคดี      

เพื่อน าความรู้จากการอ่านไปใช้พฒันาการพูด   การเขียน   การตดัสินใจ   แกปั้ญหา
และการด าเนินชีวิต  มีความใฝ่รู้   มีวินัย   ซ่ือสัตย์สุจริต   รักชาติ   ศาสน์  กษตัริย์  อยู่อย่าง
พอเพียงมุ่งมัน่ในการท างาน  มีจิตสาธารณะมีนินัยรักการอ่านและมีความภูมิใจในภาษาประจ า
ชาติ 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  ใชก้ระบวนงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ เขียนเรียงความยอ่ความเขียนจดหมาย 
 เขียนบทความเชิญชวนเขียนรายงานโครงงาน 
 ๒.  เขียนสะกดค าไดถ้กูตอ้ง 
 ๓.  ใชค้ าและประโยคและส านวนในการเขียน 
 ๔.  เขียนบรรณานุกรมไดถู้กตอ้ง 
 ๕.  เขียนเชิงสร้างสรรค ์มีจินตนาการและมีการใชโ้วหารต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสละสลวย 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 



๖๖ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  ท๓๐๒๐๒                                                               ช่ือรายวิชา  การเขียน  ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                   ภาคเรียนที่ ๑- ๒ 
 
 ศึกษาการเขียนสะกดค า จดหมายธุรกิจ   เขียนบันทึก  เขียนแสดงทรรศนะ เชิญชวน    
โครงงาน   บทความ  การเขียนบนัเทิงคดี  เลือกใช้ค าตรงความหมายและเรียบเรียงประโยคเป็น
ขอ้ที่ความและถูกตอ้งตามระดบัภาษา  การใชข้อ้มูลสารสนเทศในการอา้งอิง การใชต้วัเลขไทยมี
มารยาทและนิสัยรักการเขียน 

 โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน  สารคดี  นวนิยาย  บทความ
และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์และดา้นสังคม  ประยุกต์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั   ศึกษา
ปัจจัยแวดล้อมที่ท าให้เกิดวรรณคดี  ประวตัิวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์และวิวฒันาการของ
วรรณคดี      

 เพื่อน าความรู้จากการอ่านไปใช้พฒันาการพูด   การเขียน   การตดัสินใจ   แกปั้ญหาและ
การด าเนินชีวิต   มีความใฝ่รู้    มีวินัย  ซ่ือสัตยสุ์จริต  รักชาติ   ศาสน์  กษตัริย ์   อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมัน่ในการท างาน  มีจิตสาธารณะมีนินยัรักการอ่านและมีความภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  ใชภ้าษาสร้างสรรคง์านเขียนไดถู้กตอ้ง 
 ๒. ใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดถู้กตอ้ง 
 ๓.  เขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก  อารมณ์ไดถู้กตอ้ง 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๓๐๒๐๙                                                           ช่ือรายวิชา  วรรณกรรมปัจจุบัน ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                               ภาคเรียนที่ ๑- ๒ 

 
 ตีความ  แปลความ  และขยายความเร่ืองที่อ่าน  ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่ก  าหนด  อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก 
ย่อความและรายงาน  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ    ไดต้รงตามวตัถุประสงค์    โดยใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกตอ้งมีขอ้มูลและสาระส าคญัชัดเจน  ประเมินงานเขียนของผูอ้ื่น  แลว้น ามาพฒันา
งานเขียนของตนเองเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เร่ืองที่สนใจตามหลกัการเขียนเชิงวิชาการและ
ใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง 
 สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด  การใช้ภาษา
และความน่าเช่ือถือจากเร่ืองที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากส่ือ
ส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวิจารณ์เบื้องตน้  วิเคราะห์
และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี     และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาติ  สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตจริง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมาย ลักษณะ วิวฒันาการ รวมทั้งจ าแนก       
     วรรณกรรม ประเภทต่าง ๆ อภิปรายและท ากิจกรรมที่ก  าหนดให้ 
๒. มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายความหมาย ลกัษณะ องค์ประกอบ รวมทั้งวิเคราะห์  
วิจารณ์     บอกคุณค่า  ข้อคิดจากการพิจารณาเ ร่ืองส้ัน  อภิปรายและท ากิจกรรมที ่
ก าหนดให้ 
๓. มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายความหมาย ลกัษณะ องคป์ระกอบ รวมทั้งวิเคราะห์  
วิจารณ์  บอกคุณค่า ขอ้คิด จากการพิจารณานวนิยาย  อภิปรายและท ากิจกรรมที่ 
ก าหนดให้ 

รวมทั้งหมด  ๓ ผลการเรียนรู้ 

 



๖๘ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  ท๓๐๒๑๐                                                          ช่ือรายวิชา  วรรณกรรมปัจจุบัน ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                                                         เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                             ภาคเรียนที่ ๑- ๒ 
 
 ตีความ  แปลความ  และขยายความเร่ืองที่อ่าน  ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่ก  าหนด  อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  บนัทึก 
ยอ่ความและรายงาน  เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ    ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์   โดยใชภ้าษา
เรียบเรียงถูกตอ้งมีขอ้มูลและสาระส าคญัชดัเจน  ประเมินงานเขียนของผูอ้ื่น  แลว้น ามาพฒันา
งานเขียนของตนเองเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เร่ืองที่สนใจตามหลกัการเขียนเชิงวิชาการและ
ใชข้อ้มูลสารสนเทศอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง 
 สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด  การใชภ้าษา
และความน่าเช่ือถือจากเร่ืองที่ฟังและดูอยา่งมีเหตุผล  วิเคราะห์และประเมินการใชภ้าษาจากส่ือ
ส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวิจารณ์เบื้องตน้  วิเคราะห์
และประเมินคุณคา่ดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดี     และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาติ  สังเคราะห์ขอ้คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ช้
ในชีวิตจริง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายความหมาย ลกัษณะ องคป์ระกอบ รวมทั้งวิเคราะห์ 
วิจารณ์  บอกคุณค่า ขอ้คิด จากการพิจารณาบทความ อภิปรายและท ากิจกรรมที่ก  าหนดให้ 
๒. มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายความหมาย ลกัษณะ องคป์ระกอบ รวมทั้งวิเคราะห์ 
วิจารณ์  บอกคุณค่า ขอ้คิด จากการพิจารณาบทละคร  อภิปรายและท ากิจกรรมที่ก  าหนดให้ 

รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 



๖๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๓๐๒๐๖                                                              ช่ือรายวิชา  ประวัติวรรณคดี ๑            
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                                                             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                 ภาคเรียนที่ ๑- ๒ 
 
 ศึกษาบทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์  กลอน ร่ายโคลง   ฉันท์ลิลิตบทละครร่วมสมัย
หลกัการวิชาการ วรรณคดีเบื้องตน้และการวิเคราะห์องค์ประกอบของงานประพนัธ์แต่ละชนิด
เพื่อประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์  เน้ือหาและคุณค่าทางสังคม 

โดยใช้หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน   สารคดี  นวนิยาย  
บทความและประ เมินคุณค่ าด้านวรรณศิล ป์และด้านสั งคม   ประยุกต์น า ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวนั   ศึกษาปัจจยัแวดลอ้มที่ท าให้เกิดวรรณคดี  ประวตัิวรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์
และวิวฒันาการของวรรณคดี      

เพื่อน าความรู้จากการอ่านไปใช้พฒันาการพูด   การเขียน   การตดัสินใจ   แกปั้ญหา
และการด าเนินชีวิต   มีความใฝ่รู้   มีวินัย   ซ่ือสัตยสุ์จริต   รักชาติ   ศาสน์   กษตัริย ์   อยู่อย่าง
พอเพียงมุ่งมัน่ในการท างาน  มีจิตสาธารณะมีนิสัยรักการอ่านและมีความภูมิใจในภาษาประจ า
ชาติ 
ผลการเรียน 
 ๑.  มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวรรณคดี  วรรณกรรม และประวติัวรรณคดี  
 ๒.วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีสมยัสุโขทยัในดา้นลกัษณะและคุณคา่ของวรรณคดีสมยั 
สุโขทยัได ้
 ๓. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีสมยัอยธุยาตอนตน้ในดา้น ลกัษณะและคุณค่าของ  
วรรณคดีสมยัอยธุยาตอนตน้ได ้
 ๔.  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีสมยัอยธุยาตอนกลางในดา้น ลกัษณะและคุณค่าของ    
วรรณคดีสมยัอยธุยาตอนกลางได ้
 ๕. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีสมยัอยธุยาตอนปลายในดา้น ลกัษณะและคุณค่าของ   
วรรณคดีสมยัอยธุยาตอนปลายได ้

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 



๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท๓๐๒๐๗                                                           ช่ือรายวิชา  ประวัติวรรณคดี ๒           
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                                                            เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                               ภาคเรียนที่ ๑- ๒ 
 ศึกษาประวตัิความเป็นมาวรรณคดีสมยักรุงรัตนโกสินทร์หลกัการวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้นจุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรมการพิจารณา
รูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรมการพิจารณาเน้ือหาและกลวิธีในวรรณคดีและวรรณกรรม
การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเก่ียวกับเหตุการณ์ประวตัิศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตการวิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมดา้นวรรณศิลป์ดา้นสังคมและวฒันธรรมการสังเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรม 

โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน  สารคดี นวนิยาย  
บทความและประเมินคณุค่าดา้นวรรณศิลป์และดา้นสังคม ประยกุตน์ าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  

ศึกษาปัจจยัแวดลอ้มที่ท าให้เกิดวรรณคดี  ประวตัิวรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์และ
วิวฒันาการของวรรณคดี      

เพื่อน าความรู้จากการอ่านไปใชพ้ฒันาการพูด   การเขียน   การตดัสินใจ   แกปั้ญหา
และการด าเนินชีวิต  มีความใฝ่รู้   มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต  รักชาติ    ศาสน์    กษตัริย ์   อยูอ่ยา่ง
พอเพียงมุ่งมัน่ในการท างาน  มีจิตสาธารณะมีนิสัยรักการอ่านและมคีวามภูมิใจในภาษาประจ า
ชาติ 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  ศึกษาเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีสมยั  ร.๑ 
 ๒.ศึกษาเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีสมยั  ร.๒ 
 ๓.ศึกษาเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีสมยั  ร.๓ 
 ๔.  ศึกษาเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีสมยั  ร.๔ 
 ๕.ศึกษาเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีสมยั  ร.๕ 
 ๖.  ศึกษาเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีสมยั  ร.๖ 
 ๗.  ศึกษาเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีสมยัหลงั  ร.๖ 
รวมทั้งหมด  ๗   ผลการเรียนรู้ 

 



๗๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ระดับช้ันประถมศึกษา 
 

รายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
วิชาคณิตศาสตร์ ๑ รหัสวิชา  ค๑๑๑๐๑ ๕ ชัว่โมง/สัปดาห์         ๒๐๐ ชัว่โมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 

วิชาคณิตศาสตร์ ๒ รหัสวิชา  ค๑๒๑๐๑ ๕ ชัว่โมง/สัปดาห์         ๒๐๐ ชัว่โมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

วิชาคณิตศาสตร์ ๓ รหัสวิชา  ค๑๓๑๐๑ ๕ ชัว่โมง/สัปดาห์         ๒๐๐ ชัว่โมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

วิชาคณิตศาสตร์ ๔ รหัสวิชา  ค๑๔๑๐๑ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์         ๑๖๐ ชัว่โมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

วิชาคณิตศาสตร์ ๕ รหัสวิชา  ค๑๕๑๐๑ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์         ๑๖๐ ชัว่โมง/ปี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

วิชาคณิตศาสตร์ ๖ รหัสวิชา  ค๑๖๑๐๑ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์         ๑๖๐ ชัว่โมง/ปี 
 

 

 

 
 
 

 
 
 



๗๓ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 11101  รายวิชา คณิตศาสตร์ 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                    เวลา  160 ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษา การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 
100 และ 0 ฝึกนับจำนวน 1 - 10 เป็นภาษาในประเทศอาเซียน การแสดงจำนวนไม่เกิน 20 ในรูป
ความสัมพันธ์ของจำนวนแบ่งส่วนย่อย – ส่วนรวม การบอกอันดับท่ี หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลัก การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย   การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 โดยใช้
เครื่องหมาย =   > < การเรียงลำดับของจำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  ต้ังแต่ 3 ถึง 5 จำนวน ความหมาย
ของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก   การหาผลลบ การหาตัวมาทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ 
โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ การสร้างโจทย์ปัญหา รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ 
แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1      ทีละ 10 แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ 
การวัดความยาวโดยหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วย          เป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน การวัดเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัม เป็นขีด การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  

โดยการจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมถึงการเตรียมความพร้อมต่อ                 
ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้น 

เพื่อให้เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ                    
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ เช่ือมั่นในตนเอง และสามารถตัดสินใจในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม  
 

ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ป.๑/๑    ค ๑.๑ ป.๑/๒    ค ๑.๑ ป.๑/๓    
ค ๑.๑ ป.๑/๔   ค ๑.๑ ป.๑/๕   ค ๑.๒ ป.๑/๑    
ค ๒.๑ ป.๑/๑   ค ๒.๑ ป.๑/๒   ค ๒.๒ ป.๑/๑    
ค ๓.๑ ป.๑/๑  

รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
 1. บุคคลและชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
 2. การกระทำของเราในแต่ละวันสามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตได้ 
รวมทั้งหมด  ๒  ผลการเรียนรู้ 

 



๗๔ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 12101  รายวิชา คณิตศาสตร์ 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                     เวลา  200 ช่ัวโมง/ปี 

 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้จำนวนนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐  
การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขแทนจำนวน ช่ือหลักค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก   การเขียนในรูปการ
กระจาย  การเปรียบเทียบจำนวน การใช้เครื่องหมาย =    <  >   การเรียงลำดับจำนวน   การนับเพิ่มทีละ 
๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ การนับลดทีละ ๒ ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐  จำนวนคู่  จำนวนค่ี   การบวก  การ
ลบ  การคูณ     การหารและโจทย์ปัญหา   การบวกจำนวนท่ีมีผลบวก  ไม่เกิน ๑,๐๐๐ การลบจำนวนท่ีมีตัว
ต้ังไม่เกิน ๑,๐๐๐  การคูณจำนวนท่ีมีหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก การหารท่ีมีตัวตั้งไม่เกินสองหลักและ
ตัวหารหนึ่งหลัก โดยท่ีผลหารมีหนึ่งหลักการบวก ลบ คูณ  หารระคน  โจทย์ปัญหา  การสร้างโจทย์ปัญหาการ
บวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การวัดความยาว   การวัดความยาว  ความสูง และระยะทางโดยใช้
เครื่องหมายวัดท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นเมตรและเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน  การ
แก้ปัญหา  การช่ัง   การช่ังโดยใช้เครื่องช่ังท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลกรัมและขีด  การเปรียบเทียบน้ำหนักใน
หน่วยเดียวกัน  การแก้ปัญหา   การตวง   การตวงโดยใช้เครื ่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานเป็นลิตร  การ
เปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหน่วยเดียวกัน  การแก้ปัญหา   เงิน  การจำแนกชนิดของเงินเหรียญและ
ธนบัตร  การบอกค่าของเงินเหรียญและธนบัตร  การเปรียบเทียบค่าของเงินและการแลกเงิน  การบอกจำนวน
เงิน  การแก้ปัญหา   เวลา การบอกเวลาเป็นชั่วโมงกับนาที (ช่วง ๕  นาที ) เดือน  อันดับที่ของเดือน  และ
การอ่านปฏิทิน  การแก้ปัญหา  รูปเรขาคณิตสองมิติและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต   รูป
สามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม  รูปวงรี  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  รูปเรขาคณิตสอง
มิติกับสามมิติ  การเขียนรูปเรขาคณิตโดยใช้แบบของรูป  แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจำนวนท่ี
เพิ่มขึ้นทีละ  ๕   ทีละ ๑๐  และ  ทีละ ๑๐๐  แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ ๒  ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐  
แบบรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ท่ีสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างหรือขนาด หรือสี 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  
โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู ้  ความคิด ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง เห็นคุณค่าและ
เจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 

 



๗๕ 
 

รหัสตัวชี้วัด      
ค ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒    
ค ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒    
ค ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖    
ค ๒.๒  ป.๒/๑   
ค ๓.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒,  ป.๒/๓     
ค ๓.๒  ป.๒/๑  
ค ๔.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒   
ค ๖.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔,  ป.๒/๕, ป.๒/๖     
  

รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวชี้วัด  



๗๖ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 13101  รายวิชา คณิตศาสตร์ 3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                     เวลา  200 ช่ัวโมง/ปี 
 

อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ 
๐ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่านและ
เขียนเศษส่วนท่ีแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วนท่ีกำหนด เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัว
เศษเท่ากัน โดยท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง
การคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน ๔ หลักและจำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก หาค่าของตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก และหาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หารระคนและแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอนของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

     หาผลบวกและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบพร้อมท้ังแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วน
เท่ากัน ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลาและระยะเวลา เลือกใช้เครื่องมือความยาวท่ีเหมาะสม วัดและบอกความยาวของ
ส่ิงต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร
เปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตร
กับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องช่ังท่ีเหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ำหนักและแสดงวิธี
หาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม 

     วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนและแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรและ
จำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับและใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา 

 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

รหัสตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 
รหัสตัวชี้วัด    

ค ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐ ,  
ป.๓/๑๑ 
ค ๑.๒  ป.๓/๑  
ค ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐,  
ป.๓/๑๑,ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓    
ค ๒.๒  ป.๓/๑  
ค ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒     

 รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 14101  รายวิชา คณิตศาสตร์ 4                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                     เวลา  160 ช่ัวโมง/ปี 
 

การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 
100,000 หลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ   
ท่ีมากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่างๆ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก การ
ลบ จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 ของรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลักสองจำนวนที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลักและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก ประมาณผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ 
และหารจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับและ 0 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับท่ีมากกว่า 100,000 และ 0 ท่ีเกี่ยวกับรายรับ
รายจ่าย การซื้อขายพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับและ 0 พร้อมทั้งหา
คำตอบ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาของกำหนดการเดินทางของรถประจำทางในชุมชน
หรือท้องถิ่น บอก อ่าน และเขียนเศษส่วน จำนวนคละ แสดงปริมาณส่ิงต่างๆ และแสดงส่ิงต่างๆ ตามเศษส่วน 
จำนวนคละที่กำหนด เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีก    
ตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ ท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งแสดงปริมาณส่ิงของต่างๆ และแสดงส่ิงต่างๆ ตามทศนิยมท่ีกำหนด 
เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆ หาผลบวก ผลลบ ของทศนิยมไม่
เกินสามตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั ้นตอนของทศนิยมไม่เกินสาม
ตำแหน่ง หาผลลัพธ์เกี่ยวกับการซื้อขายพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ จำแนก
ชนิดของมุม บอกช่ือมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาว    
ของด้าน ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศใน
อาเซียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ สรุปผล      
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้  
หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ    
มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีจิตสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 



๗๙ 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค 1.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10,  
ป.4/11, ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16 

ค 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ค 2.2  ป.4/1, ป.4/2  
ค 3.1  ป.4/1 

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



๘๐ 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค 14101  รายวิชา คณิตศาสตร์ 5                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                     เวลา  160 ช่ัวโมง/ปี 
 
 อธิบายและยกตัวอย่างเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูป
ทศนิยม จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาว
ของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม. 

เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน หาผลคูณของ
ทศนิยม ที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง หาผลหารที่ตัวตั ้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ข้ันตอน และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ 
ขั้นตอน 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะ
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนม
เปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงท่ีกำหนดให้  

ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็น
จำนวนนับ 
        ๑. มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกจิกรรมในช้ันรู้เรียน 
        ๒. มีความรับผิดชอบ/ส่งงานตรงเวลา 
 
รหัสตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

ค ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ , ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙     
ค ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
ค ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  
ค ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒     
รวมทั้งหมด............ ๑๙  .............ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  



๘๑ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 16101  รายวิชา คณิตศาสตร์ 6                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                     เวลา  160 ช่ัวโมง/ปี 
 
 เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ จำแนกรูปสามเหล่ียมโดย
พิจารณาจากสมบัติของรูปบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ประกอบจากรูปคล่ีและระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

.. 
เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยท่ีปริมาณแต่

ละปริมาณเป็นจำนวนนับ หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ
ไม่เกิน ๓ จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของ
การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จำนวนคละ ๒ – ๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดง
วิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาอัตราส่วน ปัญหาร้อยละ ๒ – ๓ ข้ันตอน แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม ความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม  ใช้ข้อมูล
จากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

๑. มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมในช้ันรู้เรียน 
๒. มีความรับผิดชอบ/ส่งงานตรงเวลา 

 

รหัสตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ค ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐, ป.๖/๑๑   
ค ๑.๒ ป.๖/๑    
ค ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
ค ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    
ค ๓.๑ ป.๖/๑   

 รวม ๒๐ ตัวชี้วัด 
 

 



๘๒ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค๒๑๑๐๑ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค๒๑๑๐๒ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค๒๒๑๐๑ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค๒๒๑๐๒ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
วิชาคณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค๒๓๑๐๑ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค๒๓๑๐๒ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
วิชาทกัษะคณิตศาสตร์ ๑       รหัสวิชา ค๒๐๒๐๑    ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์             ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     
วิชาทกัษะคณิตศาสตร์ ๒      รหัสวิชา ค๒๐๒๐๒   ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     
วิชาทกัษะคณิตศาสตร์ ๓      รหัสวิชา ค๒๐๒๐๓    ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์             ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน     
วิชาทกัษะคณิตศาสตร์ ๔      รหัสวิชา ค๒๐๒๐๔    ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     
วิชาทกัษะคณิตศาสตร์ ๕       รหัสวิชา ค๒๐๒๐๕    ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     
วิชาทกัษะคณิตศาสตร์ ๖       รหัสวิชา ค๒๐๒๐๖    ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     

 

 
 
 
 
 



๘๓ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 21101  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  60 ช่ัวโมง(จำนวน 1.5 หน่วยกิต)  

 

 ศึกษาการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม  จำนวนตรงกันข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ     
และการหารจำนวนเต็ม สมบัติขิงจำนวนเต็ม และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง เศษส่วน  
การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และการนำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้
ในชีวิตจริง ทศนิยม ค่าประจำหลักของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม (ไม่รวมผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมซ้ำ) ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม การนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยม
ไปใช้ในชีวิตจริง  และจำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ การเขียนเลขยกท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวน
เต็มบวก การคูณและการหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์และการนำความรู ้เกี ่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีว ิตจริง หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ          
การอธิบายภาพสองมิติท่ีได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ              และ
รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ แบบรูปและความสัมพันธ์ คำตอบของสมการเชิงเส้น     ตัว
แปรเดียว สมบัติของการเท่ากัน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป  
รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และการนำความรู้  
ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มี ระเบียบ         
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 



๘๔ 
 

 คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 21102  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 2                             เวลา  60 ช่ัวโมง(1.5 หน่วยกิต) 
 

 ศึกษาอัตราส่วน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน สัดส่วน การนำความรู้เกี ่ยวกับอัตราส่วน  
สัดส่วน  และร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต  การโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad สร้างรูปธงชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การสร้างเกี่ยวกับ
มุม การสร้างเกี่ยวกับเส้นต้ังฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้าง
มุมที่มีขนาดต่างๆ และการสร้างเส้นขนาน คู่อันดับ และกราฟของคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น  
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการนำความรู้เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง การต้ัง
คำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง รวมถึงปัจจัยท่ีทำลาย
ระบบนิเวศของอาเซียน 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป  
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และนำความรู้ ความคิด  
ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์สามารถใช้คณิตศาสตร์ส่ือสารและ               ส่ือ
ความหมายในการรักษาดุลยภาพระบบนิเวศในอาเซียน 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างมีระบบ มีระเบียบ            มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 

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   

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ของ ASEAN Curriculum Sourcebook 
 ๑. ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นพื้นฐานของความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศของอาเซียน 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๘๕ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 22101  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1                             เวลา  60 ช่ัวโมง(1.5 หน่วยกิต) 
 
ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทักษะ / กระบวนการเกี่ยวกับเร่ืองต่อไปนี้ 
-  การแปลงทางเรขาคณิต การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา      
-  ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม การนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุก
ประการไปใช้ในการแก้ปัญหา   
-  จำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
-  พหุนาม พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุ
นาม  การแยกตัวประกอบพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  โดยใช้สมบัติการแจกแจงกำลัง
สองสมบูรณ์ผลต่างของกำลังสอง     
-  การสร้างทางเรขาคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง  

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร  การส่ือความหมาย และ
การนำเสนอโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

เพื่อให้สามารถใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการในการแก้ปัญหา  ใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ ใช้ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการ
นำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงและนำความรู้  หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
รหัสตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ม.๒/๑, ค ๑.๒ ม.๒/๑, ค ๑.๒ ม.๒/๒ ,  ค ๒.๒ ม .๒/๑,  ค ๒.๒ ม.๒/๓, ค ๒.๒ ม.๒/๔ 
  



๘๖ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 22102  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 2                             เวลา  60 ช่ัวโมง(1.5 หน่วยกิต) 
 
ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทักษะ / กระบวนการเกี่ยวกับเร่ืองต่อไปนี้ 
-  จำนวนจริง จํานวนอตรรกยะจำนวนจรงิรากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนตรรกยะการนำความรู้เกี่ยวกับ

จำนวนจริงไปใช้   
-  ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับการนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไป

ใช้ในชีวิตจริง  
-  เส้นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูป

สามเหล่ียมการนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 
-  พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของ
ปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  
-  สถิติ การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพจุด  แผนภาพต้น-ใบ  ฮิสโตแกรม  ค่ากลางของข้อมูลการแปล

ความหมายผลลัพธ์  การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง   
โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร  การส่ือความหมาย และ
การนำเสนอโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 เพื่อให้สามารถใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการในการแก้ปัญหา  ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ ใช้ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการนำเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงและนำความรู้  หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง 
ๆ และใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ทำงานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
รหัสตัวชี้วัด   

ค ๑.๑ ม.๒/๒ ,  ค ๒.๑ ม.๒/๑ ,  ค ๒.๑ ม.๒/๒ , ค ๒.๒ ม.๒/๕,  ค ๒.๒ ม.๒/๒,  ค ๒.๒ ม.๒/๔,  ค ๓.๑ ม.
๒/๑  



๘๗ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 23101  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1                             เวลา  60 ช่ัวโมง(1.5 หน่วยกิต) 
ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 - ระบบสมการ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรการนำ
ความรู้เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา   

- พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลม  การนำความรู้พื้นท่ีผิวของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม  การนำ
ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา 

- ความคล้าย รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน  การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา 
- การแยกตัวประกอบพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง   
- สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  การแก้สมการกำลังสองตัวแปร

เดียว  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา  
- ฟังก์ชันกำลังสอง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการ

แก้ปัญหา  
  โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
รหัสตัวชี้วัด 
ค ๑.๓ ม.๓/๓,  ค ๒.๑ ม.๓/๑,  ค ๒.๑ ม.๓/๒,  ค ๒.๒ ม.๓/๑,  ค ๑.๒ ม. ๓/๑, ค ๑.๓ ม.๓/๒,  ค ๑.๒ ม. 
๓/๒ 
  



๘๘ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 23102  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 2                             เวลา  60 ช่ัวโมง(1.5 หน่วยกิต) 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
- อสมการ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การนําความรู้เกี่ยวกับ

การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา   
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ  การนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ 

องศาและ ๖๐ องศาไปใช้ในการแก้ปัญหา  
- สถิติ  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพกล่อง  การแปลความหมายผลลัพธ์  การนำสถิติไป

ใช้ในชีวิตจริง   
- ความน่าจะเป็น เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม  ความน่าจะเป็น  การนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ

เป็นไปใช้ในชีวิตจริง   
- วงกลม  วงกลม  คอร์ด  และเส้นสัมผัส  ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม      
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดย

การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ค ๑.๓  ม.๓/๑,  ค ๒.๒ ม.๓/๒,  ค ๒.๒ ม.๓/๓,  ค ๓.๑. ม.๓/๑,  ค ๓.๒ ม ๓/๑ 

 
 

 
 
 
 
 



๘๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค๒๐๒๐๑                                                                         ช่ือรายวิชาทักษะคณิตศาสตร์๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                     เวลา ๒๐  ช่ัวโมง 
จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                                                     ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องตน้ฝึกทกัษะการคิดค านวณการให้เหตุผลและฝึกการแกปั้ญหาในเร่ือง
ต่อไปน้ีการประยุกต์ของรูปเรขาคณิต  จ านวนนับและร้อยละในชีวิตประจ าวนั   จ านวนและตวัเลข  ระบบ
ตวัเลขโรมนั  ตวัเลขฐานต่างๆ   การเปลี่ยนฐานในระบบตวัเลข   การประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยก
ก าลงั ในการคิดค านวณแกโ้จทยปั์ญหา   การสร้าง  ทางเรขาคณิต  การแบ่งส่วนของเส้นตรง  การสร้างมุม
ขนาดต่างๆ    การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปส่ีเหลี่ยมดา้นขนาน 

เพื่อให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาและจดัประสบการณ์การเรียนรู้เช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์จริงและศาสตร์อื่นๆให้ผูเ้รียนมีพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถใน
การแกปั้ญหา   การให้เหตุผล   การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  การน าเสนอและพฒันาความคิดริเร่ิมทาง
คณิตศาสตร์ทั้งในและนอกชั้นเรียน   

เนน้คุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ใชค้วามรู้และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาต่างๆได ้
๒.  ตระหนกัความสมเหตุสมผลของค าตอบที่เก่ียวกบัการแกปั้ญหาต่างๆได ้
๓.อ่านและเขียนภาษาโรมนัได ้
๔.  บอกค่าของตวัเลขฐานที่ก  าหนดให้เป็นตวัเลขฐานที่ก  าหนดให้ได ้
๕.  เขียนตวัเลขฐานที่ก  าหนดให้เป็นเลขฐานต่างๆได ้
๖.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัจ านวนเต็มและเลขยกก าลงัในการแกปั้ญหาได ้
๗.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบทีเ่ก่ียวกบัการประยกุตข์องจ านวนเต็มและเลขยก

ก าลงัได ้
๘. ใชก้ารสร้างพ้ืนฐานสร้างรูปที่ซบัซ้อนขึ้นได ้

รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 



๙๐ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ค๒๐๒๐๒                                                                       ช่ือรายวิชาทักษะคณิตศาสตร์๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                   เวลา ๒๐  ช่ัวโมง 
จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                                                               ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องตน้ฝึกทกัษะการคิดค านวณการให้เหตุผลและฝึกการแกปั้ญหาในเร่ือง
ต่อไปน้ีการเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล  ขอ้ความคาดการณ์  ประโยคเง่ือนไข  บทกลบัของประโยค
เงื่อนไขและการให้เหตุผล   พหุนาม  การบวก   การลบเอกนาม    การบวก  การลบ  การคูณและการหารเอก
นาม   บทประยกุตแ์บบรูปของจ านวน   ข่ายงานและการประยกุตข์องเศษส่วนและทศนิยม 

เพื่อให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาและจดัประสบการณ์การเรียนรู้เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กบั
สถานการณ์จริงและศาสตร์อื่นๆ  ให้ผูเ้รียนมีพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหา   การให้เหตุผล   การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  การน าเสนอและพฒันาความคิดริเร่ิม
ทางคณิตศาสตร์ทั้งในและนอกชั้นเรียน   

เนน้คุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได ้
๒. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอยา่งง่ายได ้
๓. สังเกตขอ้ความคาดการณ์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหา
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๔. สามารถแสดงเหตุผลโดยการอา้งอิงความรู้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงในการสร้างแผนภาพ 
๕. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารส่ือความหมายและการน าเสนอไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจนและรัดกุม 
๖. เช่ือมโยงความรู้เน้ือหาต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลกัการกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อื่นๆได ้
๗. น าความรู้และทกัษะทีไ่ดจ้ากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์นการด ารงชีวิตได้ 
๘. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 

รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 



๙๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค๒๐๒๐๓                                                                        ช่ือรายวิชาทักษะคณิตศาสตร์๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                   เวลา ๒๐  ช่ัวโมง 
จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                                                   ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องตน้  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแกปั้ญหาใน
สาระต่อไปน้ี  สมบติัของเลขยกก าลงั  สมบติัของเลขยกก าลงั  การด าเนินการของเลขยกก าลงั  พหุนามและ
เศษส่วนของพหุนาม  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารของพหุนามและเศษส่วนของพหุนาม     การ
ประยุกต์เก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ  อตัราส่วน  สัดส่วน  และร้อยละ  การประยุกต์เก่ียวกบัอตัราส่วน
และร้อยละ  การสะทอ้น  การหมุน  และเทสเซลเลชนั   
 เพื่อให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาและจดัประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัที่ใกลต้วั  ให้
ผูเ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้  โดยการปฏิบตัิจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการในการคิด
ค านวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด  ทกัษะกระบวนการที่ไปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ    มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
๑.  น าสมบัติของเลขยกก าลังไปใช้ในการคูณ  และการหารของจ านวนที่เขียนอยู่ในรูปเลข  

ยกก าลงัที่มีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็ม 
๒.น าความรู้เร่ืองเลยยกก าลงัไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
๓.  ค านวณและใชเ้ลขยกก าลงัในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่านอ้ย ๆ หรือมาก ๆ  ในรูป   

สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได ้
๔.  บวก  ลบ  คูณ  และหารพหุนามได ้
๕.  บวก  ลบ  คูณ  และหารเศษส่วนของพหุนาม 
๖.  น าความรู้เก่ียวกับอัตราส่วนสัดส่วน และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ 

ต่าง ๆได ้
๗.  น าความรู้เก่ียวกับการเลื่อนขนาน  การสะท้อน  และการหมุนในการสร้างสรรค์งาน 

ศิลปะหรืองานออกแบบได ้
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 



๙๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค๒๐๒๐๔                                                                        ช่ือรายวิชาทักษะคณิตศาสตร์๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                   เวลา ๒๐  ช่ัวโมง 
จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                                                    ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องตน้  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแกปั้ญหาใน
สาระต่อไปน้ี  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง  การแยกตวัประกอบโดยใชส้มบติัการแจกแจง  การ
แยกตวัประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสองตวัแปรเดียว  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลัง
สองสมบูรณ์  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของก าลงัสอง  สมการก าลงัสองตวัแปร
เดียว  สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียว  การแปรผนั  การ
แปรผนัตรง  การแปรผกผนั  การแปรผนัเก่ียวเน่ือง 
 เพื่อให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาและจดัประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัที่ใกลต้วั  ให้
ผูเ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้  โดยการปฏิบตัิจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการในการคิด
ค านวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด  ทกัษะกระบวนการที่ไปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ    มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ผลการเรียนรู้  
๑.   แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองได ้
๒.  แกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียว โดยใช้ความรู้เก่ียวกบัการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี

สองได ้
๓.  แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้ความรู้เก่ียวกับการแยกตัว  

ประกอบของพหุนามดีกรีสองได ้
๔.  เขียนสมการแสดงการแปรผนัระหว่างปริมาณสองปริมาณใด ๆ ที่แปรผนัต่อกนัได้ 
๕.  น าความรู้เก่ียวกบัการแปรผนัไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



๙๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค๒๐๒๐๕                                                                       ช่ือรายวิชาทักษะคณิตศาสตร์๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                  เวลา ๒๐  ช่ัวโมง 
จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                                                  ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องตน้  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแกปั้ญหาใน
สาระต่อไปน้ี   กรณฑ์ที่สอง   รากที่สอง  การบวกและการลบจ านวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง  สมบติัของ
กรณฑ์ที่สองของจ านวนจริง  การหารากที่สอง  การด าเนินการของจ านวนจริงเก่ียวกบักรณฑ์ที่สอง  การ
แยกตวัประกอบของพหุนาม  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของก าลงัสอง    การ
แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์  การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรี
สูงที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนเต็มโดยวิธีท าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูง
ที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือ  สมการก าลงัสอง  สมการก าลงัสอง  การแกส้มการ
ก าลงัสองโดยวิธีท าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์  การแกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียว โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการ
ก าลงัสองตวัแปรเดียว  พาราโบลา   ส่วนประกอบของพาราโบลา  การหาสมการพาราโบลา  การหาความ
ยาวเส้นเลตสัเรกตมั  กราฟของพาราโบลา   พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย
และทรงกลม  การแกปั้ญหาหรือสถานการณ์โดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัปริมาตรและพ้ืนที่ผิว  

เพื่อให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาและจดัประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัที่ใกลต้วั  ให้
ผูเ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้  โดยการปฏิบตัิจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการในการคิด
ค านวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด  ทกัษะกระบวนการที่ไปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ    มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. บวก  ลบ  คูณ  และหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูป  a เมื่อ  0a โดยใชส้มบตัิ baab = เมื่อ 

0a และ  0b และ  
b

a

b

a
= เมื่อ 0a และ  b >๐ 

๒. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์ได ้
๓. แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนเต็ม  โดยอาศยัวิธีท าเป็นก าลงั
สองสมบูรณ์ หรือใชท้ฤษฎีเศษเหลือได ้

๔. แกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชสู้ตร   
a

acbb
x

2

42 −−
= เมื่อ  0a ได ้

๕. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวได ้
๖. เขียนกราฟของพาราโบลาจากสมการที่ก  าหนดให้ได ้
๗.บอกลกัษณะของกราฟพาราโบลาที่ก  าหนดให้ได ้
๘.หาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวยและทรงกลมได ้
๙.ใชค้วามรู้เก่ียวกบัพ้ืนที่ผิว  และปริมาตรในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค๒๐๒๐๖                                                                         ช่ือรายวิชาทักษะคณิตศาสตร์๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                    เวลา ๒๐  ช่ัวโมง 
จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                                                    ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องตน้  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแกปั้ญหาใน
สาระต่อไปน้ี  การให้เหตุผลเก่ียวกบัรูปสามเหลี่ยมและรูปส่ีเหลี่ยม  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการให้เหตุผล
ทางเรขาคณิต    ทฤษฎีเก่ียวกบัความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหลี่ยม      ทฤษฎีบทเก่ียวกบัส่ีเหลี่ยมดา้น
ขนาน  ระบบสมการ  การแกร้ะบบสมการสองตวัแปรที่สมการดีกรีมีดีกรีไม่เกินสอง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
ระบบสมการสองตวัแปรที่สมการดีกรีมีดีกรีไม่เกินสอง  วงกลม  สมบตัิเก่ียวกบัวงกลม  รูปหลายเหลี่ยม
ดา้นเท่ามุมเท่า  เศษส่วนของพหุนาม  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วนของพหุนาม  สมการ
เศษส่วนของพหุนาม  โจทยปั์ญหาสมการเศษส่วนของพหุนาม 
 เพื่อให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาและจดัประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัที่ใกลต้วั  ให้
ผูเ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้  โดยการปฏิบตัิจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการในการคิด
ค านวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  
ความคิด  ทกัษะกระบวนการที่ไปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ    มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ใชส้มบตัิเก่ียวกบัความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมดา้นขนานในการให้

เหตุผลและแกปั้ญหาที่ก  าหนดให้ได ้
๒. แกร้ะบบสมการสองตวัแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสองได ้
๓.แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัระบบสมการสองตวัแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสองได ้
๔.ใชส้มบตัิเก่ียวกบัวงกลมในการให้เหตุผลได ้
๕.สร้างและให้เหตุผลเก่ียวกบัการสร้างรูปหลายเหลี่ยมและวงกลมที่ก  าหนดให้ได ้
๖. บวก  ลบ  คูณ  และหารเศษส่วนของพหุนามที่ก  าหนดให้ได ้
๗.แกส้มการเศษส่วนของพหุนามได ้
๘.แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัเศษส่วนของพหุนามได ้

รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้ 



๙๖ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
คณิตศาสตร์ ๑       รหัสวิชาค๓๑๑๐๑         จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต   เวลาเรียน  ๔๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์ ๒       รหัสวิชาค๓๑๑๐๒       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๔๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
คณิตศาสตร์ ๓       รหัสวิชาค๓๒๑๐๑        จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๔๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์ ๔       รหัสวิชาค๓๒๑๐๒       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๔๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
คณิตศาสตร์ ๕       รหัสวิชาค๓๓๑๐๑        จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๔๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์ ๖        รหัสวิชาค๓๓๑๐๒       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๑  รหัสวิชาค๓๐๒๐๑    จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต    เวลาเรียน ๖๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ รหัสวิชาค๓๐๒๐๒   จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต    เวลาเรียน ๖๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓  รหัสวิชาค๓๐๒๐๓   จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลาเรียน ๖๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔   รหัสวิชาค๓๐๒๐๔    จ านวน ๑.๕หน่วยกิต   เวลาเรียน ๖๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕  รหัสวิชาค๓๐๒๐๕   จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลาเรียน ๖๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖   รหัสวิชาค๓๐๒๐๖    จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต   เวลาเรียน ๖๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค๓๑๑๐๑                                                                          ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์ ๑  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                         เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                                    ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของจ านวนต่างๆ  ในระบบจ านวนจริง  สมบัติของจ านวนจริง
เก่ียวกบัการบวกและการคูณ  การเท่ากนัในระบบจ านวนจริง การแกส้มการก าลงัสอง  การแยกตวัประกอบ
ของพหุนาม ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง ผลลพัธ์ที่เกิดจากการบวก  การลบ  การคูณ  การหารจ านวนจริง  
เซตและการด าเนินการของเซต  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย  แผนภาพเวนน์ –  ออยเลอร์  แสดงเซต
และน าไปใช้แกปั้ญหา   ความสมเหตุสมผลของการให้เหตุโดยใช้แผนภาพเวนน์ –  ออยเลอร์  สมการและ
อสมการตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง   อตัราส่วนตรีโกณมิติและการน าไปใช้โดยใช้การแกปั้ญหา  การให้
เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าเสนอการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ การใช้ทกัษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  
และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการแกปั้ญหา   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 

 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ค๑.๑ม.๔-๖/๑  , ม.๔-๖/๒ ,  ม.๔-๖/๓ 
 ค๑.๒    ม.๔-๖/๑   
 ค๑.๓ ม.๔-๖/๑   
 ค๔.๑ ม.๔-๖/๑  , ม.๔-๖/๒ 
 ค๔.๒ ม.๔-๖/๑  , ม.๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๓ 
รวมทั้งหมด๑๐ ตัวช้ีวัด 



๙๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค๓๑๑๐๒                                                                           ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์ ๒  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔                 เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                                     ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ จ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลงัที่มีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ  และจ านวน
จริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การบวกลบ คูณหารเลขยกก าลงั การหารากที่สองของจ านวนอตรรกยะที่อยู่ในรูป    

ba +    และ  b    เป็นจ านวนตรรกยะการแกส้มการในรูปกรณฑ์  ค่าประมาณของจ านวนจริงที่อยู่ในรูป
กรณฑ์และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังโดยใช้วิธีการค านวณเหมาะสม ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน   
เขียนแสดงความสัมพนัธ์และฟังก์ชันรูปแบบต่างๆ   เช่นตาราง  กราฟ  และสมการ  ความสัมพนัธ์   หรือ
ฟังก์ชนัจากสถานการณ์หรือปัญหา    และน าไปใชแ้กปั้ญหา    กราฟของสมการ    อสมการ  ฟังก์ชนัในการ
แกปั้ญหา  
 โดยใชก้ารแกปั้ญหา  การให้เหตุผล   การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์      และน าเสนอ
การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการ
แกปั้ญหา   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค๑.๔ ม.๔-๖/๑   
ค๒.๒   ม.๔-๖/๑   
ค๔.๑ ม.๔-๖/๓   
ค๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,ม. ๔-๖/๖   

รวมทั้งหมด๙  ตัวช้ีวัด 

 
 
 



๙๙ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ค๓๒๑๐๑                                                                           ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์ ๓  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                                     ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์ปฏิบัติ   ล  าดับ  การหาพจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัด    ล าดับเลขคณิต    ล าดับ
เรขาคณิต   การหาพจน์ต่างๆ  ของล าดบัเลขคณิตและล าดบัเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต   อนุกรมเรขาคณิต   
การหาผลบวก  n  พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต   และอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและน าไปใช้   การ
ทดลองสุ่ม   เหตุการณ์     ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    การคาดการณ์ในสถานการณ์   ต่างๆ  จากความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์   และความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจไดแ้ละแกปั้ญหา 
 โดยใชก้ารแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าเสนอการ
เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการ
แกปั้ญหา   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์

รหัสตัวช้ีวัด ค๔.๑ ม.๔-๖/๔ , ม. ๔-๖/๕   
   ค๔.๒      ม.๔-๖/๖   
   ค๕.๒ ม.๔-๖/๒   
   ค๕.๓ ม.๔-๖/๒ 
   ค๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,ม. ๔-๖/๖   
รวมทั้งหมด ๑๑  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 



๑๐๐ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ค๓๒๑๐๒                                                                     ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์ ๔  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                                ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการส ารวจความคิดเห็นอย่างง่าย การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
มธัยฐาน  ฐานนิยม  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปอร์เซ็นไทล์ของขอ้มูล การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกบั
ขอ้มูลและวตัถุประสงค์การคาดการณ์ในสถานการณ์ที่ก  าหนดจากการส ารวจความคิดเห็น   การใช้ขอ้มูล
ข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตดัสินใจ 
  โดยใช้การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าเสนอ
การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการ
แกปั้ญหา   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ค๕.๑ ม.๔-๖/๑ , ม. ๔-๖/๒   
ค๕.๒   ม.๔-๖/๑   
ค๕.๓ ม.๔-๖/๑   
ค๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,ม. ๔-๖/๖   

รวมทั้งหมด๑๐  ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 



๑๐๑ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ค๓๓๑๐๑                                                                        ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์ ๕  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                                  ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการส ารวจความคิดเห็น  การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้    ค่ากลางของขอ้มูล     การ
หาต าแหน่งของขอ้มูล   การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค์        การวดัการกระจาย
สัมบูรณ์   การวดัการกระจายสัมพทัธ์   การแจกแจงปกติ   ค่ามาตรฐาน   การแจกแจงปกติและพ้ืนที่ใตโ้คง้
ปกติ  ความสัมพนัธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างขอ้มูล   การคาดการณ์ในสถานการณ์ที่ก  าหนดจากการส ารวจความ
คิดเห็น   การใชข้อ้มูลข่าวสาระค่าสถิติช่วยในการตดัสินใจ 
 โดยใชก้ารแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าเสนอการ
เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการ
แกปั้ญหา   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค๕.๑ ม.๔-๖/๑ , ม. ๔-๖/๒   
 ค๕.๒   ม.๔-๖/๑   
 ค๕.๓ ม.๔-๖/๑   
 ค๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,ม. ๔-๖/๖   
รวมทั้งหมด๑๐ ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 



๑๐๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค๓๓๑๐๒                                                                       ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์ ๖  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                                               ภาคเรียนที่ ๒  
 

ศึกษา  วิเคราะห์ปฏิบัติ   ล  าดับ  การหาพจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัด    ล าดับเลขคณิต    ล าดับ
เรขาคณิต    ลิมิตของล าดบั     สัญลกัษณ์แทนการบวก   การหาพจน์ต่างๆ  ของล าดบัเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต   อนุกรมเรขาคณิต   ล าดบัอนนัตแ์ละอนุกรมอนันต์     การหาผลบวก  n  พจน์
แรกของอนุกรมเลขคณิต   และอนุกรมเรขาคณิต    ผลบวกของอนุกรมอนนัต ์     
โดยใชสู้ตรและน าไปใช ้    
 โดยใชก้ารแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าเสนอการ
เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการ
แกปั้ญหา   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ค๔.๑ ม.๔-๖/๔ , ม. ๔-๖/๕   
 ค๔.๒       ม.๔-๖/๖   
 ค๕.๒ ม.๔-๖/๒   
 ค๕.๓ ม.๔-๖/๒ 
 ค๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,ม. ๔-๖/๖   
รวมทั้งหมด๑๑  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 



๑๐๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค๓๐๒๐๑                                                                       ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                                ภาคเรียนที่ ๑-๒  
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น   ค่าความจริงของประพจน์  ประพจน์และการเช่ือม
ประพจน์  การหาค่าความจริงของประพจน์  รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน     การอ้างเหตุผล  ระบบ
จ านวนจริง   คุณสมบตัิต่าง ๆ เก่ียวกบัจ านวนจริงและการด าเนินการ  สมการพหุนามตวัแปรเดียวที่มีดีกรีไม่
เกินส่ี    สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์    สมบตัิของจ านวนจริงไปใช้ในการให้เหตุผลเก่ียวกบัก าร
หารลงตวั    ค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น   ฟังก์ชนั  เขียนกราฟของฟังก์ชนั  และสร้างฟังก์ชนัจากโจทย์
ปัญหาที่ก  าหนดให้   ความรู้เร่ืองฟังก์ชนัไปใชแ้กปั้ญหา   
 โดยใชก้ารแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าเสนอการ
เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการ
แกปั้ญหา   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์

ผลการเรียนรู้ 
๑. หาค่าความจริงของประพจน์ได ้
๒.หารูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกนัได ้       
๓. บอกไดว่้าการอา้งเหตุผลที่ก  าหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่ 
๔. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัระบบจ านวนจริง 
๕.น าสมบตัิต่างๆ เก่ียวกบัจ านวนจริงและการด าเนินการไปใชไ้ด ้

รวมทั้งหมด  ๕   ผลการเรียนรู้ 



๑๐๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค๓๐๒๐๒                                                                         ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒                            
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                          เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                                    ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ เมทริกซ์และการด าเนินการของเมทริกซ์ ดีเทอร์มินนัตข์องเมทริกซ์  n  n  เมื่อ  n  
เป็นจ านวนเต็มไม่เกินส่ี  การใชเ้มทริกซ์แกร้ะบบสมการเชิงเส้น   ฟังก์ชนั  เขียนกราฟของฟังก์ชัน  และ
สร้างฟังก์ชนัจากโจทยปั์ญหาที่ก  าหนดให้   ความรู้เร่ืองฟังก์ชนัไปใชแ้กปั้ญหา  ฟังก์ชนัจากเซตหน่ึงไปอีก
เซตหน่ึง  ฟังก์ชนัลดและฟังก์ชนัเพ่ิม   ฟังก์ชนัคอมโพสิท   ฟังก์ชนัผกผนั   พีชคณิตของฟังก์ชนั   เทคนิค
การเขียนกราฟ  ระยะทางระหว่างสองจุด    จุดก่ึงกลางระหว่างสองจุด    ความชนัของเส้นตรง    เส้นขนาน
และเส้นตั้งฉาก    ความสัมพนัธ์ซ่ึงมีกราฟเป็นเส้นตรง ระทางจากจุดถึงเส้นตรง   ระยะห่างระหว่างเส้น
คู่ขนาน    ภาคตวักรวย   การเลื่อนแกนทางขนาน    วงกลม   พาราโบลา    วงรี   ไฮเพอร์โบลา   น าความรู้
เบื้องตน้เก่ียวกบัเร่ืองเรขาคณิตวิเคราะห์โดยไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
 ใชก้ารแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าเสนอการ
เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
การใชท้กัษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  และใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการแกปั้ญหา   
กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 
  เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเมตริกซ์และการด าเนินการของเมตริกซ์ 
๒. หาดีเทอร์มิแนนตข์องเมตริกซ์    n ×  n    เมื่อ  n   เป็นจ านวนเต็มไม่เกินส่ีได ้
๓. วิเคราะห์และหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นได ้
๔. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังก์ชนั   การด าเนินการของฟังก์ชนั   เขียนกราฟและสร้าง

ฟังก์ชนัจากโจทยปั์ญหาที่ก  าหนดให้ได ้       
๕. หาระยะทางระหว่างสองจุด จุดก่ึงกลาง ระยะทางจากจุดถึงเส้นตรงและระยะห่างระหว่าง

เส้นคู่ขนานได ้        



๑๐๕ 
 

๖. หาความชนัของเส้นตรง   สมการเส้นตรง   เส้นขนาน   เส้นตั้งฉากและน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาได ้

๗. น าความรู้เร่ืองการเลื่อนแกนทางขนานไปใชใ้นการแกปั้ญหาไดแ้ละเขียนกราฟได ้
๘. เขียนความสัมพนัธ์ซ่ึงมีกราฟเป็นภาคตดักรวยตามเงื่อนไขต่างๆ  และหาส่วนประกอบ

ของภาคตดักรวยจากสมการได ้
๙. น าความรู้เร่ืองเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้ในการแกปั้ญหาได ้

รวมทั้งหมด๙  ผลการเรียนรู้ 



๑๐๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค๓๐๒๐๓                 ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓    
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                     เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                                  ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ศึกษา   วิเคราะห์   ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียล   ฟังก์ชนัลอการิทึม  กราฟของฟังก์ชนัเอกซ์โพเน
เชียลและฟังก์ชนัลอการิทึม การน าความรู้เร่ืองฟังก์ชนัเอกซ์โพเนเชียลและฟังก์ชนัลอการิทึม   ไปใช้
แกปั้ญหา   ฟังก์ชนัตรีโกณมิติ   กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ   การน าความรู้เร่ืองฟังก์ชนัตรีโกณมิติ     และ
การประยกุตไ์ปใชแ้กปั้ญหา   เวกเตอร์ในสามมิติ    ผลบวกของเวกเตอร์   ผลคูณ เวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์    ผล
คูณเชิงสเกลาร์    และผลคูณเชิงเวกเตอร์ขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ 
 โดยใชก้ารแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าเสนอ
การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  การใชท้กัษะชีวิต  การใชเ้ทคโนโลยี  และใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการ
แกปั้ญหา   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียล   ฟังก์ชนัลอกการิทึมและเขียน
กราฟของฟังก์ชนัที่ก  าหนดให้ได ้

๒. น าความรู้เร่ืองฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชนัลอการิทึมไปใชแ้กปั้ญหาได ้
๓. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติและเขียนกราฟของฟังก์ชนัที่ก  าหนดให้ได ้
๔. น าความรู้เร่ืองฟังก์ชนัตรีโกณมิติและการประยกุตไ์ปใชใ้นการแกปั้ญหาได้ 
๕. มีความคิดรวมยอดเก่ียวกบัเวกเตอร์ในสามมิติ 
๖. หาผลบวกเวกเตอร์  ผลคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์   ผลคูณเชิงเวกเตอร์ได ้
๗. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่ก  าหนดให้ได ้
  

รวมทั้งหมด   ๗   ผลการเรียนรู้ 



๑๐๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค๓๐๒๐๔                                                                         ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔    
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖              เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                                    ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ศึกษา   วิเคราะห์  จ านวนเชิงซ้อนและปฏิบตัิการของจ านวนเชิงซ้อน    กราฟและค่าสัมบูรณ์ของ
จ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว สมการพหุนาม กฏเกณฑเ์บื้องตน้เก่ียวกบัการนบัแฟคทอเรียล  
วิธีเรียงสับเปลี่ยน  วิธีจดัหมู่ทฤษฏีบททวินาม  ความน่าจะเป็นและกฏที่ส าคญับางประการของความน่าจะ
เป็นกราฟเบื้องตน้  กราฟออยเลอร์  การประยกุตข์องกราฟ     
 โดยใช้การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอการ
เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการ
แกปั้ญหา   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 
  เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัจ านวนเชิงซ้อน เขียนกราฟและหาค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน

ได ้
๒. น าสมบตัิต่างๆ   เก่ียวกบัจ านวนเชิงซ้อนและการด าเนินการไปใชแ้กปั้ญหาได ้
๓. แกส้มการพหุนามตวัแปรเดียวที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนเต็ม   ดีกรีไม่เกินสามและหารากที่  

n   ของจ านวนเชิงซ้อนเมื่อ   n  เป็นจ านวนเต็มบวกได ้
๔. เขียนกราฟเมื่อก าหนดจุด  (Vertex)  และเส้น  (edge)  ให้และระบุไดว่้ากราฟที่ก  าหนดให้เป็น

กราฟ ออยเลอร์หรือไม่ 
๕. น าความรู้เร่ืองกราฟไปใชแ้กปั้ญหาบางประการได ้
๖. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบักฏเกณฑ์เบื้องตน้เก่ียวกบัการนบัวิธีเรียงสับเปลี่ยน  วิธีจดัหมู่และ

น าไปใชแ้กปั้ญหาได ้
๗. น าความรู้เร่ืองทฤษฏีบททวินามไปใชไ้ด ้



๑๐๘ 
 

๘. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัความน่าจะเป็นและน าไปประยกุตไ์ด ้
 

รวมทั้งหมด   ๘   ผลการเรียนรู้ 



๑๐๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค๓๐๒๐๕                                                                         ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม๕   
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                       เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                                    ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้  ค่ากลางของขอ้มูล  การหาต าแหน่งของขอ้มูล   การ
วดัการกระจายสัมบูรณ์   การวดัการกระจายสัมพทัธ์   การแจกแจงปกติ   ค่ามาตรฐาน   การแจกแจงปกติ
และพ้ืนที่ใตโ้คง้ปกติ  ความสัมพนัธ์เชิงฟังก์ชันของขอ้มูล   ความสัมพนัธ์เชิงฟังก์ชันของขอ้มูลที่อยู่ในรูป
ของอนุกรมเวลาการใช้ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท านายค่าตวัแปรตาม  เมื่อก าหนดตวัแปรอิสระให้  ล าดบั
อนนัตแ์ละอนุกรมอนนัต ์ ลิมิตของล าดบั  ผลบวกของอนุกรมอนนัต ์
 โดยใชก้ารแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าเสนอการ
เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการ
แกปั้ญหา   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์
ผลการเรียนรู้ 

๑. เลือกวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้และอธิบายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
๒. น าความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลไปใชแ้กปั้ญหาบางประการได ้
๓. น าความรู้เร่ืองค่ามาตรฐานไปใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มูลได ้
๔. หาพ้ืนที่ใตเ้ส้นโคง้ปกติและน าความรู้เร่ืองพ้ืนที่ใตเ้ส้นโคง้ปกติไปใชไ้ด ้
๕. เขา้ใจความหมายของการสร้างความสัมพนัธ์เชิงฟังก์ชนัของขอ้มูลที่ประกอบดว้ยสองตวัแปร 
๖. สร้างความสัมพนัธ์เชิงฟังก์ชนัของขอ้มูลที่อยูใ่นรูปของอนุกรมเวลาโดยใชเ้คร่ืองค านวณได้ 
๗. ใชค้วามสัมพนัธ์เชิงฟังก์ชนัของขอ้มูลท านายค่าตวัแปรตามเมื่อก าหนดตวัแปรอิสระให้ 

รวมทั้งหมด    ๗    ผลการเรียนรู้ 



๑๑๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค๓๐๒๐๖                                                                        ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖    
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                                   ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

 ศึกษา วิเคราะห์  แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตของฟังก์ชัน  ความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพนัธ์ของ
ฟังก์ชนั  การหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิตโดยใชสู้ตร อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัคอมโพสิท   อนุพนัธ์อนัดบัสูง   
การประยกุตข์องอนุพนัธ์  ปริพนัธ์ไม่จ ากดัเขต  ปริพนัธ์จ ากดัเขต  พ้ืนที่ที่ปิดลอ้มดว้ยเส้นโคง้  ก าหนดการ
เชิงเส้น  กราฟของระบบสมการเชิงเส้น ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น    การหาค าตอบของปัญหาก าหนดการ
เชิงเส้นโดยใชก้ราฟ 
 โดยใชก้ารแกปั้ญหาการให้เหตุผล  การส่ือสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าเสนอการ
เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี  และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กระบวนการ
แกปั้ญหา   กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างสรรคค์วามคิดรวบยอด 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวินยั  ใฝ่
เรียนรู้  มุ่งมัน่ท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์

ผลการเรียนรู้ 
๑. หาลิมิตของล าดบัและบอกไดว่้าล าดบัที่ก  าหนดให้เป็นล าดบัลู่เขา้หรือล าดบัลู่ออก 
๒. หาผลบวกของอนุกรมอนนัตแ์ละน าความรู้เร่ืองล าดบัและอนุกรมไปใชแ้กปั้ญหาได้ 
๓. หาลิมิตของฟังก์ชนัและบอกไดฟั้งก์ชนัที่ก  าหนดให้เป็นฟังก์ชนัต่อเน่ืองหรือไม่ 
๔. หาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัและน าความรู้เร่ืองอนุพนัธ์ไปประยกุตใ์ชไ้ด้ 
๕. หาปริพนัธ์ไม่จ ากดัเขตของฟังก์ชนัที่ก  าหนดให้ได ้
๖. หาปริพนัธ์จ ากดัเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่ก  าหนดให้และหาพ้ืนที่  ที่ปิดลอ้มดว้ยเส้น

โคง้ไดบ้นช่วงที่ก  าหนดให้ได ้
รวมทั้งหมด   ๖  ผลการเรียนรู้ 

 
 



๑๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

ระดับช้ันประถมศึกษา 

 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 
วิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑            รหัสวิชา ว๑๑๑๐๑๒              ชั่วโมง/สัปดาห์  ๑๒๐  ชัว่โมง/ปี 
 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 
วิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๒          รหัสวิชา ว๑๒๑๐๑๒              ชั่วโมง/สัปดาห์  ๑๒๐  ชัว่โมง/ปี 
 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 
วิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓           รหัสวิชา ว๑๓๑๐๑๒               ชัว่โมง/สัปดาห์  ๑๒๐  ชัว่โมง/ปี 
 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 
วิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๔         รหัสวิชา ว๑๔๑๐๑๒                ชัว่โมง/สัปดาห์  ๑๒๐  ชัว่โมง/ปี 
 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ 
วิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕           รหัสวิชา   ว๑๔๑๐๑ ๒           ชัว่โมง/สัปดาห์  ๑๒๐  ชัว่โมง/ปี 
 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
วิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๖            รหัสวิชา  ๖ว๑๖๑๐๑๒            ชัว่โมง/สัปดาห์  ๑๒๐  ชัว่โมง/ปี 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว11101         รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                          เวลา 120 ชั่วโมง 

 

ศึกษา วิเคราะห์ พืชและ สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในบริเวณท่ีพืชและ
สัตว์อาศัยอยู่ รู้จักพืชและสัตว์ประจำชาติไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน รู้จักพืชประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ลักษณะหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช  การทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ ความสำคัญ การดูแลส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง สมบัติของวัสดุ ชนิดของวัสดุและการจัด
กลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได้ การเกิดเสียงและทิศ ทางการเคล่ือนท่ีของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลา
กลางวันและกลางคืน สาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน ลักษณะภายนอกของหิน แก้ปัญหา
อย่างง่าย โดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบแสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย 
โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
จัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้นใช้งานอย่างเหมาะสม 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
บอก ระบุ อธิบาย บรรยายและการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ว ๑.๑  ป.1/๑  ป.1/๒   
ว ๑.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒ 
ว ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒   
ว ๒.๓  ป.๑/๑ 
ว ๓.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒   
ว ๓.๒  ป.๑/๑ 
ว 4.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒   ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕ 

 
รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว12101         รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                          เวลา 120 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 สำรวจและอธิบาย พืชและสัตว์สามารถตอบสนองต่อแสง  อุณหภูมิ  และการสัมผัส   อาหาร น้ำ  อากาศ  
เป็นปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์   ปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และการเจริญเติบโตของมนุษย์  ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น  การนำ
แม่เหล็กมาใช้ประโยชน์  ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน  
เลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  ทดลองและอธิบาย  น้ำ  แสง  เป็นปัจจัยท่ี
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช   ร่างกายของมนุษย์สามาร  ตอบสนองต่อแสง   อุณหภูมิ  และการสัมผัส   แรงท่ีเกิด
จากแม่เหล็ก  แรงไฟฟ้าท่ีเกิดจากการถูวัตถุบางชนิด  ไฟฟ้าเป็นพลังงาน  สำรวจและยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้านที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น  จำแนกประเภทของดินโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์  
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  สืบค้นและอภิปรายความสำคัญของดวงอาทิตย ์    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  การสำรวจตรวจสอบ   
การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
นำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว ๑.๑     ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕   
ว ๑.๒    ป.๒/๑  
ว ๓.๑    ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
ว ๔.๑    ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ 
ว ๕.๑    ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
ว ๖.๑     ป.๒/๑  
ว ๗.๑    ป.๒/๑  
ว ๘.๑    ป.๒/๑, ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป.๒/๘  
รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวชี้วัด 
  



๑๑๕ 
 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว13101         รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                            เวลา 120 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    

เปรียบเทียบและระบุลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                  ท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  สังเกต  สำรวจและอธิบายลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่   กับลูก
ว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  สำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
ความสัมพันธ์ของสิ ่งมีชีวิตกับสิ ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด  
ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าและ เสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  สมบัติทางกายภาพของ
น้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่น และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  การขึ้นตกของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ การเกิด
กลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต  บางชนิดท่ีสูญพันธุ์ไปแล้ว 
และที่ดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว  ประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ  และนำเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ    อย่างประหยัด คุ้มค่า และมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ  การใช้ทรัพยากร  ธรรมชาติในท้องถิ่น ส่วนประกอบของอากาศและความสำคัญของ
อากาศ  จำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช้   ทดลองและอธิบายผลของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระทำ หรือทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง  การเคลื่อนที่ของ
อากาศท่ีมีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ  ผลของการออกแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ทดลองการตกของวัตถุสู่พื้น
โลก และอธิบายแรงท่ีโลกดึงดูดวัตถุ    บอกแหล่งพลังงานธรรมชาติท่ีใช้ผลิตไฟฟ้า    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  การสำรวจตรวจสอบ   
การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
นำเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม  



๑๑๖ 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ว ๑.๒      ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓  , ป.๓/๔ 
ว ๒.๑     ป.๓/๑  
ว ๒.๒     ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 
ว ๓.๑     ป.๓/๑ , ป.๓/๒  
ว ๓.๒     ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
ว ๔.๑     ป.๓/๑ , ป.๓/๒  
ว ๕.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  
ว ๖.๑     ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ,ป.๓/๓  
ว ๗.๑     ป.๓/๑  
ว ๘.๑     ป.๓/๑ ,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ ,ป.๓/๔ ,ป.๓/๕ ,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗ ,ป.๓/๘  
รวมทั้งหมด  ๒๘  ตัวชี้วัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว14101         รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                          เวลา 120 ชั่วโมง 
………………….......................................……………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต การจำแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก ยกตัวอย่างพืชดอกและพืชไม่มีดอกในท้องถิ่น การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มี
กระดูกสันหลัง ยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังในท้องถิ่น ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก การ
ใช้เครื่องช่ังสปริงวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุท่ีมีผลต่อกรเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ การจำแนกวัตถุ
เป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง  สภาพยืดหยุ่น การนำ
ความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุ  การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสาร
ทั้ง ๓ สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่รูปร่างและปริมาตรของสสาร  รวมทั้งใช้
เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ แบบรูเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์  สร้าง
แบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวง
จันทร์ สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะและคาบการโคจรของดาวเคราะหต่์างๆจากแบบจำลอง 
อธิบายการทำงานหรือการคาดการผลลัพธ์  ศึกษาการออกแบบโปรแกรมอย่าง่ายโดยใช้  Storyboard หรือการ
ออกแบบอัลกอลิทึม การเขียนโปรแกรมอย่างง ่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์  Scratch  หรือ Logo  ศึกษาการใช้
อินเตอร์เน็ตค้นหาความรู้การใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ศึกษาการ
รวบรวมข้อมูล  การประมวลผลอย่างง่าย  วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้  ตลอดจนประเมินทางเลือก
พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตามความเหมาะสม  ศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน  เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
  โดยการใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  มีทักษะ
ในการตั้งคำถาม หรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจคาดคะเนคำตอบ
หลายแนวทาง สร้างสมมติฐานท่ีสอดคล้องกับคำถาม วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพและประเมินความน่าเช่ือถือตัดสินใจเลือกข้อมูล  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา  ตลอดจนนำ
ความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต  จน
สามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ  ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร
และความสามารถในการจัดสินใจ   
 มีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์   
รหัสตัวชี้วัด  
 ว ๑.๒  ป.๔/๑    ว ๑.๓  ป.๔/๑,ป๔/๒,ป๔/๓,ป๔/๔ 
 ว ๒.๑  ป.๔/๑,ป๔/๒,ป๔/๓,ป๔/๔ ว ๒.๒  ป.๔/๑,ป๔/๒,ป๔/๓ 
 ว ๒.๓  ป.๔/๑    ว ๓.๑  ป.๔/๑,ป๔/๒,ป๔/๓ 
 ว๔.๒   ป.๔/๑,ป๔/๒,ป๔/๓,ป๔/๔,ป๔/๕ 
   รวมทั้งหมด     ๒๑  ตัวชี้วัด 

 



๑๑๘ 
 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว15101         รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                         เวลา 120 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก ลักษณะ

ของพืชดอกท่ีเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์  อธิบายการสืบพันธุ์ของ
พืชดอก การขยายพันธุ์พืช และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด การสืบพันธุ์และ
การขยายพันธุ์ของสัตว์  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น  การเกิดทิศ  และ
ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนท่ีดาว  สำรวจ  สืบค้น  อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  การนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อันตรายที่เกิดขึ้นเมื ่อฟังเสียงดังมาก ๆ  
เปรียบเทียบและระบุลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว  จำแนกพืชออกเป็นพืชดอก  และพืชไม่มีดอก  
สัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์    ทดลองและอธิบาย
สมบัติของวัสดุชนิด ต่าง  ๆ  เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว  การนำความร้อน   การนำไฟฟ้า และ ความ
หนา แน่น   ความดันอากาศ  ความดันของของเหลว  แรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ  
การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ  แรงเสียดทานและนำความรู้ไปใช้ 
ประโยชน์  การเกิดเสียงและการเคล่ือนท่ีของเสียง  การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ  เสียงดัง เสียงค่อย  การเกิดเมฆ  
หมอก น้ำค้าง ฝน และลูกเห็บ  การเกิดวัฏจักรน้ำ  การเกิดลมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ออกแบบและสร้างเครื่องมืออย่างง่ายในการวัดอุณหภูมิ  ความช้ืน  และความกดอากาศ    

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  การสำรวจตรวจสอบ   
การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
นำเสนอ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม



๑๑๙ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ว ๑.๑    ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
ว ๑.๒   ป๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
ว ๓.๑    ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ว ๔.๑    ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ว ๔.๒   ป.๕/๑ 
ว ๕.๑    ป.๕/๑ ,ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ว  ๖.๑    ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ว ๗.๑    ป.๕/๑  
ว ๘.๑    ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘ 
รวมทั้งหมด  ๓๔   ตัวช้ีวัด 
  



๑๒๐ 
 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว16101         รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                         เวลา 120 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่   การทำงานท่ีสัมพันธ์
กันของระบบ  ย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  ความสัมพันธ์ระหว่าง  การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีว ิตกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  จำแนก
ประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   ธรณีพิบัติภัยท่ี
มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม 
สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์  ประเภทของสารต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้
สมบัติและการใช้ประโยชน์  วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจำเป็นท่ีร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศ    และวัย ผลของการเพิ ่มขึ ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   การ
เปล่ียนแปลงท่ีทำให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปล่ียนแปลงไป  สำรวจ  สืบค้น  และอภิปรายความสัมพันธ์ของ
กลุ่ม  ส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ต่าง   ผลต่อส่ิงมีชีวิต จากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม ท้ังโดยธรรมชาติและโดย
มนุษย์  แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมๆ  มีส่วนร่วมในก ารดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น  การเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  การเปล่ียนแปลงของสาร
ที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงของหิน   สืบค้นอภิปรายความก้าวหน้าและ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ของสารเป็นเกณฑ์  เป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นท่ีกำหนดเอง  ทดลอง
และอธิบาย สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดยการร่อน การ
ตกตะกอน  การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง  สมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ   
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์  การต่อหลอดไฟฟ้าทั ้งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์  การเกิด
สนามแม่เหล็กรอบสายไฟท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   
  



๑๒๑ 
 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  การสำรวจตรวจสอบ   
การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลสร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา 
จันทรุปราคา และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว ๑.๑     ป.๖/๑,ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ว ๒.๑    ป.๖/๑,ป.๖/๒, ป.๖/๓  
ว ๒.๒   ป.๖/๑,ป.๖/๒, ป.๖/๓ ,ป.๖/๔,ป.๖/๕ 
ว ๓.๑    ป.๖/๑,ป.๖/๒, ป.๖/๓ ,ป.๖/๔,ป.๖/๕ 
ว ๓.๒    ป.๖/๑,ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ว ๕.๑    ป.๖/๑,ป.๖/๒, ป.๖/๓ ,ป.๖/๔,ป.๖/๕ 
ว ๖.๑     ป.๖/๑,ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ว ๗.๑    ป.๖/๑  
ว ๗.๒   ป.๖/๑ 
ว ๘.๑    ป.๖/๑,ป.๖/๒, ป.๖/๓ ,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗, ป.๖/๘ 
รวมทั้งหมด ๓๗   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๒ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑    รหัสวิชา   ว๒๑๑๐๑             ๓   ชั่วโมง/สัปดาห์       ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒   รหัสวิชา   ว๒๑๑๐๒            ๓   ชั่วโมง/สัปดาห์       ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
การออกแบบและเทคโนโลยี            รหัสวิชา      ว๒๑๑๐๓                   ๑   ชัว่โมง/สัปดาห ์          ๒๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิทยาการค านวณ                                รหสัวิชา     ว๒๑๑๐๔                   ๑   ชัว่โมง/สัปดาห์            ๒๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓    รหัสวิชา   ว๒๒๑๐๑            ๓  ชั่วโมง/สัปดาห์       ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔    รหัสวิชา   ว๒๒๑๐๒           ๓  ชั่วโมง/สัปดาห์       ๖๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
การออกแบบและเทคโนโลยี              รหัสวิชา     ว๒๒๑๐๓                 ๑   ชัว่โมง/สัปดาห์            ๒๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิทยาการค านวณ                                 รหัสวิชา   ว๒๒๑๐๔                  ๑   ชัว่โมง/สัปดาห์            ๒๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕    รหัสวิชา   ว๒๓๑๐๑             ๓  ชัว่โมง/สัปดาห์      ๖๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖     รหัสวิชา   ว๒๓๑๐๒            ๓  ชัว่โมง/สัปดาห์       ๖๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การออกแบบและเทคโนโลยี               รหัสวิชา   ว๒๓๑๐๓                   ๑   ชัว่โมง/สัปดาห ์           ๒๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิทยาการค านวณ                                 รหัสวิชา   ว๒๓๑๐๔                   ๑   ชัว่โมง/สัปดาห์            ๒๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ทกัษะวิทยาศาสตร์เบ้ืองตน้       รหัสวิชา ว๒๐๒๐๑       ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์      ๒๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
เร่ิมตน้กบัโครงงานวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา ว๒๐๒๐๒      ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์      ๒๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
โครงงานวิทยาศาสตร์                 รหัสวิชา ว๒๐๒๐๓       ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์     ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน     
วิทยาศาสตร์กบัส่ิงแวดลอ้ม          รหัสวิชา ว๒๐๒๐๔       ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์     ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน  
อินเตอร์เน็ตเบ้ืองตน้         รหัสวิชา ว๒๐๒๘๑       ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
โปรแกรมหนงัสืออิเลคทรอนิกส ์  รหัสวิชา ว๒๐๒๘๒      ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    รหัสวิชา ว๒๐๒๘๓      ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค    รหัสวิชา ว๒๐๒๘๔      ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน                      
โปรแกรมมลัติมิเดีย         รหัสวิชา ว๒๐๒๘๕     ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การสร้างเวป็ไซตเ์บ้ืองตน้             รหัสวิชา ว๒๐๒๘๖       ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
 

 



๑๒๓ 
 

คำอธิบายรายวชิา  
รหัสวิชา  ว๒๑๑๐๑                  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑           เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 
  ศึกษา วิเคราะห์ ประเภทโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์    
เซลล์ของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช การดำรงชีวิต   
ของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง ยกตัวอย่างพืชในท้องถิ่นท่ีตอบสนองต่อแสง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
ของพืช การตอบสนองของพืช ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ี เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
  
รหัสตัวชี้วัด  

ว ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/๑๑,              
ม.๑/๑๒. ม.๑/๑๓, ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕,ม.๑/๑๖,ม.๑/๑๗,ม.๑/๑๘  

รวมทั้งหมด  ๑๘   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

คำอธิบายรายวชิา  
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  ๑     กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา ๒๐ ช่ัวโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที ่ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน ความต้องการของสมาชิกในชุมชน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  การออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา  ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น  นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู ้อื ่นเข้าใจ  วางแผน  
ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการทดสอบ  ประเมินผล  ระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น  พร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลการแก้ปัญหา  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ  กลไก  ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย  
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) และการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เน้นให้ผู ้เร ียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้  และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน   
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทต่างๆและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที ่ก้าวหน้า ผลของ
เทคโนโลยีต่อชีวิต  สังคมและส่ิงแวดล้อมตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไป
ใช้ให้เก ิดประโยชน์ต ่อสังคม และการดำรงชีว ิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจิตนาการ  
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ท่ีมี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวชี้วัด 
 ว. 4.1   ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4}  ม.1/5 

รวม  5  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๓       รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
   ศึกษา วิเคราะห์ สมบัติของสาร  การจำแนกสารด้วยสถานะ  เนื้อสารและขนาดอนุภาคของสาร        
การเปลี่ยนแปลงของสาร  สารบริสุทธิ์และสารผสม  สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม  การใช้สารเคมีใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน+(สาระท้องถิ่น)  อุณหภูมิและการวัด  การคำนวณพลังงาน
ความร้อน  ผลของความร้อนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงขอสาร การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและคายความ
ร้อน สมดุล ความร้อน  องค์ประกอบของบรรยากาศ  การแบ่งชั้นบรรยากาศ  ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อ
บรรยากาศ  องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่  อุณหภูมิ  ความดัน  ความชื้น  ลม  เมฆและฝน  พายุฟ้ า
คะนอง  พายุหมุนเขตร้อน  มรสุม  การพยากรณ์อากาศ  และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกและ+(สาระ
ท้องถิ่น)  โลกประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ พื้นดิน (Lithosphere) พื้นน้ำ (Hydrosphere) บรรยากาศ 
(Atmosphere) และสิ่งมีชีวิต (Biosphere) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันและส่งผลต่อภูมิภาค
อาเซียน  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
  
รหัสตัวชี้วัด  

ว ๒.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐ 
ว ๒.๒  ม.๑/๑ 
ว ๒.๓  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗ 
ว ๓.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗ 

รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

คำอธิบายรายวชิา  
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๔  รายวิชาวิทยาการคำนวณ  ๑      กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลา ๒๐ ช่ัวโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรม เพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานท่ีพบใน         
ชีวิตจริง ออกแบบการสร้างผังเมืองเพื่อแก้ปัญท่ีเกิดขึ้นในชุมชน การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัว
แปร เงื่อนไข วนซ้ำ การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์อย่างง่าย  การเขียน
โปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์  scratch, python, java และ C เป็นต้น  ศึกษาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิประมวลผล  สร้างทางเลือก  ประมวลผลตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  การ
จัดการอัตลักษณ์  การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา  ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) และการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-based learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้  ตรวจสอบการเรียนรู้  และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน  
เพื่อให้เกิดทักษะ  ความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจนสามารถนำเอาแนวคิดเชิง
คำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  การนำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ ประเมิน 
นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  ได้ตามวัตถุประสงค์  ใช้ทักษะการคิดคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง  
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างรู้เท่าทัน
และรับผิดชอบสังคม  ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจิตนาการ  ความสามารถในการแก้ปัญหา
และการจัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจและเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวชี้วัด 
 ว.4.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 

รวม  4  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว๒2๑๐1       รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3         กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
  อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ  
ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบต่าง 
ๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอกและภายใน หลักการและผลของการ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ในท้องถิ่น สารอาหารในอาหารมี
ปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ วัย  ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย และ
แนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ เปรียบเทียบ
สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตก
ผลึก  การสกัด  การกล่ัน  และโครมาโทกราฟี  การเปล่ียนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยา
เคมี ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ ผลของสารเคมี 
ผลกระทบของสารเคมีจากแหล่งเกษตรกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่าถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี   
 ทดลองสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ วัย หลักการแยกสาร
ด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก  การสกัด  การกลั่น  และโครมาโทกราฟีการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และ
พลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสาร
ต่าง ๆ  สืบค้นข้อมูลเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี ผลของ
สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่าถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไข
อันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี   

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่เหมาะสม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน   
  



๑๒๘ 
 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ว ๑.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖  
ว ๓.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ ,  ว ๓.๒ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔  
ว ๘.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖ , ม.๒/๗ , ม.๒/๘ , ม๒/๙ 
รวมทั้งหมด  ๒๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

คำอธิบายรายวชิา  
รหัสวิชา ว๒2๑๐๒    รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  2            กลุ่มสาระการเรียนรวูิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา ๒๐ ช่ัวโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 
 ศึกษาสาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณแนวโนมเทคโนโยี
ในอนาคต เลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอม ประยุกตใชความรู
ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห เปรียบเทียบและเลือกขอมูลที่จําเปนเพื่อออกแบบวิธีการแกปญหาใน
ชุมชนหรือทองถิ่นในดานพลังงาน สิ่งแวดลอม การเกษตรและอาหาร และสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดย
ใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการแกปญหาไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม และปลอดภัย 
 
ตัวชี้วัด 
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 
1. คาดการณแนวโนมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลง 
ของเทคโนโลยี และวิเคราะห เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
ตอชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอม 
2. ระบุปญหาหรือความตองการในชุมชนหรือทองถิ่น สรุปกรอบของปญหา รวบรวม วิเคราะหขอมูล 
และแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปญหา 
3. ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนภายใตเงื่อนไข 
และทรัพยากรท่ีมีอยู นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจ วางแผนขั้นตอนการทํางานและ 
ดําเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน 
4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น ภายใตกรอบเงื่อนไข พรอมท้ังหา 
แนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา 
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสเพื่อแกปญหา 
หรือพัฒนางานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด  



๑๓๐ 
 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว๒2๑๐3  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2            เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
อธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุ แรงลัพธ์ท่ีกระทำต่อวัตถุ

ที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว  การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างที่มี
ต่อมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ การดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะของช้ันหน้าตัดดิน สมบัติของดิน 
และกระบวนการเกิดดิน  การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิดและลักษณะ
องค์ประกอบของหิน  สมบัติของหิน ลักษณะทางกายภาพของแร่  กระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของ
ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน แหล่งน้ำธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำใน ท้องถิ่น การเกิด
แหล่งน้ำบนดิน  แหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนและผลของการผุพังอยู่กับที่   การกร่อน การพัดพา การทับถมและ
การตกผลึก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก           
 ทดลองการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ  การสะท้อนของแสง 
การหักเหของแสง การดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และ
กระบวนการเกิดดิน  การปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน  สมบัติของ
หิน จำแนกประเภทของหิน ลักษณะทางกายภาพของแร่ การเกิดแหล่งน้ำบนดิน  แหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนและ
ผลของการผุพังอยู่กับที่  การกร่อนการพัดพา การทับถมและการตกผลึก  สำรวจลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน 
สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน  การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ 
สืบค้นข้อมูลกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน โครงสร้างและ
องค์ประกอบของโลก           

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่เหมาะสม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน    
รหัสตัวชี้วัด 
ว ๔.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒  ว ๕.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  
ว ๖.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖ , ม.๒/๗ , ม.๒/๘ , ม๒/๙ ,ม.๒/๑๐  
ว ๘.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖ , ม.๒/๗ , ม.๒/๘ , ม๒/๙ 
รวมทั้งหมด  ๒๔  ตัวชี้วัด  
  



๑๓๑ 
 

คำอธิบายรายวชิา  
รหัสวิชา ว๒2๑๐๔ รายวิชาวิทยาการคำนวณ  2                 กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลา ๒๐ ช่ัวโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตรรกะ
และฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏบิัติ
เมื่อพบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและก าหนดสิทธิ
ความเป็นเจ้าของผลงานหาแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
 
ตัวชี้วัด 
 ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
 1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานท่ีพบในชีวิตจริง 
 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา 
 3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการส่ือสาร เพื่อ
ประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 
4.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพรผลงาน 
  
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว๒3๑๐1  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
อธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส  สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  

กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม 
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล ผลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีมีต่อมนุษย์  สัตว์  พืช และส่ิงแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ของ
การถ่ายทอดพลังงานของสิ ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน 
ความสำคัญท่ีมีต่อระบบนิเวศ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ เปล่ียนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ  สภาพปัญหา
ส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 สังเกตลักษณะของโครโมโซมท่ีมีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส  สำรวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้ส่ิงมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล ระบบนิเวศต่าง ๆ    ในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ   

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่เหมาะสม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน    
รหัสตัวชี้วัด 
ว ๑.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖  
ว ๒.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔  
ว ๒.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖  
ว ๘.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖ , ม.๓/๗ , ม.๓/๘ , ม๓/๙ 
รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

คำอธิบายรายวชิา  
รหัสวิชา ว๒3๑๐๒ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  3     กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ ๑                                 เวลา ๒๐ ช่ัวโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 
 ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ 
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสรุปกรอบของ 
ปัญหา เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลท่ีจําเป็นโดยคํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน 
งานอาชีพด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและขนส่ง โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้ 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ 
ปลอดภัย 
 
ตัวชี้วัด 
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
1. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ 
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางาน 
2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคํานึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจําเป็นภายใต้ 
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ี 
หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทํางานและดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข และนําเสนอผลการแก้ปัญหา 
5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับ 
ลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 
  



๑๓๔ 
 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว๒3๑๐3       รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6       กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                  ภาคเรียนที่ 2         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
  
 อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  แรงพยุง
ของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ ความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ วิเคราะห์โมเมนต์
ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง  งานพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน คำนวณพลังงานไฟฟ้าของ
เครื ่องใช้ไฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด ตัวต้านทาน ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ  ระบุตำแหน่งของกลุ่ม
ดาว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ  วัตถุท้องฟ้า  สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ 
การเกษตรและการส่ือสาร  
 ทดลองแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  แรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ  ความ
แตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ โมเมนต์ของแรง ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ 
กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์  สืบค้นความสัมพันธ์ระหว่าง
ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื ่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศท่ีใช้สำรวจอวกาศ  วัตถุ
ท้องฟ้า  สภาวะอากาศทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและการส่ือสาร  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่เหมาะสม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ   มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน    
รหัสตัวชี้วัด 
ว ๔.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓    ว ๔.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓  
ว ๕.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕   
ว ๗.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓   ว ๗.๒ ม.๓/๑  
ว ๘.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖ , ม.๓/๗ , ม.๓/๘ , ม๓/๙ 
รวมทั้งหมด  ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

คำอธิบายรายวชิา  
รหัสวิชา ว๒3๑๐๔  รายวิชาวิทยาการคำนวณ  3      กลุ่มสาระการเรียนรวูิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3             ภาคเรียนที่ 2                    เวลา ๒๐ ช่ัวโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT)การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา  
แอปพลิเคชันข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสืบค้นหา
แหล่งต้นตอของข้อมูลเหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ ์ของผู้อื ่นโดยชอบธรรมรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก และนาเสนอการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื ่อพัฒนา           
แอปพลิเคช่ันที่มีการ บูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ตัวชี้วัด 
 ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
1. พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
2. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
3. ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล วิเคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด เพื่อการใช้งาน 
อย่างรู้เท่าทัน 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
  
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๒๐๒๐๑           ช่ือรายวิชาทักษะวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น   
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น           เวลา  ๒๐ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต           ภาคเรียนที่  ๑- ๒ 
  

 ศึกษาวิเคราะห์ความหมายและฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานได้แก่ทกัษะการ
สังเกต  ทกัษะการจ าแนกประเภท  ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายของขอ้มูล ทกัษะการวดั ทกัษะการ
พยากรณ์ ทกัษะการหาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัสเปส  ทกัษะการลงความคิดเห็น จากขอ้มูล  ทกัษะการค านวณ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล  
และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ น า
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑. ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไดแ้ก่การสังเกตการจ าแนกประเภท  
 การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล  การวดั  การพยากรณ์  การหาความสัมพนัธ์ 
 เก่ียวกบัสเปส การลงความคิดเห็นและการค านวณ 
 ๒.  พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามความเหมาะสมของวยัและประสบการณ ์
 ๓. พฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยเนน้ความอยากรู้อยากเห็นความรับผิดชอบ ความเพียร 
พยายามความมี เห ตุ ผลมี ความสามารถในการท าง านร่ วมกับ ผู้อื่ น  พ ร้อมทั้ งมี เ จตค ติที่ ดี ต่ อ 
วิทยาศาสตร์ 
 ๔. คิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 
รวมทั้งหมด    ๔   ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๒๐๒๐๒ รายวิชาเร่ิมต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  เวลา  ๒๐ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๑- ๒ 
  

 ศึกษาวิธีตั้งค าถามที่ก  าหนดประเด็นที่ส าคญัในการส ารวจ ตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้เร่ืองที่
สนใจสร้างสมมุติฐาน วางแผนการส ารวจตรวจสอบ เทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
วสัดุและเคร่ืองมือที่ใชใ้นการส ารวจตรวจสอบ การรวบรวมขอ้มูล จดักระท าขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ความสอดคลอ้งของประจกัษพ์ยานกบัขอ้สรุป และความผิดปกติของขอ้มลูจากการส ารวจตรวจสอบ 

 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล 
และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้มีความสามารถในการตดัสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑. ตั้งค าถาม ที่ก  าหนดประเด็นหรือตวัแปรที่ส าคญัในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ 
เร่ืองที่สนใจไดอ้ยา่งครอบคลุ่ม และเช่ือถือได ้
 ๒.   สร้างสมมติฐาน  ที่สามารถตรวจสอบไดแ้ละวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ  วิธี 
 ๓.   เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ไดผ้ลเที่ยงตรงและ 
  ปลอดภยั โดยใชว้สัดุและเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
 ๔.   รวบรวมขอ้มูลจดักระท าขอ้มูลเชิงปริมาณและคณุภาพ 
 ๕.   วิเคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของประจกัษพ์ยานกบัขอ้สรุป ทั้งที่สนบัสนุน 
  หรือขดัแยง้กบัสมมติฐานและความผิดปกติของขอ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
 

รวมทั้งหมด    ๕    ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 



๑๓๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๒๐๒๐๓          ช่ือรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์   
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น           เวลา  ๔๐ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐หน่วยกิต                                                          ภาคเรียนที่  ๑- ๒ 

 
ศึกษา วิเคราะห์ สืบคน้ขอ้มูล และอธิบายความหมายและลกัษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์ การ

ก าหนดตวัแปรในโครงงานประเภททดลอง ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ แหล่งขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์   การคิด
และเลือกหัวขอ้เร่ือง ที่จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนเคา้โครงย่อและการปฏิบติัการทดลองเบื้องตน้ 
การวางแผนและการออกแบบการทดลอง  การเขียนเคา้โครงเร่ืองที่ศึกษาฉบบัสมบูรณ์ 

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถ
ในการคิด  แกปั้ญหา  การส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลยี   การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ   ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  สามารถส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู้  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลส่ิงแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
เหมาะสมและเขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคมและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

  
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

               ๑. วิเคราะห์และสรุปสาระส าคญัของโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ละประเภท 
               ๒. ศึกษาสืบคน้ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

               ๓. คิดและเลือกเร่ืองส าหรับท าโครงงานวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
               ๔. เขียนเคา้โครงยอ่และปฏิบติัการทดลองเบื้องตน้ เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องวิธีการ 
ทดลองและอุปกรณ์ที่จะใชใ้นการศึกษาเร่ืองนั้น 

               ๕.  เขียนเคา้โครงของเร่ืองที่จะศึกษาไดค้รบทุกขั้นตอนและมีความเป็นไปไดสู้ง 

 

รวมทั้งหมด    ๕    ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๒๐๒๘๑                                        ช่ือรายวิชาอินเตอร์เน็ตเบื้องตน้ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้                                   เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 
 ศึกษาการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้ทั้ งสาระและบันเทิง  อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบตัิการ ใช้งานเว็บไซต์และโปรแกรมต่าง ๆ  ที่อยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ไดท้ั้งสาระและ
ความบนัเทิง โดยมีการวิเคราะห์ดา้นที่เป็นคุณและโทษของเวบ็ไซตแ์ละโปรแกรมเหล่านั้น อยา่งมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใช้งานเว็บไซต์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ไดท้ั้ง
สาระและความบนัเทิง โดยมีการวิเคราะห์ดา้นที่เป็นคุณและโทษของเวบ็ไซตแ์ละโปรแกรมเหล่านั้น อยา่งมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  รู้และเขา้ใจความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต 

๒.  รู้และเขา้ใจเวบ็ไซตแ์ละการใชง้าน Internet Explorer 
๓.  สืบคน้และบนัทึกรูปภาพและหนา้เวบ็เพจ 
๔.  เห็นคุณค่าของการสืบคน้ขอ้มลูในชีวิตประจ าวนั 

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๒๐๒๘๒                                         ช่ือรายวิชาโปรแกรมหนงัสืออิเลคทรอนิกส์           
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้        เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต                                 ภาคเรียนที่  ๑-๒ 
 

ศึกษาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใชก้บัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจดัท าหนังสือ    อิเล็กทรอนิกส์
 ปฏิบตัิการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรมส าหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถน าเสนอหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้   

เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้
กบัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้  มีคุณธรรมในการท างานในดา้นความ
ขยนัอดทน รับผิดชอบและซ่ือสัตย ์ไม่คดัลอกผลงานของผูอ้ื่น  ปฏิบตัิตนอย่างมีมารยาทในการท างาน  มี
จิตส านึกในการใชข้อ้มูลและสารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได ้ 
๒. อธิบายประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Flip Album ๖.0 Pro ได ้ 
๓. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album ๖.0 Pro ได ้
๔. มีทกัษะในการเรียกใช้และใชง้านส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album ๖.0 Pro 
๕. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการใชโ้ปรแกรม Flip Album ๖.0 Pro  
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



๑๔๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๒๐๒๘๓                                         ช่ือรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน         
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้                                    เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                 ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 

ศึกษาความหมาย หลักการ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โปรแกรมสร้าง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โครงสร้าง  องค์ประกอบ  และหน้าที่องค์ประกอบของโปรแกรมสร้างคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  ตลอดจนการประยุกต์ใช้งาน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเสริมต่างๆ ตกแต่งภาพ สร้างข้อความ
เคลื่อนไหว และประยกุตใ์ชง้านภาพและขอ้ความที่สร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการปฏิบตัิการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เห็นคุณค่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและน าไปใชอ้ยา่งมีจิตส านึก รับผิดชอบโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจความหมาย หลกัการ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
๒. สามารถใชโ้ปรแกรมเสริมต่างๆ ตกแต่งภาพ สร้างขอ้ความเคลื่อนไหว และประยกุตใ์ชภ้าพ   ขอ้ความที่
สร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้
๓. มีความรู้ความเขา้ใจโครงสร้าง องคป์ระกอบ  และหนา้ที่องคป์ระกอบของโปรแกรมสร้างคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนและประยกุตใ์ชง้านได ้
 ๔. สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและน าไปใชอ้ยา่งมีจิตส านึก รับผิดชอบโดย 
ยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 
 

 
 
 



๑๔๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๒๐๒๘๔                                         ช่ือรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก        
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้       เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต                                 ภาคเรียนที่  ๑-๒ 
 

ศึกษาคุณสมบตัิของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก  การเขียนรูป การวาดรูปดว้ยโปรแกรม วาด
ภาพ กราฟและรูปกราฟิกพ้ืนฐาน การสร้างรูปภาพส าหรับงานท าป้ายประกาศ การน าเสนอขอ้มูลดว้ยกราฟ 
การพิมพรู์ปภาพงานศิลปะดว้ยคอมพิวเตอร์    
            ปฏิบติัการสร้างภาพ โดยใชค้ าส่ังพ้ืนฐาน จากโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บภาพ เรียกมา
ภาพมาแกไ้ข ระบายสี ส าเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบตวัอกัษร พิมพง์าน  
            เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเบื้องตน้เก่ียวกบัการสร้างภาพเบื้องตน้ และสร้างแนวคิด
เก่ียวกบังานกราฟิกและการน าเสนออยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

๑. เขา้ใจหลกัการออกแบบและตกแต่งภาพ  
๒. เขา้ใจกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว บนัทึกเสียงและการน าเสนอ  
๓. มีทกัษะในการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมประยกุตท์างคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
๔. เห็นคุณค่าของการน าเสนองาน ในรูปแบบของส่ือผสม  
รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๔๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๒๐๒๘๕                                       ช่ือรายวิชาโปรแกรมมลัติมีเดีย         
รายวิชาเพ่ิมเติม                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้      เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต                               ภาคเรียนที่   ๑-๒ 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมลัติมีเดีย อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก    การแสดงผลดว้ยภาพ 
วีดีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  เคร่ืองขับแผ่นบนัทึก  ซีดี การ์ดประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร์ 
เคร่ืองพิมพ์สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมลัติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง ข้อมูล การใช้โปรแกรมแบบ
มลัติมีเดีย ค าส่ังในการด าเนินงาน หลกัการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแกไ้ข การสร้าง
กราฟิก การสร้างงานมลัติมีเดีย การใช้สี การตกแต่งภาพ การเช่ือมขอ้มูล หลกัการส่ือหลายมิติ การสร้าง
ขอ้ความหลายมิติ งานประยกุตด์า้นการศึกษา 
 ปฏิบตัิการสร้างงานแบบมลัติมีเดียและการใช้โปรแกรมส าหรับน าเสนองานมลัติมีเดีย เพื่อน าเสนอ
งานต่าง ๆ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างงานแบบมลัติมีเดีย ในการน าเสนอ
งานต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย  มีจิตส านึกและรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้ 

๑.  เขา้ใจหลกัการสร้างงานมลัติมีเดีย  
๒.  ออกแบบการสร้างงานมลัติมีเดียได ้
๓.  รู้จกัค าศพัทท์ี่ใชใ้นโปรแกรมการสร้างงานมลัติมีเดีย  
๔.  สามารถใชส่้วนควบคุมต่างๆโปรแกรมสร้างงานมลัติมีเดีย ได ้
๕.  สร้างภาพกราฟิกโดยใชเ้ทคนิคในแบบต่างๆได ้
๖.  ใชโ้ปรแกรมตดัต่อเสียงได ้
๗.  สามารถใส่ Effect ของ Videoให้กบังานมลัติมีเดียได ้
๘.  สามารถใส่ Effect ของ Audioให้กบังานมลัตมิีเดียได ้
๙.  รู้จกัรูปแบบต่างๆของไฟล ์Video 
๑๐.  สามารถ Export ไฟลอ์อกมาเป็นไฟล ์Video ในรูปแบบต่างๆได ้
๑๑.  สามารถแปลงไฟล ์Video จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึงได ้
๑๒.  สร้าง VCD,DVD และเขียนเป็นแผ่นได ้
รวมทั้งหมด  ๑๒  ผลการเรียนรู้ 

 



๑๔๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๒๐๒๘๖                                       ช่ือรายวิชา การสร้างเวบ็ไซต์เบื้องตน้                
รายวิชาเพ่ิมเติม                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้       เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต                                ภาคเรียนที่  ๑- ๒ 
 

ศึกษาความรู้เบื้องตน้เก่ียวการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต ์การ
จดัการไซตแ์ละทรัพยากรเวบ็ไซต ์การออกแบบภาพแบนเนอร์ ภาพกราฟิกที่ใชใ้นเวบ็ไซต์ การสร้างเทม
เพลต การสร้างเวบ็เพจและการเรียกใชเ้ทมเพลต การเปิดไซตแ์ละแกไ้ขไฟลใ์นเวบ็ไซต ์การใส่รูปภาพ การ
สร้างตาราง การน าเสนอขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปฏิบตัิการใชโ้ปรแกรมประยกุตค์อมพิวเตอร์ในการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ และอพัโหลดเขา้สู่ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการจดัท าเวบ็ไซต์ น าเสนอขอ้มูลและข่าวสาร เขา้สู้ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีความรู้เก่ียวกบัโปรแกรมและแนวทางในการออกแบบเวบ็เพ 
๒.  รู้โครงสร้างและค าส่ังหลกัของภาษา HTML 
๓.  มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถจดัการกบัขอ้ความดว้ยค าส่ังต่างๆของโปรแกรมภาษา HTML  
๔.  สามารถใชค้ าส่ังต่าง ๆ ในการตกแต่งเอกสารดว้ยภาษา HTML ได ้
๕.  รู้และเขา้ใจรูปแบบการใชค้ าส่ังในการจดัการกบัรูปภาพและใชค้ าส่ังนั้น ๆ ได ้
๖.  รู้เก่ียวกบัค าส่ังหลกัที่ใช้ในการสร้างตารางดว้ยภาษา HTML 
๗.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัค าส่ังในการสร้างจุดเช่ือมโยงโดยใชข้อ้ความและรูปภาพ 
๘.  รู้เก่ียวกบัค าส่ังหลกัที่ใช้ในการสร้างเฟรม 
๙.สามารถตกแต่งเอกสารดว้ยภาษา DHTML ได ้
๑๐.  รู้และเขา้ใจวิธีการขอพ้ืนที่เวบ็ไซตแ์ละการ Upload เวบ็ 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 



๑๔๕ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพืน้ฐาน 
 
 ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน    ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์        (๒.๐ หน่วยกิต) 
 ว๓๑๑๐๒ เคมีพื้นฐาน                  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์        (๑.๕ หน่วยกิต) 
 ว๓๑๑๐๓ ชีววิทยาพื้นฐาน     ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์       (๑.๕ หน่วยกิต) 
 ว๓๑๑๐๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์        (๑.๐ หน่วยกิต) 
 ว๓๑๑๐๕ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ๑ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์        (๑.๕ หน่วยกิต) 
 ว๓๑๑๐๖ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ๒ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์        (๑.๕ หน่วยกิต) 
                 ว๓๑๑๐๗ การออกแบบและเทคโนโลยี๑   ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์         (๐.๕ หน่วยกิต) 
                 ว๓๑๑๐๘ วิทยาการค านวณ ๑                 ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์         (๐.๕ หน่วยกิต) 
  ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ๓ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์        (๑.๕ หน่วยกิต) 
 ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ๔ ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์        (๑.๕ หน่วยกิต) 
                 ว๓๒๑๐๓การออกแบบและเทคโนโลยี๒  ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์         (๐.๕ หน่วยกิต) 
                 ว๓๓๑๐๑ วิทยาการค านวณ ๒                 ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์         (๐.๕ หน่วยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๖ 
 

 

 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ระดับช้ัน รหัส ช่ือรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ชั้นม.๔-๖ 

ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๒.๐ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๕ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๕ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๒.๐ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๕ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๕ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๒.๐ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๕ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๕ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๒.๐ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๒๔ เคมี ๔ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๕ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๕ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๒.๐ หน่วยกิต) 

ว๓๐๒๒๕ เคมี ๕ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๕ หน่วยกิต) 

ว ๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๕ หน่วยกิต) 

 ว๓๐๒๘๑ โครงงานวิทยาศาสตร์เบื้องตน้ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๐ หน่วยกิต) 

 ว๓๐๒๘๒ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๐ หน่วยกิต) 

 ว๓๐๒๘๓ เคมีอาหาร ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๐ หน่วยกิต) 

 ว๓๐๒๘๔ ปฏิบตัิการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

๒ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๐ หน่วยกิต) 

 ว๓๐๒๘๕ การใชเ้คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์  (๑.๐ หน่วยกิต) 



๑๔๗ 
 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม (เน้ือหาคอมพิวเตอร์) 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว       รหัสวิชา ว๓๐๒๘๖     ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์       ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การเขียนโปรแกรมภาษา๑     รหัสวิชา ว๓๐๒๘๗    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์       ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การเขียนโปรแกรมภาษา๒     รหัสวิชา ว๓๐๒๘๘    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์       ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์        รหัสวิชา ว๓๐๒๘๙    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์       ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การสร้างงานมลัติมีเดีย            รหัสวิชา ว๓๐๒๙๐    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์       ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
โครงงานคอมพิวเตอร์        รหัสวิชา ว๓๐๒๙๑    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์       ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook)รหัสวิชา ว๓๐๒๙๒    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์       ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การซ่อมคอมพิวเตอร์         รหัสวิชา ว๓๐๒๙๓    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์       ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การออกแบบและพฒันาเวบ็เพจ     รหัสวิชา ว๓๐๒๙๔    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์       ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
พิมพด์ีดไทยบนคอมพิวเตอร์          รหัสวิชา ว๓๐๒๙๕    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์            ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ         รหัสวิชา ว๓๐๒๙๖      ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์       ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๑๑๐๑                                                    ช่ือรายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔                                                เวลา ๘๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต                                            ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะทาง การกระจดั เวลา  อตัราเร็ว อตัราเร่ง การเคลื่อนที่
แนวตรง โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ของวตัถุในสนามโนม้
ถ่วง การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก การใช้ประโยชน์จากการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส คลื่นกล และองค์ประกอบของคลื่น สมบตัิ
ของคลื่น ธรรมชาติของเสียง การเกิดคลื่นเสียงและการไดยิ้น ผลของมลภาวะของเสียงต่อสุขภาพ ก าเนิด
และธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และอนัตรายของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  กมัมนัภาพรังสี ปฎิกิริยาฟิชชนั และฟิวชนั ผลของกมัมนัตภาพรังสีต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย
และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 
ว4.1 ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4 
ว4.2 ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3 
ว5.1 ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4,ม.4/5,ม.4/6,ม.4/7,ม.4/8,ม.4/9 
ว8.1 ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4,ม.4/5,ม.4/6,ม.4/7,ม.4/8,ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11, ,ม.4/12 
รวมทั้งหมด 28 ตัว 
 
 

 
 
 



๑๔๙ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว๓๑๑๐๒                                                             ช่ือรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน  
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔                                                          เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน  
 จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์ แบบจ าลองอะตอมของดาลตนั  ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ แบบจ าลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป พลงังานไอออไนเซชัน 
การจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม สเปกตมัของธาตุและการแปลความหมาย การจดัธาตุเป็นหมวดหมู่ของนกั
เคมียคุต่าง ๆ ตารางธาตุในปัจจุบนั สมบตัิบางประการของธาตุตามหมู่และคาบในตารางธาตุ การเกิดพนัธะ
ไอออนิค การเขียนช่ือสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก สมบตัิและปฏิกิริยาสารประกอบไอออนิก การ
เกิดพนัธะโควาเลนต์ ความยาวและพลงังานพนัธะ แนวคิดเก่ียวกบัเรโซแนนซ์ การเขียนสูตรและเรียกช่ือ
สารประกอบโควาเลนต์ การพิจารณารูปร่างและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหน่ียวระหว่าง
โมเลกุลโคเวเลนต ์พนัธะโลหะและสมบตัิของโลหะ   

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๓.๑ ม.๔/๑, ๔/๒, ๔/๓, ๔/๔ 
ว ๘.๑ ม.๔/๑, ๔/๒, ๔/๓, ๔/๔, ๔/๕, ๔/๖, ๔/๗, ๔/๘, ๔/๙, ๔/๑๐, ๔/๑๑, ๔/๑๒ 

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวช้ีวัด 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๑๑๐๓                                                             ช่ือรายวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔                                                          เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์ ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต  ชีววิทยากบัการด ารงชีวิต  ชีวจริยธรรม  การศึกษา
ชีววิทยา  การศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การส ารวจระบบนิเวศ ศึกษาความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต 
การหมุนเวียนสารในธรรมชาติ  การใช้กล้องจุลทรรศน์ เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต  สารอนินทรีย์  
สารอินทรีย ์ปฏิกิริยาเคมีในเซลลข์องส่ิงมีชีวิต  เซลลแ์ละทฤษฎีเซลล ์ โครงสร้างของเซลลท์ี่ศึกษาดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน  การรักษาดุลยภาพของเซลล์  การส่ือสารระหว่างเซลล์  การแบ่งเซลล์  การเปลี่ยน
สภาพของเซลลแ์ละการชราภาพของเซลล ์เน้ือเย่ือ  อวยัวะ  และระบบของร่างกาย 

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๑ ม.๔/๑, ๔/๒ 
ว ๑.๒ ม.๔/๑ , ม.๔/๓ 
ว ๒.๑ ม.๔/๑, ๔/๑, ๔/๓ 
ว ๒.๒ ม.๔/๑, ๔/๒, ๓/๓ 
ว 8.1 ม.๔/๑, ๔/๑, ๔/๓, ๔/๔, ๔/๕, ๔/๖, ๔/๗, ๔/๘, ๔/๙, ๔/๑๐, ๔/๑๑, ๔/๑๒ 

รวมทั้งหมด  ๒๒  ตัวช้ีวัด 
 
 

 



๑๕๑ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๑๑๐๔                                                              ช่ือรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔                                                          เวลา ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑ 
  

  ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นมาของโลก  การเกิดและวิวฒันาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซี  
เอกภพ  ดาวฤกษ ์ การปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก  การใช้เทคโนโลยีอวกาศ
ในการส ารวจอวกาศ  ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการเกษตร  และด้านการส่ือสารบนโลกศึกษา
วิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยาของโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก การเคลื่อนที่
ของแผ่นเปลือกโลก  ผลการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก  ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 
ลกัษณะและการหาอายซุากดึกด าบรรพ ์ ล าดบัชั้นหิน  และการหาอายหิุน   

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๗.๑ ม.๔/๑, ๔/๒ 
ว ๗.๒ ม.๔/๑, ๔/๒, ๔/๓ 
ว ๘.๑ ม.๔/๑, ๔/๒, ๔/๓, ๔/๔, ๔/๕, ๔/๖, ๔/๗, ๔/๘, ๔/๙, ๔/๑๐, ๔/๑๑, ๔/๑๒รวม

ทั้งหมด  ๑๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๑๑๐๕                                                              ช่ือรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑   
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔                                                          เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของการศึกษาวิทยาศาสตร์  การค้นพบความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  พ้ืนฐานของระบบหน่วย การวัด ชนิดของปริมาณที่ใช้ในการศึกษา
วิทยาศาสตร์  การน าเสนอขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์  ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะทาง การกระจดั เวลา อตัราเร็ว 
อัตราเร่ง การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอร์นิคอยา่งง่าย  การเคลื่อนที่ของวตัถุในสนามโนม้ถ่วง  การใช้
ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในทางสร้างสรรค ์ รวมถึงผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม   

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ        มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๔.๑ ม.๔/๑ 
ว ๔.๒ม.๔/๑, ๔/๒, ๔/๓ 
ว ๘.๑ ม.๔/๑, ๔/๒, ๔/๓, ๔/๔, ๔/๕, ๔/๖, ๔/๗, ๔/๘, ๔/๘, ๔/๑๐, ๔/๑๑, ๔/๑๒ 

รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 



๑๕๓ 
 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ว๓๑๑๐๖                                                    ช่ือรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๒  
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔                                                เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                             ภาคเรียนที่ ๒ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์ แบบจ าลองอะตอมของดาลตนั  ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ แบบจ าลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป พลงังานไอออไนเซชัน 
การจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม สเปกตมัของธาตุและการแปลความหมาย การจดัธาตุเป็นหมวดหมู่ของนกั
เคมียคุต่าง ๆ ตารางธาตุในปัจจุบนั สมบตัิบางประการของธาตุตามหมู่และคาบในตารางธาตุ การเกิดพันธะ
ไอออนิค การเขียนช่ือสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก สมบตัิและปฏิกิริยาสารประกอบไอออนิก การ
เกิดพนัธะโควาเลนต์ ความยาวและพลงังานพนัธะ แนวคิดเก่ียวกบัเรโซแนนซ์ การเขียนสูตรและเรียกช่ือ
สารประกอบโควาเลนต์ การพิจารณารูปร่างและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหน่ียวระหว่าง
โมเลกุลโคเวเลนต ์พนัธะโลหะและสมบตัิของโลหะ   

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๓.๑ ม.๔/๑, ๔/๒, ๔/๓, ๔/๔ 
ว ๘.๑ ม.๔/๑, ๔/๒, ๔/๓, ๔/๔, ๔/๕, ๔/๖, ๔/๗, ๔/๘, ๔/๙, ๔/๑๐, ๔/๑๑, ๔/๑๒ 

รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวช้ีวัด 

 

 

 



๑๕๔ 
 

 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว๓๑๑๐๗      รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   ภาคเรียนที่ 1                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                                       
   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ
ผลงาน 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 4.1  ม4/1 
ว 4.1  ม4/2 
ว 4.1  ม4/3 
ว 4.1  ม4/4 
ว 4.1  ม4/5 

 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



๑๕๕ 
 

 
คำอธิบายรายวชิา 

รหัสวิชา ว๓๑๑๐๘       รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   ภาคเรียนที่ 2                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต                                                       
   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื่อนของปัญหา การออกแบบข้ันตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่าง
การออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาโครงงานทางเทคโนโลยี สารสนเทศ การ
กำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับวิชาอื่นและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ว 4.2  ม4/1 
 

  
รวมทั้งหมด 1  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ว๓๒๑๐๑                                                       ช่ือรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๓  
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕                                                      เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                    ภาคเรียนที่ ๑ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์ ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต  ชีววิทยากบัการด ารงชีวิต  ชีวจริยธรรม  การศึกษา
ชีววิทยา  การศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การส ารวจระบบนิเวศ ศึกษาความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิต 
การหมุนเวียนสารในธรรมชาติ  การใช้กล้องจุลทรรศน์ เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต  สารอนินทรีย์  
สารอินทรีย ์ปฏิกิริยาเคมีในเซลลข์องส่ิงมีชีวิต  เซลลแ์ละทฤษฎีเซลล ์ โครงสร้างของเซลลท์ี่ศึกษาดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน  การรักษาดุลยภาพของเซลล์  การส่ือสารระหว่างเซลล์   การแบ่งเซลล์  การเปลี่ยน
สภาพของเซลลแ์ละการชราภาพของเซลล ์เน้ือเย่ือ  อวยัวะ  และระบบของร่างกาย 

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๑.๑ ม.๔/๑, ๔/๒ 
ว ๑.๒ ม.๔/๑ , ม.๔/๓ 
ว ๒.๑ ม.๔/๑, ๔/๑, ๔/๓ 
ว ๒.๒ ม.๔/๑, ๔/๒, ๓/๓ 
ว ๘.๑ ม.๔/๑, ๔/๑, ๔/๓, ๔/๔, ๔/๕, ๔/๖, ๔/๗, ๔/๘, ๔/๙, ๔/๑๐, ๔/๑๑, ๔/๑๒ 

รวมทั้งหมด  ๒๒  ตัวช้ีวัด 
 
 

 



๑๕๗ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ว๓๒๑๐๒                                                   ช่ือรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕                                                  เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                              ภาคเรียนที่ ๒ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นมาของโลก  การเกิดและวิวฒันาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซี  
เอกภพ  ดาวฤกษ ์ การปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก  การใช้เทคโนโลยีอวกาศ
ในการส ารวจอวกาศ  ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ   ด้านการเกษตร  และด้านการส่ือสารบนโลกศึกษา
วิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยาของโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก การเคลื่อนที่
ของแผ่นเปลือกโลก  ผลการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก  ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 
ลกัษณะและการหาอายซุากดึกด าบรรพ ์ ล าดบัชั้นหิน  และการหาอายหิุน   

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๗.๑ ม.๔/๑, ๔/๒ 
ว ๗.๒ ม.๔/๑, ๔/๒, ๔/๓ 
ว ๘.๑ ม.๔/๑, ๔/๒, ๔/๓, ๔/๔, ๔/๕, ๔/๖, ๔/๗, ๔/๘, ๔/๙, ๔/๑๐, ๔/๑๑, ๔/๑๒รวม

ทั้งหมด  ๑๗  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 



๑๕๘ 
 

 

คำอธิบายรายวชิา 
รหัสวิชา ว๓2103      รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2    

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่ 1               เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือความตองการท่ีคํานึงถึงผูใชดวยการคิดเชิงออกแบบ และความรู 
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อทําความเขาใจปญหาอยางลึกซึ้ง และรอบดาน เพื่อ 
พัฒนาวิธีการแกปญหาท่ีตรงความตองการ พัฒนาโครงงานเพื่อแกปญหาจากสถานการณท่ีตนเองสนใจโดยใช 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสรางประโยชนจากผลงาน และการคุมครอง 
ทรัพยสินทางปญญาเพื่อนําความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาหรือสรางประโยชนจากผลงานของตนเอง และ 
เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของตนเองใหเปนท่ีรูจักและกอใหเกิดประโยชน 
 
ตัวชี้วัด 
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
1. ประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทําโครงงานเพื่อแกปญหา 
หรือพัฒนางาน 
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๕๙ 
 

 
คำอธิบายรายวชิา 

รหัสวิชา ว๓210      รายวิชาวิทยาการคำนวณ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่ 2                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 

ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูล และหลักการคิดเชิงออกแบบเพื ่อเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เครื ่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การแปลงข้อมูลให้
เป็นภาพ การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวอย่างกรณีศึกษา 
  
ตัวชี้วัด 
 ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
 
 รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว๓๐๒๐๑                                                   ช่ือรายวิชาฟิสิกส์ ๑ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                         เวลา ๘๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต                                            ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
  

 ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย การวดั ความคลาดเคลื่อนใน
การวดัและการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การบอกต าแหน่งของวตัถุ ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณต่างๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการเคลื่อนที่แนวตรงดว้ยความเร่งคงตวัแรงผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวตัถุ กฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตนั กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และแรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย
และการทดลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอธิบายความสัมพนัธ์ 
ระหว่างกนัรวมทั้งยกตวัอยา่งปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วยมาตรฐานนานาชาติของปริมาณ

นั้นๆ 
2. อธิบายถึงธรรมชาติของการวดัในการทดลองและประมาณคา่ความคลาดเคลื่อนและสามารถน า

เลขนยัส าคญัมาใชอ้ยา่งเหมาะสมในการทดลอง 
3. สืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูลทีก่ะทดัรัด ชดัเจนในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง

แสดงการวิเคราะห์ดว้ยคณิตศาสตร์ การใชก้ราฟเพื่อประกอบการสรุปผลไดอ้ยา่งรัดกุม 
4. ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการกระจดั เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่

ในแนวตรงและค านวณหาปริมาณที่เก่ียวขอ้งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
5. ส ารวจตรวจสอบวิเคราะห์และอธิบายความสัมพนัธ์ ระหว่างการเคลื่อนที่ในสองมิติและสมา

มิติ เวกเตอร์ ความเร็วในสองมิติ  ความเร่งในสองมิติ ความเร็วสัมพทัธ์และกรอบอา้งอิงเฉ่ือย 
6. สืบคน้ขอ้มลู ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ ระหว่างแรงมวลและกฎการเคลือ่นที่ของนิวตนั 
7. ส ารวจตรวจสอบวิเคราะห์ และอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างน ้าหนกั กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล

ของนิวตนัจุดศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง 



๑๖๑ 
 

8. ทดลอง อธิบายการเคลื่อนที่ของวตัถุที่มีแรงเสียดทานและค านวณหาปริมาณต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 
9. สืบคน้ขอ้มลูและยกตวัอยา่งการน ากฎของนิวตนัไปใชป้ระโยชน์ 
10. ส ารวจตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ์ค านวณ หาปริมาณต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 

และน าความรู้เก่ียวกบัการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลไ์ปใช ้
11. ส ารวจสอบอธิบายการเคลื่อนที่ แบบวงกลม  ค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งและน าความรู้

เก่ียวกบัการเคลื่อนที่แบบวงกลมไปใชป้ระโยชน์ 
12. ส ารวจตรวจสอบอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย ค านวณหาปริมาณต่างๆ ที่

เก่ียวขอ้งและยกตวัอยา่งการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

รวมทั้งหมด  ๑๒   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๐๒                                                 ช่ือรายวิชาฟิสิกส์ ๒ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                          เวลา ๘๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต                                            ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

 ศึกษาหลกัการของกลศาสตร์ในเร่ือง งานพลงังาน ความสัมพนัธ์ระหว่างงานและพลงังาน 
ก าลงั เคร่ืองกลอยา่งง่ายและประสิทธิภาพของเคร่ืองกลโมเมนตมั การชนกนัของวตัถุและกฎการอนุรักษ์
โมเมนตมั 
การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์กและผลของทอร์กทีม่ีต่อสภาพการหมุน สภาพสมดุลและเงื่อนไขที่ท าให้เกิด
สมดุล 
สภาพยืดหยุน่ของวตัถุและมอดุลสั 
 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส ารวจตรวจสอบ 
สืบคน้ขอ้มลู อภิปราย และการสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มี
ความสามารถตดัสินใจ เห็นคุณค่าและสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลองและอธิบายงานและวิเคราะห์งานของแรงต่างๆ 
2. ทดลองและอธิบาย  เร่ืองพลงังานจลน์ พลงังานศกัย ์และความสัมพนัธ์ระหว่างงานและ

พลงังาน 
3. อธิบาย กฎการอนุรักษพ์ลงังานกลวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในสถานการณ์ต่างๆ 
4. อธิบายการท างานของเคร่ืองกลอยา่งง่าย 
5. ทดลองและอธิบายการโมเมนตมัและความสัมพนัธ์ระหว่างแรงและโมเมนตมัที่เปลี่ยนไป 
6. อธิบายการชนของวตัถุ กฎการอนุรักษโ์มเมนตมั และผลวิเคราะห์การชนกนัของวตัถุ 
7. อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนและความสัมพนัธข์องปริมาณที่เก่ียวขอ้งกบัการหมุน 
8. อธิบายทอร์ก โมเมนตค์วามเฉ่ือย และความสัมพนัธ์ระหว่างทอร์กกบัโมเมนตค์วามเฉ่ือย 
9. อธิบายโมเมนตมัเชิงมุม และกฎการอนุรักษโ์มเมนตมัเชิงมุม 



๑๖๓ 
 

10. อธิบายพลงังานจลน์ของการหมุนของวตัถุที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุน 
11. อธิบายสภาพสมดุลของวตัถุ และวิเคราะห์สภาพสมดุลตามเงื่อนไขของสมดุล 
12. อธิบายผลของแรงคู่ควบ โมเมนตข์องแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวตัถุ 
13. อธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวตัถุและผลของแรงที่กระท าต่อวตัถุที่มีความเก่ียวขอ้งกบั

ศูนยก์ลางมวลและศูนยถ์่วงของวตัถ ุ
14. อธิบายการไดเ้ปรียบเชิงกลของเคร่ืองกลอยา่งง่าย 
15. อธิบายสภาพยืดหยุน่ของของแข็งและมอดุลสัของยงั 

 
รวมทั้งหมด  ๑๕   ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๐๓                                                   ช่ือรายวิชาฟิสิกส์ ๓ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                          เวลา ๘๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต                                            ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาหลกัการของคลื่นในเร่ือง องคป์ระกอบและการเคลื่อนที่ของคลื่น สมบตัิของคลื่น ธรรมชาติ
ของเสียง สมบัติของคลื่นเสียง การอธิบายปรากฎการณ์ที่เก่ียวกับคลื่นเสียง การส่ันพอ้งของเสียง บีตส์
ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก หูและการได้ยิน ความเข้มของเสียง และมลพิษทางเสียง 
ธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโคง้ เลนส์บางและหลกัการของทศันอุปกรณ์บางชนิด การ
รับรู้สึกของนยัน์ตาคน แสงเชิงฟิสิกส์และการอธิบายปรากฎการณ์ที่เก่ียวกบัคลื่นแสง  

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย
และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่น และการเกิดคลืน่กล 
2. อธิบายสมบติัของคลื่น ไดแ้ก่ การสะทอ้น การหักเห  การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 
3. อธิบายการเกิดคลื่นน่ิง 
4. อธิบายการเกิดเสียงและสมบตัิของเสียง การสะทอ้น การหักเห การแทรกสอด และการ

เลี้ยวเบน 
5. อธิบายเก่ียวกบัการไดยิ้น ไดแ้ก่ ระดบัเสียง ระดบัสูงต ่าของเสียง คุณภาพเสียง และผลของ

มลพิษของเสียงต่อการไดยิ้น 
6. อธิบายความถี่ธรรมชาติและการส่ันพอ้งของวตัถ ุ
7. อธิบายปรากฎการณ์บางอยา่งของเสียง และการน าความรู้มาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ 
8. อธิบายการสะทอ้นของแสง การหาต าแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ

และกระจกเงาทรงกลม ทั้งโดยการเขียนภาพและการค านวณ 
9. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตวักลางสองชนิด 



๑๖๕ 
 

10. อธิบายการหาต าแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพที่เกิดจากเลนส์บาง ทั้งโดยการเขียนภาพและ
การค านวณ 

11. อธิบายปรากฎการณ์ที่เก่ียวกบัแสง 
12. อธิบายหลกัการท างานของทศันอุปกรณ์บางชนิด 
13. อธิบายความสว่างและการมองเห็นสี 
14. อธิบายการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่ผ่านช่องเล็กยาว(หรือสลิต) และการใชเ้กรต

ติง 
15. อธิบายการกระเจิงของแสง 

 
รวมทั้งหมด   ๑๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๖๖ 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๐๔                                                   ช่ือรายวิชาฟิสิกส์ ๔ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                           เวลา ๘๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต                                             ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาหลกัการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ในเร่ืองความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร ทฤษฎี
จลน์ของแก๊ส กฎของแก๊สและพลงังานภายในระบบของแก๊ส ความดนัในของไหลและกฎของพาสคลั แรง
พยุงและหลักอาร์คิมีดิส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหลและหลักแบร์นูลลี การค้นพบอิเล็กตรอน 
แนวคิดเก่ียวกบัแบบจ าลองอะตอม สมมติฐานของพลงัคป์รากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและ
อนุภาคกมัมนัตภาพรังสี การสลายกมัมนัตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์รังสีในธรรมชาติ การป้องกนัอนัตรายและ
การใชป้ระโยชน์จากกมัมนัตรังสี และพลงังานนิวเคลียร์  

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  การ 
อภิปรายและการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความดนั หลกัการของเคร่ืองวดัความดนั 
2. อธิบายหลกัอาร์คิมิดิส และน าไปใชอ้ธิบายเก่ียวกบัการลอยของวตัถุในของไหล 
3. อธิบายความตึงผิวของของเหลวและความหนืดในของเหลว 
4. อธิบายการไหลของของไหลอุดมคติ ซ่ึงเป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นไปตามกฎการอนุรักษพ์ลงังาน 
5. อธิบายผลของความร้อนที่ท าให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ 
6. อธิบายแก๊สอุดมคติ กฎของแก๊ส และใชก้ฎของแก๊สอธิบายพฤติกรรมของแก๊ส 
7. อธิบายทฤษฎีจลน์ของแก๊สและใชท้ฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบตัิทางกายภาพของแก๊สได ้
8. อธิบายพลงังานภายในระบบและความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานความร้อน พลงังานภายใน

ระบบและงานที่ระบบท าหรือรับจากส่ิงแวดลอ้ม 



๑๖๗ 
 

9. อธิบายการคน้พบอิเล็กตรอน และโครงสร้างอะตอมตามแบบจ าลองอะตอมของทอมสันและ
รัทเทอร์ฟอร์ด 

10. อธิบายสมมติฐานของพลงัค ์
11. อธิบายทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบร์และระดบัพลงังานของอะตอม 
12. อธิบายปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริกและปรากฎการณ์คอมป์ตนั ซ่ึงเป็นปรากฎการณ์ที่

สนบัสนุนว่าแสงแสดงสมบตัิของอนุภาคได ้
13. อธิบายสมมติฐานของเดอบรอยล ์และทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 
14. อธิบายโครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตมั 
15. อธิบายกมัมนัตภาพรังสี และการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี 
16. อธิบายหลกัการที่เก่ียวขอ้งกบัการสลายของธาตกุมัมนัตรังสี 
17. อธิบายไอโซโทปและการแยกไอโซโทป 
18. อธิบายแรงนิวเคลียร์ พลงังานยึดเหน่ียวและเสถียรภาพของนิวเคลียส 
19. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลงังานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการใชป้ระโยชน์ 
20. อธิบายประโยชน์และโทษของรังสีและการป้องกนั 

 
รวมทั้งหมด   ๒๐  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๐๕                                                   ช่ือรายวิชาฟิสิกส์ ๕ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                          เวลา ๘๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต                                            ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาหลกัการของไฟฟ้าและแม่เหล็กในเร่ือง กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า ความจุและ
ตวัเก็บประจุ กฎโอห์ม สภาพตา้นทานและสภาพน าไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย การหาพลงังาน
ไฟฟ้าที่ใชใ้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความสัมพนัธ์ระหว่างแม่เหล็กและไฟฟ้า หลกัการของมอเตอร์ 
กฎการเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ หลักการของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไฟฟ้า
กระแสสลบั การแปลงไฟฟ้าของแมกซ์เวลล ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่ไฟฟ้า 

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย
และการทดลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเหน่ียวน าไฟฟ้า 
2. อธิบายแรงกระท าระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า 
3. อธิบายสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าของจุดประจุและสนามไฟฟ้าของตวัน าทรงกลม 
4. อธิบายพลงังานศกัยไ์ฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า และความตา่งศกัยร์ะหว่างสองต าแหน่ง 
5. อธิบายความจุ หลกัการท างานของตวัเก็บประจุและผลการต่อตวัเก็บประจุแบบอนุกรมหรือ

ขนาน 
6. อธิบายหลกัการท างานของอุปกรณ์บางชนิดโดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัไฟฟ้าสถิต 
7. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในตวักลางและวิเคราะห์หากระแสไฟฟ้าในลวดตวัน าโลหะ 
8. อธิบายกฎของโอห์ม ความตา้นทานและการและการใชก้ฎของโอห์ม 
9. อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศกัยร์ะหว่างขั้ว 
10. อธิบายพลงังานไฟฟ้าและก าลงัไฟฟ้าในวงจร 
11. วิเคราะห์และหาปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอยา่งง่าย 



๑๖๙ 
 

12. อธิบายแรงกระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เขา้ไปในสนามแม่เหล็กและแรงกระท า
ต่อลวดตวัน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยูใ่นสนามแม่เหล็ก 

13. อธิบายการหมุนของขดลวดที่มกีระแสไฟฟ้าผ่านและอยูใ่นสนามแม่เหล็กและการน าหลกัการ
น้ีไปสร้างอธิบายการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า 

14. อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวน า กฎของฟาราเดยแ์ละการน าหลกัการน้ีไปสร้างและอธิบาย
การท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

15. อธิบายลกัษณะของไฟฟ้ากระแสสลบั การผลิตไฟฟ้ากระแสสลบัและปริมาณที่เก่ียวขอ้ง 
16. อธิบายหลกัการท างานของหมอ้แปลง 
17. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

                  อธิบายโพลาไรเซซนัของแสง แสงโพลาไรส์และแสงไม่โพลาไรส 
 

รวมทั้งหมด   ๑๗  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๐ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๒๑                                                   ช่ือรายวิชาเคมี ๑ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                           เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                               ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

 
  ศึกษาวิเคราะห์  สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของสารในสถานะของแข็ง ชนิดและ
โครงสร้างของผลึก การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  สมบตัิของของเหลว  ความตึงผิว  กา
ระเหย  ความดนัไอกบัจุดเดือดของของเหลว สมบตัิของแก๊ส  ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาตร  ความดนั และ
อุณหภูมิของแก๊ส  ตามกฎของบอยล ์กฎของชาร์ล กฎรวมแก๊ส และกฎของแก๊สสมบูรณ์ การแพร่ของแก๊ส 
เทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกบัสมบตัิของขแงแข็ง ของเหลว แก๊ส มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล ความสัมพนัธ์
ระหว่างโมลกบัมวล ปริมาตรของแก๊ส และจ านวนอนุภาคของสาร ความเขม้ขน้ของสารละลาย การเตรียม
สารละลาย สมบตัิของสารละลาย  

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ            มีจริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
๑.   สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย  อภิปราย  ส ารวจตรวจสอบสมบตัิและการจดัเรียงอนุภาคของสารในสถานะ
ของแข็ง  ฝึกปฏิบตัิการทดลอง และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๒.   สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย  อภิปราย  ส ารวจตรวจสอบชนิดและโครงสร้างของผลึก  ฝึกปฏิบตัิการทดลอง  
และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๓.   สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย  อภิปราย  ส ารวจตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะของของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  ฝึก
ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๔.   สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย  อภิปราย  ส ารวจตรวจสอบสมบตัิของของเหลว  ความตึงผิว  การะเหย  ความดนั
ไอกบัจุดเดือดของของเหลว ฝึกปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๕.   สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย  อภิปราย  ส ารวจตรวจสอบสมบตัิของแก๊ส  ฝึกปฏิบตัิการทดลอง 



๑๗๑ 
 

และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๖.   สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย  อภิปราย  ส ารวจตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาตร  ความดนั และอณุหภูมิ
ของแก๊ส  ตามกฎของบอยล ์กฎของชาร์ล กฎรวมแก๊ส และกฎของแก๊สสมบูรณ์  ฝึกปฏิบตัิการทดลอง  
ค านวณ  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๗.   สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย  อภิปราย  ส ารวจตรวจสอบการแพร่ของแก๊ส  เทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกบัสมบตัิ
ของขแงแข็ง ของเหลว แก๊ส ฝึกปฏิบตัิการทดลอง  ค านวณ และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๘.   สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย  อภิปราย  ส ารวจตรวจสอบมวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล ความสัมพนัธ์ระหว่าง
โมลกบัมวล ปริมาตรของแก๊ส  ฝึกปฏิบตัิการทดลอง  ค านวณ  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๙.   สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย  อภิปราย  ส ารวจตรวจสอบจ านวนอนุภาคของสาร ความเขม้ขน้ของสารละลาย 
การเตรียมสารละลาย สมบตัิของสารละลาย  ฝึกปฏิบตัิการทดลอง  ค านวณ และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
 
รวมทั้งหมด   ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๒๒                                                          ช่ือรายวิชาเคมี ๒ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                    เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
  
  ศึกษาวิเคราะห์สมบตัิและปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบปฏิกิริยาของ
ธาตุหมู่ IA , IIA , และหมู่ VIIA  การจัดต าแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ  สมบัติของธาตุและ
สารประกอบของธาตุทรานซิชัน  สารประกอบเชิงซ้อน  ธาตุก่ึงโลหะ ธาตุกมัมนัตรังสี  การสลายตวัของ
ธาตุกมัมนัตรังสี  คร่ึงชีวิตของธาตุ  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  การตรวจสอบสารกมัมนัตรังสี  เทคโนโลยีเก่ียวกบั
การใชส้ารกมัมนัตรังสี  ประโยชน์ของตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบบางชนิดที่มีความส าคญัในชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม  การค านวณปริมาณสารเพ่ือหาสูตรเคมี  ไดแ้ก่  สูตรเอมพิริคลัและสูตรโมเลกุล  ปริมาณร้อยละ
ของสารจากสูตร  การเขียนสมการเคมี  การค านวณมวลและปริมาตรของสารในปฏิกิริยาเคมี  กฎของเกยล์ู
สแซก  กฎของอาโวกาโดร  ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี  สารก าหนดปริมาณ  ผลได้
เป็นร้อยละ  ความหมายและการวดัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดที่
ใชอ้ธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การเปลี่ยนแปลงพลงังานของสารกบัการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี 

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย เรียนรู้ อยู่
อยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ             มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
๑.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบายสมบตัิและปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบ  
ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๒.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบายปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA , IIA , และหมู่ VIIA  ปฏิบตัิการ
ทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 



๑๗๓ 
 

๓.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบายการจดัต าแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ  ปฏิบตัิการ
ทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 

๔.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบายสมบตัิของธาตุและสารประกอบของธาตุทรานซิชนั  
สารประกอบเชิงซ้อน  ธาตุก่ึงโลหะ ปฏิบตัิการทดลอง และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 

๕.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ อธิบาย ธาตุกมัมนัตรังสี  การสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสี  คร่ึงชีวิต
ของธาตุ  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  การตรวจสอบสารกมัมนัตรังสี  เทคโนโลยีเก่ียวกบัการใช้สารกมัมนัตรังสี  
และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๖.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบาย  ประโยชน์ของตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบบางชนิดที่มี
ความส าคญัในชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๗.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบาย การค านวณปริมาณสารเพ่ือหาสูตรเคมี  ไดแ้ก่  สูตรเอมพิริคลั
และสูตรโมเลกุล  ปฏิบตัิการทดลอง  ค านวณ  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๘.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบาย ปริมาณร้อยละของสารจากสูตร  การเขียนสมการเคมี  การ
ค านวณมวลและปริมาตรของสารในปฏิกิริยาเคมี  ปฏิบตัิการทดลอง  ค านวณ  และวิเคราะห์ใน
ชีวิตประจ าวนั 
๙.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบาย  กฎของเกยล์ูสแซก  กฎของอาโวกาโดร  ความสัมพนัธ์
ระหว่างปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี  สารก าหนดปริมาณ  ผลไดเ้ป็นร้อยละ  ปฏิบตัิการทดลอง  ค านวณ และ
วิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๑๐.   สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบาย ความหมายและการวดัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัที่มีผล
ต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดที่ใช้อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การเปลี่ยนแปลงพลงังานของสารกบัการ
ด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี  ปฏิบตัิการทดลอง  ค านวณ  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
 
รวมทั้งหมด   ๑๐  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว๓๐๒๒๓                                                          ช่ือรายวิชาเคมี ๓ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                    เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้  ภาวะสมดุล สมดุลในปฏิกิริยาเคมี  
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้ขน้ของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล  ค่าคงที่สมดุล ปัจจยัที่มีผลต่อสภาวะสมดุล  
ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงความเขม้ขน้  ความดนัและอุณหภูมิ หลกัการของเลอชาเตอริเอ  การใชห้ลกัการของ
เลอชาเตอริเอในอุตสาหกรรม  สมดุลเคมีในส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  สารละลายอิเล็กโทรไลต ์ สารละลาย
กรด และสารละลายเบส  ไอออนในสารละลายกรด – เบส ทฤษฎีกรด – เบส  การแตกตวัของกรดและเบส  
กรดไฮโดรและกรดออกซี  การแตกตวัเป็นไอออนขอแงน ้า  pH  ของสารละลาย  อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด – 
เบส สารละลายกรด – เบสในชีวิตประจ าวนัและในส่ิงแวดลอ้ม  ปฏิกิริยากรดและเบส  ปฏิกิริยาสะเทิน  
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส  การไทเทรตกรด – เบส อินดิเคเตอร์ส าหรับการไทเทรตกรด – เบส  การหาปริมาณสาร
ดว้ยวิธีไทเทรต สารละลายบพัเฟอร์ สารละลายบพัเฟอร์ในส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
๑.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  การเปลี่ยนแปลงที่ผนักลบัได ้ ภาวะสมดลุ สมดุลในปฏิกิริยาเคมี  
ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๒.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  ความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้ขน้ของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล  ค่
งคงที่สมดุล  ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๓.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  ปัจจยัที่มีผลต่อสภาวะสมดุล  ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงความเขม้ขน้  
ความดนัและอุณหภูมิ  ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 



๑๗๕ 
 

๔.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  หลกัการของเลอชาเตอริเอ  การใชห้ลกัการของเลอชาเตอริเอใน
อุตสาหกรรม   ปฏิบตัิการทดลอง และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 

๕.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ อธิบาย สมดุลเคมีในส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  และวิเคราะห์ใน
ชีวิตประจ าวนั 
๖.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบาย  สารละลายอิเลก็โทรไลต ์ สารละลายกรด และสารละลายเบส  
ไอออนในสารละลายกรด – เบส ทฤษฎีกรด – เบส  การแตกตวัของกรดและเบส  กรดไฮโดรและกรดออกซี  
การแตกตวัเป็นไอออนขอแงน ้า  ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๗.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบาย pH  ของสารละลาย  อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด – เบส สารละลาย
กรด – เบสในชีวิตประจ าวนัและในส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๘.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบาย ปฏิกิริยากรดและเบส  ปฏิกิริยาสะเทิน  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส  
การไทเทรตกรด – เบส อินดิเคเตอร์ส าหรับการไทเทรตกรด – เบส  การหาปริมาณสารด้วยวิธีไทเทรต 
สารละลายบพัเฟอร์ สารละลายบพัเฟอร์ในส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 
รวมทั้งหมด   ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๒๔                                                            ช่ือรายวิชาเคมี ๔ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                    เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์ ปฏิกิริยารีดอกซ์  การสมดุลการรีดอกซ์  เซลลไ์ฟฟ้าเคมี  ไดแ้ก่ เซลลก์ลัวา
นิก  เซลลอ์ิเล็กโทรไลต ์ ศกัยไ์ฟฟ้าของเซลล ์ ศกัยไ์ฟฟ้าของครึงเซลล ์ ประเภทของเซลลก์ลัวานิก  การแยก
สารเคมีดว้ยกระแสไฟฟ้า  การชุบโลหะ  การท าโลหะให้บริสุทธ์ิ การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน  
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้าเคมี  แบตเตอร่ีอิเล็กโทรไลตแ์ข็ง  แอร์แบตเตอร่ี  การท าอิ
เล็กโทรได้อะลิซิสน ้ าแข็ง  อุตสาหกรรมแร่ดีบุก พลวง สังกะสี แคดเมียม แทนทาลัม ไนโอเนียม  
อุตสาหกรรมแร่รัตนชาติ เซรามิกซ์ การผลิตโซเดียมคลอไรด์  การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊ส
คลอรีนโดยใช้เซลล์ไดอะแกรม  เซลล์ปรอทและเซลลเ์ย่ือแลกเปลี่ยนไอออน  การผลิตสารฟอกขาว โซดา
แอช   ปุ๋ ยไนโตรเจน  ปุ๋ ยฟอสเฟต  และโพแทส      

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
๑.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  ปฏิกิริยารีดอกซ์  การสมดุลการรีดอกซ์  เซลลไ์ฟฟ้าเคมี  ไดแ้ก่ เซลล์
กลัวานิก  เซลลอ์ิเลก็โทรไลต ์ ศกัยไ์ฟฟ้าของเซลล ์ ศกัยไ์ฟฟ้าของครึงเซลล ์   ปฏิบตัิการทดลอง  และ
วิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๒.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  ประเภทของเซลลก์ลัวานิก  การแยกสารเคมีดว้ยกระแสไฟฟ้า  การ
ชุบโลหะ  การท าโลหะให้บริสุทธ์ิ การผุกร่อนของโลหะและการป้องกนั  ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์
ในชีวิตประจ าวนั 



๑๗๗ 
 

๓.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้าเคมี  แบตเตอร่ีอิเล็ก
โทรไลตแ์ข็ง  แอร์แบตเตอร่ี  การท าอิเล็กโทรไดอ้ะลิซิสน ้าแข็ง  ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

๔.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อุตสาหกรรมแร่ดีบุก พลวง สังกะสี แคดเมียม แทนทาลมั ไนโอเนียม  
และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 

๕.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ อธิบาย อุตสาหกรรมแร่รัตนชาติ เซรามิกซ์ การผลิตโซเดียมคลอไรด ์ 
การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซดแ์ละแก๊สคลอรีนโดยใช้เซลลไ์ดอะแกรม  เซลลป์รอทและเซลลเ์ย่ือแลกเปลี่ยน
ไอออน   และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๖.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบาย  การผลิตสารฟอกขาว โซดาแอช   ปุ๋ ยไนโตรเจน  ปุ๋ ยฟอสเฟต  
และโพแทส   และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
 
รวมทั้งหมด   ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๒๕                                                            ช่ือรายวิชาเคมี ๕ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                     เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                        ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์  พนัธะของคาร์บอน การเขียนสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย ์      ไอโซ
เมอร์ หมู่ฟังก์ชนั สมบติัรวมทั้งปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ ไดแ้ก่       แอนเคน แอลคีน 
แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนหรือและ      ธาตุไนโตรเจนเป็น
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ แอลกอฮอล ์ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด ์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอมีน เอไมด์ 
องคป์ระกอบเชิงโครงสร้างและสมบติัรวมทั้งปฏิกิริยาของโปรตีน เอนไซม ์คาร์โบไฮเดรต ลิพิด ไขมนัและ
น ้ามนั  ฟอสโฟลิพิด ไข สเตอรอยด ์กรดนิวคลีอิก DNA  RNA  การแปลงสภาพของโปรตีน ก าเนิดและการ
ใช้ประโยชน์จากถ่านหิน  หินน ้ ามนั  ปิโตรเลียม  การส ารวจปิโตรเลียม  การกลัน่น ้ ามนัดิบ  การแยกแก๊ส
ธรรมชาติ  ปิโตรเคมีภณัฑ ์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั โครงสร้างและสมบตัิของพอลิเมอร์ พลาสติก เส้นใย 
ยาง ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์  ผลกระทบที่เกิดจากการผลิตและการใช้
ผลิตภณัฑจ์ากเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ ์มลภาวะทางอากาศ ทางน ้า และทางดิน    

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  พนัธะของคาร์บอน การเขียนสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย ์     ไอ
โซเมอร์ หมู่ฟังก์ชนั ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๒.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  สมบติัรวมทั้งปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ ไดแ้ก่  
แอนเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 



๑๗๙ 
 

๓.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  สารอินทรียท์ี่มีธาตุออกซิเจนหรือและ     ธาตุไนโตรเจนเป็น
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ แอลกอฮอล ์ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด ์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอมนี เอไมด์  
ปฏิบตัิการทดลอง  และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 

๔.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  องคป์ระกอบเชิงโครงสร้างและสมบติัรวมทั้งปฏิกิริยาของโปรตีน 
เอนไซม ์คาร์โบไฮเดรต ลิพิด ไขมนัและน ้ามนั  ฟอสโฟลิพิด ไข สเตอรอยด ์กรดนิวคลีอิก DNA  RNA  
การแปลงสภาพของโปรตีน  ปฏิบตัิการทดลอง และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 

๕.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ อธิบาย ก าเนิดและการใชป้ระโยชน์จากถ่านหิน  หินน ้ามนั  
ปิโตรเลียม  การส ารวจปิโตรเลียม  การกลัน่น ้ามนัดิบ  การแยกแก๊สธรรมชาติ  ปิโตรเคมีภณัฑ ์ และ
วิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
๖.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบาย  ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั โครงสร้างและสมบตัิของพอลิ
เมอร์ พลาสติก เส้นใย ยาง ความกา้วหนา้และเทคโนโลยีของผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์  และวิเคราะห์ใน
ชีวิตประจ าวนั 
๗.    สืบค้นข้อมูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  อธิบาย ผลกระทบที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ ์มลภาวะทางอากาศ ทางน ้า และทางดิน และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 
 
รวมทั้งหมด   ๗  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๔๑                                                           ช่ือรายวิชาชีววิทยา ๑ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                    เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต การจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต องคป์ระกอบ
ของส่ิงมีชีวิตแต่ละกลุ่ม พลงังานที่ใช้ในกิจกรรมของเซลล์  กระบวนการสลายสารอาหารระดบัเซลล์ การ
ยอ่ยอาหาร  การหายใจ กระบวนการแมแทบอลิซึม การก าจดัของเสียและระบบขบัถ่าย  การหมุนเวียนโลหิต  
ระบบประสาทและต่อไร้ท่อที่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาสมดุลของร่างกาย 

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย    และอธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

     การจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต  การตั้งช่ือของส่ิงมีชีวิต  พร้อมทั้งระบุเกณฑท์ี่ใชใ้นการจดัจ าแนก   
     กลุ่มของส่ิงมีชีวิต 
๓.  สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจตรวจสอบ  อภิปราย   และสรุปลกัษณะที่เหมือนและต่างกนัของส่ิงมีชีวิต 
     ในอาณาจกัรต่างๆ 

๔.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย    และน าเสนอคุณค่าของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตกบัการใช ้
     ประโยชน์ของมนุษย ์ ที่มีผลต่อสังคม  และส่ิงแวดลอ้ม 

๕.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  เก่ียวกบัสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 
     รวมทั้งตระหนกัถึงผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

๖.  สร้างสถานการณ์จ าลองแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่างๆ  ของส่ิงแวดลอ้มที่มีผลต่อการ 
     อยูร่อดของส่ิงมีชีวิต 

๗. วิเคราะห์  อภิปราย และสรุปไดว่้าการอยูร่อดของส่ิงมีชีวิตสัมพนัธ์กบัความหลากหลาย 



๑๘๑ 
 

     ของส่ิงมีชีวิต 

๘.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และสรุปเก่ียวกบัโครงสร้างและการท างานของระบบ     ยอ่ย
อาหารและการสลายสารอาหาร  เพื่อให้ไดพ้ลงังานในร่างกายของสัตวแ์ละมนุษย ์
๙.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และสรุปเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว ์
     และมนุษย ์ โดยการท างานของระบบหายใจ  ระบบขบัถ่าย  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบ 

     น ้าเหลือง  และการสร้างภูมิคุม้กนั 

๑๐.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และสามารถน าความรู้เร่ืองการยอ่ยอาหาร เพื่อให้ไดพ้ลงังาน และการ 
       รักษาดุลยภาพของสัตวแ์ละมนุษยม์าประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๔๒                                                           ช่ือรายวิชาชีววิทยา ๒ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                    เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                      ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

 
ศึกษาวิเคราะห์ ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  คุณสมบตัิของเอนไซม ์พลงังานเคมี ระบบหายใจของสัตว์

ชนิดต่างๆ โครงสร้างและการท างานของปอด ความผิดปกติของปอด กระบวนการหายใจระดบัเซลล์เพื่อ
สร้างพลงังานทั้งแบบใชแ้ละไม่ใชอ้อกซิเจน การรักษาดุลยภาพของพืช การล าเลียงน ้าจากรากสู่ปากใบ การ
คายน ้า ปัจจยัที่มีผลต่อการคายน ้าของพืช เน้ือเย่ือล าเลียงของพืช รงควตัถุที่ใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ย
แสง  ระบบแสง  กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง และปัจจยัที่มีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง   

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ         มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ที่ของสารเคมีในเซลลข์องส่ิงมีชีวิต 

๒.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และสามารถน าความรู้เร่ืองการสลายสารอาหารเพื่อให้ไดพ้ลงังาน  และ 
     การรักษาดุลยภาพของสัตวแ์ละมนุษยม์าประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
๓.  สืบคน้ขอ้มูล  ออกแบบและท าการทดลอง  เพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงและปัจจยั 
     ต่างๆ  ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
 
รวมทั้งหมด   ๓  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๑๘๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๔๓                                                          ช่ือรายวิชาชีววิทยา ๓ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                    เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

 
ศึกษาวิเคราะห์ การสืบพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตแบบไม่อาศยัเพศและแบบอาศยัเพศ การแบ่งเซลลแ์บบ

ไมโทซิสและไมโอซิส  โครงสร้างและอวยัวะสืบพนัธ์ุของของสัตว ์ กระบวนการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ  การ
ปฏิสนธิ  โครงสร้างอวยัวะสืบพนัธ์ุของพืช ชนิดของดอกไม ้การปฏิสนธิซ้อน โครงสร้างและพฒันาการ
ของเมล็ดและผล ชนิดของผลไม ้การเจริญเติบโตของตน้อ่อน การงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตขั้นที่ 1 
และขั้นที่ 2 ของพืช  การเจริญเติบโตของตวัอ่อนสัตว ์การเจริญเติบโตของสัตว ์การเจริญเติบโตของมนุษย ์
การผสมเทียม การคุมก าเนิด 

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  ทดลอง  สรุปและเปรียบเทียบเก่ียวกบัการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิสและไมโอซิส 

๒.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย    และสรุปเก่ียวกบัโครงสร้างและการท างานของ 
     ระบบสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโตของสัตวแ์ละมนุษย ์
๓.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และน าความรู้เร่ืองการด ารงชีวิตของสัตวแ์ละมนุษยม์าประยกุตใ์ชใ้น 

     ชีวิตประจ าวนั 

๔.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย และสรุปเก่ียวกบักระบวนการเจริญเติบโต  และกระบวนการสร้างเซลล์ 
     สืบพนัธ์ุของพืชดอก 

๕.  ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัสารที่พืชสร้างขึ้นมีผลต่อสรีระและการตอบสนองของพืชดอก 
๖.  สืบคน้ขอ้มูล  และอภิปรายเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของพืชดอกน ามาใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการศึกษ 

     หาความรู้เพ่ิมเติมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 



๑๘๔ 
 

๗.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย และสรุปเก่ียวกบักระบวนการเจริญเติบโต  และกระบวนการสร้างเซลล์ 
     สืบพนัธ์ุของพืชดอก 
๘.  ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัสารที่พืชสร้างขึ้นมีผลต่อสรีระและการตอบสนองของพืชดอก 
๙.  สืบคน้ขอ้มูล  และอภิปรายเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของพืชดอกน ามาใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการศึกษา 
     หาความรู้เพ่ิมเติมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 
รวมทั้งหมด  ๙   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๔๔                                                          ช่ือรายวิชาชีววิทยา ๔ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                    เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
  

ศึกษาวิเคราะห์ ระบบประสาท  การรับรู้และการตอบสนองของส่ิงมีชีวิต  เซลล์ประสาท การ
ท างานของเซลล์ประสาท  อวยัวะรับความรู้สึก  การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม รูปแบบและการ
แสดงออกของยีน  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตอนัเน่ืองมาจากความแปรผนัทางพนัธุกรรม  ความผิดปกติ
ของยีน มิวเทชัน โรคทางพนัธุกรรม โครงสร้างของสารพนัธุกรรม การสังเคราะห์ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ  
การสังเคราะห์โคโมโซมและโปรตีน เทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ ยงเน้ือเย่ือ การโคลนน่ิง การตัดต่อ
ดดัแปลงพนัธุกรรม ผลกระทบจากเทคโนโลยีชีวภาพและพนัธุวิศวกรรม 

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย และสรุปเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว ์
     และมนุษยโ์ดยการประสานงานในร่างกายของระบบประสาท รวมถึงการตอบสนองต่อ 

     ส่ิงแวดลอ้ม 

๒.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และน าความรู้เร่ืองการด ารงชีวิตของสัตวแ์ละมนุษยม์าประยุกตใ์ชใ้น 

     ชีวิตประจ าวนั 

๓.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  และอธิบายสรุปการคน้พบกฎการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

๔.  สืบคน้ขอ้มูล    อภิปราย  และวิเคราะห์ การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมที่นอกเหนือกฎของ 
     เมนเดล  และความแปรผนัทางพนัธุกรรม 

 

๕.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายเก่ียวกบัโคโมโซม  โครงสร้าง  หนา้ที่ และสมบตัิของสาร 
     พนัธุกรรม 



๑๘๖ 
 

๖.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  วิเคราะห์  และและสรุปเก่ียวกบัการเกิดมิวเทชนั และผลการเกิดมิวเทชนั 

๗.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  น าเสนอ   และน าความรู้เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพไปประยกุตใ์ช้ให้เป็น 

     ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

๘.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย และอธิบายเก่ียวกบัการหาความถี่ของแอลลีล  และ 
     ความถี่ของจีโนไทป์ในประชากร  และปัจจยัที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ 
     แอลลีล และความถี่ของจีโนไทป์ในประชากร 
 
 รวมทั้งหมด   ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๔๕                                                            ช่ือรายวิชาชีววิทยา ๕ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                    เวลา ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

 
ศึกษาวิเคราะห์ ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนและการท างานของฮอร์โมน การรักษาดุลยภาพของร่างกาย

ดว้ยฮอร์โทน ฟีโรโมน ฮอร์โมนพืช  กลไกและประเภทของพฤติกรรมสัตว ์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม
กบัการพฒันาระบบประสาท การส่ือสารระหว่างสัตว ์การเคลื่อนที่ของสัตวเ์ซลลเ์ดียว สัตวไ์ม่มีกระดูกสัน
หลงัและสัตวม์ีกระดูกสันหลงั หลกัฐานและทฤษฎีวิวฒันาการ การคดัเลือกโดยธรรมชาติ การเกิดสปีชีส์
ใหม่ วิวฒันาการของมนุษย ์

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ     มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย และสรุปเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว ์
     และมนุษยโ์ดยการประสานงานในร่างกายของระบบต่อมไร้ท่อ  รวมถึงการตอบสนองต่อ 

     ส่ิงแวดลอ้ม 

๒.  ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัสารที่พืชสร้างขึ้นมีผลต่อสรีระและการตอบสนองของพืช 

๓.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายเก่ียวกบัหลกัฐานต่างๆ  ที่สนบัสนุนการเกิดวิวฒันาการ 
     ของส่ิงมีชีวิต 

๔.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย    และอธิบายเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกบัวฒันาการของลามาร์กและ 
     ชาลส์ ดาร์วิน 

๕.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของส่ิงมีชีวิต  และน าเสนอ 
     ผลกระทบจากการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีต่อการเกิดวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต 

รวมทั้งหมด   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 



๑๘๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๘๑                                                            ช่ือรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์เบื้องตน้ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                   เวลา ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                        ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ความหมายและคุณค่าของการทาโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท
ของโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีการดาเนินการทาโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา
วิเคราะห์และอภิปรายตวัอยา่งโครงงานที่เก่ียวกบั ช่ือเร่ือง บทคดัยอ่ การออกแบบการทดลอง การอภิปราย
และสรุปผล การเขียนเอกสารอา้งอิง แนวคิดในการดดัแปลง ขยาย เพ่ิมเติม จากโครงงานที่ไดศ้ึกษา  

ก าหนดปัญหา สืบคน้ขอ้มลูและเสนอแนวทางแกปั้ญหาในเร่ืองที่สนใจเป็นพิเศษ นาเสนอเคา้
โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาการทดลองเบื้องตน้ ศึกษาความปลอดภยัใน
ห้องปฏิบตัิการและจรรยาบรรณในการใชส้ัตวท์ดลอง  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ มีความคิดระดบัสูง สามารถเสนอเคา้โครงของโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๘๒                                                          ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                    เวลา ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

 

ศึกษา ว ิเคราะห์ความหมายและประเภทของสิ ่งแวดล้อม   องค์ประกอบทางชีวภาพและ
องค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบ
นิเวศ   เขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนสารต่างๆ กับผู้ผลิต 
ผู้บริโภคและย่อยสลายอินทรียสาร  ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและผลของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีผลมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม  สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
การดูแลร ักษาสิ ่งแวดล้อมและการใช้ทร ัพยากรธรรมชาติอย่างย ั ่งย ืน   การแก้ป ัญหาสิ ่งแวดล้อม
และ                 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ  เ ห ็ น ค ุ ณค ่ า ข อ ง ก า ร น ำค ว าม ร ู ้ ไ ป ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ชน ์ ใ น ช ี ว ิ ต ป ร ะ จ ำ ว ั น  ม ี จิ ต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู้ 
๑.   อธิบายความหมายของส่ิงแวดลอ้ม และจดัจ าแนกประเภทของส่ิงแวดลอ้มออกเป็นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพและทางชีวภาพ 
๒.   ส ารวจและอธิบายองคป์ระกอบทางชีวภาพและองคป์ระกอบทางกายภาพของระบบนิเวศในทอ้งถิ่น 
๓.   อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ภายในระบบนิเวศ 
๔.   วิเคราะห์และสรุปแผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลงังานของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศทอ้งถิ่น 
๕.   อธิบายและยกตวัอยา่งความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตต่างชนิดที่อาศยัอยูร่่วมกนัในรูปแบบต่างๆ 
๖.   อธิบายและส ารวจตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการหมุนเวียนสารต่างๆ กบัผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและยอ่ย
สลายอินทรียส์าร 
๗.   ส ารวจ สืบคน้ขอ้มูล และอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถิ่น และอภิปรายผลของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีผลมนุษย ์สัตว ์พืช และส่ิงแวดลอ้ม 



๑๙๐ 
 

๘.   ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายเก่ียวกบัสภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร ธรรมชาติในทอ้งถิ่น
เสนอแนะแนวคิดในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน 
๙.  วางแผนและลงมือปฏิบติัในการดูแลรักษา แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ใชท้รัพยากร ธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๘๓                                                            ช่ือรายวิชา เคมีอาหาร 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                    เวลา ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                        ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
  ศึกษาวิเคราะห์   องค์ประกอบเชิงโครงสร้างและสมบัติรวมทั้งปฏิกิริยาของโปรตีน 
เอนไซม ์คาร์โบไฮเดรต ลิพิด ไขมนัและน ้ามนั  ฟอสโฟลิพิด ไข สเตอรอยด ์กรดนิวคลีอิก DNA  RNA  การ
แปลงสภาพของโปรตีน      

โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  องคป์ระกอบเชิงโครงสร้างและสมบติัรวมทั้งปฏิกิริยาของโปรตีน 
การแปลงสภาพของโปรตีนปฏิบตัิการทดลอง และวิเคราะห์ในชีวิตประจ าวนั 

๒.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  องคป์ระกอบเชิงโครงสร้างและสมบติัรวมทั้งปฏิกิริยาของเอนไซม ์ 
๓.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  องคป์ระกอบเชิงโครงสร้างและสมบติัรวมทั้งปฏิกิริยาของ
คาร์โบไฮเดรต  
๔.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  องคป์ระกอบเชิงโครงสร้างและสมบติัรวมทั้งปฏิกิริยาของลิพิด 
ไขมนัและน ้ามนั  ฟอสโฟลิพิด ไข สเตอรอยด ์ 
๕.    สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจ ตรวจสอบ  องคป์ระกอบเชิงโครงสร้างและสมบติัรวมทั้งปฏิกิริยาของกรด
นิวคลีอิก DNA  RNA     
 
รวมทั้งหมด   ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 



๑๙๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๘๔                                                       ช่ือรายวิชา ปฏิบตัิการโครงงานวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                               เวลา ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                   ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

 
สืบคน้ขอ้มลู ปฏิบตัิการ ทดลอง ส ารวจตรวจสอบสมมติฐานของปัญหาที่สนใจเป็นพิเศษ บนัทึก

และรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และจดักระทาขอ้มลู สรุปผล เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน  
เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ มีความคิดระดบัสูง ในการสร้างองคค์วามรู้โดยใชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๘๕                                                            ช่ือรายวิชา การใชเ้คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย                                                    เวลา ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                                                       ภาคเรียนที่ ๑-๒ 

 
ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของการวดั ธรรมชาติของการวดั กระบวนการวดั องคป์ระกอบของการ

วดัในวิชาฟิสิกส์ ความผิดพลาดของการวดั หลกัการวดัเบื้องตน้ หลกัการวดัเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า การอ่าน
และการบนัทึกผลการวดั เลขนยัสาคญั การค านวณต่อจานวนที่เป็นเลขนยัสาคญั การกระจายโอกาสความ
คลาดเคลื่อนไปยงัผลการค านวณการใชเ้คร่ืองมือวดั เวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ การวดัปริมาณทาง
ไฟฟ้าไดแ้ก่ กระแสไฟฟ้า ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า และความตา้นทานไฟฟ้าโดยการใชม้ลัติมิเตอร์  
  มีทกัษะพ้ืนฐานที่จาเป็นในการปฏิบติัการทางเคมีเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัทางเคมี การใชเ้คร่ืองชัง่สารเคมี 
การวดัปริมาณของของเหลว การกรอง การตกผลึก การแยกสารโดยโครมาโทรกราฟีกระดาษ การกลัน่ การ
สกดัดว้ยตวัทาละลาย การไทรเทรต  
ใชแ้ละเก็บรักษากลอ้งจุลทรรศน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถทาสไลดเ์น้ือเย่ือพืช เพื่อศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
ไดต้ามลาดบัขั้นตอน เตรียมอาหารพ้ืนฐานที่ปราศจากเช้ือต่างๆเพ่ือใช้สาหรับเลี้ยงยีสตแ์ละใชอุ้ปกรณ์
พ้ืนฐานในการศึกษาจุลินทรียไ์ดถู้กตอ้งและปลอดภยั ทาปฏิบติัการเขี่ยเช้ือ ถ่ายเช้ือและเลี้ยงเช้ือยีสตใ์น
ห้องทดลอง  

ใชแ้ละเก็บอุปกรณ์ในการส ารวจระบบนิเวศน์นา้จืดทางดา้นกายภาพและชีวภาพและรวบรวมขอ้มลู
ที่ไดจ้ากการส ารวจมาเป็นความรู้ในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัระบบนิเวศน์โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ การสืบคน้ขอ้มลู การอภิปราย การทดลองและสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเขา้ใจสามารถ
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจนาความรู้ไปใชใ้นชีวิประจาวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
 

 

 
 



๑๙๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๘๖                                              ช่ือรายวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                         เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 

ศึกษาเรียนรู้ พ้ืนฐานการสร้างงาน  Animation เร่ิมตั้งแต่ ความหมาย หลกัการสร้างภาพเคลื่อนไหว
เร่ิมต้นตั้ งแต่การสร้าง Story Board จากนั้นสามารถติดตั้ งโปรแกรม เข้าใจองค์ประกอบพ้ืนฐานของ
โปรแกรม อธิบาย อธิบายของ Flash แถบค าส่ัง, แถบเคร่ืองมือ, กล่องเคร่ืองมือ, เส้นเวลา, หน้าต่างการ
ท างาน, หน้าต่างการควบคุมการแสดงผล, ปุ่ มขยายขนาด, แกไ้ขซีน พร้อมทั้งสามารถใช้งานอุปกรณ์วาด
ภาพ ใช้สี ตกแต่งภาพโดยใช้เคร่ืองมือได้ จัดล าดับวตัถุ จัดเรียงวตัถุ , จัดกลุ่มและแยกกลุ่ม และ สร้าง
ตวัอกัษร Symbol Layer สุดทา้ย เขา้ใจหลกัการและสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวพ้ืนฐานได ้และ เผยแพร่
ผลงานได ้
 ใช้กระบวนการ  สร้างความรู้  ความเขา้ใจ  การคิด วิเคราะห์   การฝึกทกัษะและปฏิบตัิงาน  การ
แกปั้ญหา  การท างานกลุ่ม  การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิด  ความตระหนกัและเห็นคุณค่า  มีทกัษะในการสรร้างช้ินงาน  และการประกอบอาชีพอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างผลงานในการ
ด ารงชีวิต ใชท้รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีคุณค่าถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกวิธีการเบื้องตน้ของ Flash และความตอ้งการระบบของ Flash ได ้
๒.  ใช้งาน แถบค าส่ัง, แถบเคร่ืองมือ , กล่องเคร่ืองมือ , เส้นเวลา, หน้าต่างการท างาน , หน้าต่าง   
     การควบคุม    การแสดงผล, ปุ่ มขยายขนาด, แกไ้ขซีน ได ้

๓. ใชง้านอุปกรณ์วาดภาพใน Flash ได ้ 
๔. เลือกใชสี้ให้เหมาะสมกบังานที่สร้างขึ้นมาได ้
๕. ตกแต่งภาพโดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ที่ Flash มีให้ได ้
๖. จดัล าดบัวตัถุ, จดัเรียงวตัถุ, จดักลุ่มและแยกกลุ่มได ้
๗. สร้างตวัอกัษรโดยใชโ้ปรแกรม Flash ได ้
๘. บอกประเภท Symbol แต่ละแบบ และสามารถเปลี่ยนวตัถุเป็น Symbol ได ้
๙. ใชง้าน Layer และสร้าง Layer ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบังาน 



๑๙๕ 
 

๑๐. สร้างภาพเคลื่อนไหวอยา่งง่ายได ้
๑๑. บอกหลกัการพ้ืนฐานในการสร้าง Animation ได ้
๑๒. สามารถใส่เสียงดว้ยวิธีต่าง ๆ ได ้
๑๓. สามารถเผยแพร่ผลงานได ้
 

รวมทั้งหมด   ๑๓   ผลการเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๙๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว๓๐๒๘๗                                              ช่ือรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษา๑ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                         เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เคร่ืองมือการออกแบบโปรแกรม  
ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์  โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์  ลกัษณะเด่นและดอ้ยของ
ภาษาคอมพิวเตอร์  ประเภทขอ้มูล  องคป์ระกอบของค าส่ัง  ขั้นตอนในการท างานของ 
โอเปอเรชันค านวณ ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมวิเคราะห์ปัญญา  ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมวิเคราะห์
ปัญญา  การออกแบบขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ลักษณะโปรแกรมที่ดี โปรแกรมโครงสร้าง ผงั
โปรแกรม โครงสร้างขอ้มูล ค าส่ังต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์  ฟังก์ชนัเบื้องตน้   
 ปฏิบัติการ  วิ เคราะห์โจทย์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยค า ส่ั ง
ภาษาคอมพิวเตอร์ 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจ  และทกัษะในการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา  สามารถออกแบบโปรแกรม  
และเขียนโปรแกรมใชง้าน  รวมทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อสามารถอธิบายหลักการขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เคร่ืองมือการออกแบบ    
โปรแกรมความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ 

2. เพื่อเขา้ใจโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ลกัษณะเด่นและดอ้ยของภาษาคอมพิวเตอร์  ประเภทขอ้มูล  
องคป์ระกอบของค าส่ัง   

3. เพ่ือเขา้ใจและอธิบายขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมวิเคราะห์ปัญญา  การออกแบบขั้นตอนการท างาน
ของโปรแกรม ลกัษณะโปรแกรมที่ดี 

4. เ พ่ือ เข้าใจและสามารถอธิบายการเขียนผังโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล ค า ส่ังต่างๆ ใน
ภาษาคอมพิวเตอร์  ฟังก์ชนัเบื้องตน้   

5. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยค าส่ัง
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

6. เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจ  และทกัษะในการวิเคราะห์โจทยปั์ญหา  สามารถออกแบบโปรแกรม  
และเขียนโปรแกรมใชง้าน  รวมทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านได ้

รวม     ๖     ผลการเรียนรู้   

 



๑๙๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๘๘                                              ช่ือรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษา๒ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                         เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 

ศึกษาและทบทวน ความรู้เร่ืองขั้นตอนในการพฒันาโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์  ภาษาใด
ภาษาหน่ึง  โครงสร้างขอ้มูล  แฟ้มขอ้มูล เขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซด ์  ใชค้ าส่ังจดัรูปแบบตวัอกัษร         ใส่
เส้นและท าหัวขอ้ใหญ่  เขียนค าส่ังการท าพารากราฟ  การใส่เสียง  จดัรูปแบบเอกสารบนเวบ็ สร้างตารางการ
ใส่รูปภาพ  ฟังก์ชนัเบื้องตน้   
 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ค าส่ังจุดเช่ือมโยงเอกสาร ค าส่ังจัดการข้อความ ค าส่ัง
ภาพเคลื่อนไหว    การใส่เสียง   เพื่อเขียนโปรแกรมเพื่อประยกุตก์บังานดา้นต่าง ๆ   
 เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ  และมีทกัษะ  สามารถพฒันาโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง เพื่อใช้งาน
ต่าง ๆ ได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือเขา้ใจโครงสร้างพ้ืนฐานของการเขียนค าส่ังโปรแกรม HTML 
๒. เพ่ือเขา้ใจและสามารถเขียนค าส่ัง ในการจดัรูปแบบตวัอกัษร การใส่เส้นขั้นและการท า หัวขอ้ใหญ่ 
๓. สามารถเขียนค าส่ังการท าพารากราฟ   การท าหัวขอ้ยอ่ย  การท าขอ้ความตวัว่ิง  
๔. สามารถใชค้ าส่ังการใส่เสียง  การจดัรูปแบบเอกสารบนเวบ็ การสร้างตารางและการใส่รูปภาพ 
๕. สามารถสร้างโปรแกรมเขียนค าส่ังจุดเช่ือมโยงเอกสารและสามารถเขียนโปรแกรมขึ้นบนเวบ็ 
๖. เขา้ใจและน าค าส่ังการเขียนโปรแกรมมาประยกุตใ์ห้เขา้กบังานดา้นต่าง ๆ ได ้

 
รวม     ๖   ผลการเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๘๙                                              ช่ือรายวิชา การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                         เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญั ประโยชน์ ระดบัและสาขาของเทคโนโลยี  กระบวนการเทคโนโลยี 
สร้างและพฒันาผลิตภณัฑห์รือวิธีการในการประกอบอาชีพ  โดยใชก้ระบวนการเทคโนโลยี   เปรียบเทียบ
ผลิตภณัฑห์รือวิธีการที่ไดจ้ากเทคโนโลยีต่างๆที่ใชใ้นประเทศดา้นคุณภาพ  รูปแบบวสัดุ  ความสะดวกใน
การใช ้ ความคุม้ค่า  ตดัสินใจเลือกและใชเ้ทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอ้มในทางสร้างสรรค์ 
มีเจตคติที่ดีต่อการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการเป็นผูผ้ลิตมากกว่าผูบ้ริโภค 
             ในการศึกษาและการท างานผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุม่การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  เพ่ือให้ผูเ้รียนท างานบนพ้ืนฐานของความเขา้ใจ ความหมาย ความส าคญั และ
ประโยชน์  วิธีการและขั้นตอนการท างานที่รับผิดชอบ  การจดัการและการใชเ้ทคโนโลยี  ตลอดการปลูกฝัง
นิสัยรักท างานและปฏิบตัิไดด้ว้ยตน 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  สามารถบอกคุณลกัษณะและความสามารถของโปรแกรม Pro/Desktop ได ้
๒.  สามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม ได ้Pro/Desktop ได ้
๓.  สามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆสร้างงานการออกแบบช้ินงานได ้
๔.  สามารถสร้างช้ินงานตามแบบที่ก  าหนดได ้
๕.  สามารถออกแบบและสร้างช้ินงานของตนเองไดอ้ย่างสร้างสรรค์ ดว้ยความรับผิดชอบ ขยนั 

ซ่ือสัตย ์  อดทน ตรงต่อเวลาและมีวินยั และมีคุณธรรม 
 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 



๑๙๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว๓๐๒๙๐                                               ช่ือรายวิชา การสร้างงานมลัติมิเดีย 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                         เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่   ๑-๒ 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมลัติมีเดีย อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก    การแสดงผลดว้ยภาพ 
วีดีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  เคร่ืองขับแผ่นบนัทึก  ซีดี การ์ดประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร์ 
เคร่ืองพิมพ์สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมลัติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง ข้อมูล การใช้โปรแกรมแบบ
มลัติมีเดีย ค าส่ังในการด าเนินงาน หลกัการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแกไ้ข การสร้าง
กราฟิก การสร้างงานมลัติมีเดีย การใช้สี การตกแต่งภาพ การเช่ือมขอ้มูล หลกัการส่ือหลายมิติ การสร้ าง
ขอ้ความหลายมิติ งานประยกุตด์า้นการศึกษา 
 ปฏิบตัิการสร้างงานแบบมลัติมีเดียและการใช้โปรแกรมส าหรับน าเสนองานมลัติมีเดีย เพื่อน าเสนอ
งานต่าง ๆ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างงานแบบมลัติมีเดีย ในการน าเสนอ
งานต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย  มีจิตส านึกและรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้ 

๑. เขา้ใจหลกัการสร้างงานมลัติมีเดีย  
๒. ออกแบบการสร้างงานมลัติมีเดียได ้
๓. รู้จกัค าศพัทท์ี่ใชใ้นโปรแกรมการสร้างงานมลัติมีเดีย  
๔. สามารถติดตั้งโปรแกรมที่ใชใ้นการสร้างงานมลัติมีเดียได ้
๕. สามารถใชส่้วนควบคุมต่างๆโปรแกรมสร้างงานมลัติมีเดีย ได ้
๖. สร้างภาพกราฟิกโดยใชเ้ทคนิคในแบบต่างๆได ้
๗. ใชโ้ปรแกรมตดัต่อเสียงได ้
๘. สามารถใส่ Effect ของ Videoให้กบังานมลัติมีเดียได ้
๙. สามารถใส่ Effect ของ Audioให้กบังานมลัติมีเดียได ้
๑๐. รู้จกัรูปแบบต่างๆของไฟล ์Video 
๑๑. สามารถ Export ไฟลอ์อกมาเป็นไฟล ์Video ในรูปแบบต่างๆได ้
๑๒. สามารถแปลงไฟล ์Video จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึงได ้
๑๓. สร้าง VCD,DVD และเขียนเป็นแผ่นได ้

รวม ๑๓  ผลการเรียนรู้ 

 



๒๐๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๙๑                                               ช่ือรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                         เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่   ๑-๒ 

  ศึกษาคน้ควา้  หาขอ้มูลจาก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   ตลอดจนท าการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  อนั
จะน าไปสู่การระบุเร่ือง หัวขอ้หรือปัญหาส าหรับการจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์  คน้ควา้เอกสารทางดา้น
ทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าโครงงานที่จะรวบรวมขอ้มูลเบื้องตน้ 
                ศึกษาความหมาย  วิธีการ  ประเภท  ขั้นตอนการท า การออกแบบ  การวางแผน  เขียนและน าเสนอ
เคา้โครง  เทคนิคการน าเสนอโครงงาน  การเผยแพร่ผลงาน  จดัท าโครงงานตามขั้นตอนการเขียนรายงาน
และน าเสนอโครงงานได ้ โดยใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีคุณธรรมไปใชใ้นการท าโครงงาน 
                เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์  ตลอดจนการน าเสนอ
และเผยแพร่ผลงาน  และสามารถน าความรู้และผลงานโครงการไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
๒. เห็นคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
๓. มีความรู้  ความเขา้ใจ  และทกัษะในการท างาน 
๔. ระบุประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ได ้
๕. มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 
๖. สามารถออกแบบวางแผนการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได ้
๗. เขียนเคา้โครง  โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะด าเนินการท าได ้
๘. น าเสนอผลงานเคา้โครง  โครงงานคอมพิวเตอร์ได ้
๙. ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ตามความสนใจ  โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ 
๑๐. สามารถเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  และจดัท าเป็นเอกสารโครงงานที่สมบูรณ์ 
๑๑. เสนอผลงาน และแสดงผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อสาธารณชนได ้
๑๒. อธิบายส่ิงที่ไดรั้บจากการท าโครงงานคอมพิวเตอร์  และการประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนั 

รวม ๑๒ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



๒๐๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๙๒                                              ช่ือรายวิชา การสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                         เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 

ศึกษาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ประเภทของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กบัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมจดัท าหนังสืออิเล็กหรอนิกส์
ปฏิบตัิการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้โปรแกรมส าหรับสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  และสามารถ
น าเสนอหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้   

เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้
กบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  สามารถสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  บอกถึงองคป์ระกอบของโปรแกรมการท าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
๒.  เขา้ใจคุณลกัษณะและหลกัการสร้างงานในโปรแกรมการท าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
๓.  ออกแบบและพฒันาการน าเสนอขอ้มูลผ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๙๓                                              ช่ือรายวิชา การซ่อมคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                         เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับหน่วยความจ า หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล ส่วนต่างๆที่
ประกอบเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการตรวจเช็ค การซ่อมและดูแลเบื้องตน้ 
ตลอดถึงการปฏิบตัิซ่อมจริง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทางคอมพิวเตอร์ 
๒. สามารถบอกส่วนประกอบและการท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ 
๓. สามารถติดตั้งระบบปฏิบติัการ Windows ได ้
๔. สามารถติดตั้ง Driver ให้กบัอุปกรณ์ต่างๆได ้
๕. สามารถประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมได ้
๖. สามารถดูแลรักษา แกไ้ขปัญหาเบื้องตน้และซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องตน้ได ้

 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๙๔                                              ช่ือรายวิชา การออกแบบและพฒันาเวบ็เพจ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                         เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 

ศึกษาความหมาย บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การจดัท าเวบ็เพจดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปและภาษา html  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูล  การประชาสัมพนัธ์ 
ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ออกสู่สาธารณชน  โดยการจดัท าเวบ็ไซตข์องหน่วยงานขึ้นสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ศึกษาและปฏิบตัิ วิธีการ  จดัท าโครงสร้าง  เน้ือหาของเอกสาร  การตกแต่งเวบ็เพจดว้ยรูปภาพ  การ
ควบคุมเวบ็เพจให้สวยงาม  การเช่ือมโยงเน้ือหาในเวบ็เพจ  การสร้างเทคนิคเพื่อให้เวบ็เพจมีความน่าสนใจ 
การแกไ้ขปรับปรุงไฟลเ์พ่ือน าเสนอขอ้มลูและการอพัโหลดขอ้มูลขึ้นสู่เคร่ืองบริการในเครือข่าย 

ปฏิบตัิงานสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่า  มีทกัษะในการใชก้ระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแกปั้ญหาการท างาน และการประกอบอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีคุณธรรม
จริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างสรรคผ์ลงานในการด ารงชีวิตใชท้รัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าถูกวิธี 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  เขา้ใจกระบวนการและโครงสร้างการท างานของเวบ็เพจเบื้องตน้ 
 ๒.  เขา้ใจโครงสร้างและไวยกรณ์ของโปรแกรมและภาษา  หรือ  กระบวนการการใช้ เคร่ืองมือการ
สร้างเวบ็เพจ  
 ๓.   สามารถออกแบบและก าหนดสัดส่วนประกอบที่จ าเป็นของเวบ็เพจไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 
  ๔.   มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสร้างเวบ็เพจ 

๕. สามารถอพัโหลดเวบ็เพจ็ขึ้นบนอินเทอร์เน็ตได ้
๖. นกัเรียนมีเวบ็ไซตส่์วนตวัอยา่งนอ้ยคนละ 1 เวบ็ไซต ์
๗. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใชค้อมพิวเตอร์ 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว๓๐๒๙๕                                               ช่ือรายวิชา พิมพดี์ดไทยบนคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖                                         เวลา ๔๐ ชัว่โมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 

  ศึกษาแป้นต่าง ๆ ของเคร่ืองพิมพดี์ดภาษาไทย การสร้างเทคนิคในการพิมพ ์หลกัการพิมพ ์และการ
เคาะแป้นอกัษรต่าง ๆ  การพิมพง์านบญัชร การวางศูนยต์ามแนวตั้งและแนวนอน  

ฝึกเทคนิคในการพิมพ ์ เช่น ท่านัง่ การวางน้ิว การเคาะแป้นเหยา้ การกา้วหนา้จากแป้นเหยา้ไปเคาะ
แป้น พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ สัญลกัษณ์ และตวัเลข  การพิมพง์านบญัชร  การวางศูนยต์ามแนวตั้งและ
แนวนอน  มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพแ์ละสามารถพิมพข์อ้ความต่างๆได ้

โดยใชท้กัษะการอธิบาย  การปฏิบตัิงาน และการพฒันา  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ
ในการปฏิบตัิงานพิมพดี์ดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์  ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์ขยนัและอดทน 
 ผลการเรียนรู้ 

๑.  อธิบายประวตัิความเป็นมาของเคร่ืองพิมพดี์ดในประเทศไทยไดถู้กตอ้ง 
๒. บอกช่ือ  หนา้ที่  และต าแหน่งของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองพิมพดี์ดภาษาไทย  ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง   
๓. บอกช่ือ  เคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ส าหรับการบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ด  ผลดี  ผลเสีย  และ   วิธีการ

ปฏิบติั  ตลอดจนปฏิบติัตามขั้นตอนในการบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดอยา่งสม ่าเสมอและถกูวิธี 
  ๔. บอกส่ิงที่ตอ้งปฏิบติัในการเรียนพิมพดี์ดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

             ๕. พิมพแ์ป้นพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์สัญลกัษณ์ และตวัเลขต่างๆ ไดถู้กตอ้ง  รวดเร็ว และแม่นย า 
        ๖.  พิมพง์านบญัชรไดถู้กตอ้ง 
      ๗.  พิมพง์านหาศูนยต์ามแนวตั้งและแนวนอนไดถู้กตอ้ง 
  ๘.  ฝึกปฏิบตัิการพิมพไ์ดอ้ยา่งถูกหลกัการพิมพ ์ และพิมพอ์ยา่งแม่นย า  ตลอดจนสามารถพฒันา

ความเร็วในการพิมพต์ามเวลาที่ก  าหนดให้ 
           ๙. ใชท้กัษะในการปฏิบตัิงานพิมพดี์ดไทยดว้ยคอมพิวเตอร์  ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์ขยนัและ
อดทน 
รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 

 
 



๒๐๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๒๐๖ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับช้ันประถมศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๑ รหัสวิชา  ส๑๑๑๐๑  ชั่วโมง/สัปดาห์   ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
วิชาประวตัิศาสตร์ ๑                            รหัสวิชา ส๑๑๑๐๒   ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
วิชาหนา้ที่พลเมือง ๑                                   รหัสวิชา ส๑๑๒๓๑   ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ปี 
 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม๒ รหัสวิชา  ส๑๒๑๐๑ ชั่วโมง/สัปดาห์     ๘๐ ชัว่โมง/ปี 
วิชาประวตัิศาสตร์ ๒                             รหัสวิชา  ส๑๒๑๐๒ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
วิชาหนา้ที่พลเมือง ๒                                   รหัสวิชา ส๑๒๒๓๒ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ปี 
 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓ 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม๓ รหัสวิชา  ส๑๓๑๐๑๒ ชัว่โมง/สัปดาห์  ๘๐ ชัว่โมง/ปี 
วิชาประวตัิศาสตร์ ๓    รหัสวิชา  ส๑๓๑๐๒๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

วิชาหนา้ที่พลเมือง ๓                                   รหัสวิชา ส๑๓๒๓๓ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ปี 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔ 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม๔ รหัสวิชา  ส๑๔๑๐๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  ๘๐ ชัว่โมง/ปี 
วิชาประวตัิศาสตร์ ๔   รหัสวิชา ส๑๔๑๐๒๑ ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐ ชัว่โมง/ปี 

วิชาหนา้ที่พลเมือง ๔                                   รหัสวิชา ส๑๔๒๓๔ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ปี 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕ 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม๕ รหัสวิชา  ส๑๕๑๐๑๒ ๑ชัว่โมง/สัปดาห์   ๘๐ ชัว่โมง/ปี 
วิชาประวตัิศาสตร์ ๕             รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒   ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ปี 

วิชาหนา้ที่พลเมือง ๕                                รหัสวิชา ส๑๕๒๓๕ ๑ชัว่โมง/สัปดาห์    ๔๐ ชัว่โมง/ปี 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม๖ รหัสวิชา  ส๑๖๑๐๑     ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๘๐ ชัว่โมง/ปี 
วิชาประวตัิศาสตร์ ๖            รหัสวิชา  ส๑๖๑๐๒    ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๔๐ ชัว่โมง/ปี 

วิชาหนา้ที่พลเมือง ๖                               รหัสวิชา ส๑๖๒๓๖    ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์     ๔๐ ชัว่โมง/ปี 
 



๒๐๗ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 

สังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล อภิปราย ความหมาย ความสำคัญ  องค์ประกอบเบื้องต้นของ
ศาสนา ประโยชน์ ประวัติ ศาสดาของศาสนา สรุปใจความสำคัญของคัมภีร์   ความคิดหลักของศาสนา สรุป
หลักจริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ วิธีปฏิบัติ  การใช้ภาษาเกี่ยวกับศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญ ฝึก
ปฏิบัติการบริหารจิต  การเจริญปัญญาเบ้ืองต้น เปรียบเทียบ การทำความดี ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ รวบรวม
ขั้นตอน ของศาสนพิธี คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ ความเสียสละ  การเคารพสิทธิและหน้าท่ี  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในครอบครัว  กฎ กติกา  ความหมาย ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ประโยชน์ของรายรับ-รายจ่าย 
ต้นทุนผลประโยชน์ที่ได้รับทรัพยากรในท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน การ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ในชีวิตประจำวัน   ลักษณะทางกายภาพของบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
องค์ประกอบของ  แผนผัง การเขียนแผนท่ีเบื้องต้นอย่างง่าย ทรัพยากรธรรมชาติ  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ผลเสียการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อมทางสังคม  การสร้างสรรค์  สิ่งแวดล้อม การอนุรกัษ์
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคม โดยใช้กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก    สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔      
ส ๑.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒        
ส ๒.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 
ส ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓     
ส ๓.๒  ป.๑/๑  
ส ๕.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓ , ป.๑/๔  , ป.๑/๕ 
ส ๕.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  

      รวม   ๘   มาตรฐาน    ๒๔  ตัวชี้วัด 



๒๐๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑2๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ2       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2    เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  
 

คำอธิบายรายวิชา 
 รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมทั้ง การใช้คำท่ีแสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้,   เดือนนี้ เดือน
ก่อน  เดือนหน้า, ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม 
เชื่อมโยง เรียงลำดับ  การเล่าเรื่อง  การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย  เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงลำดับ
เหตุการณ์สำคัญได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร    
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้   มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ   และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน  ทางด้านการประกอบ
อาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ท่ีสืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา  ฝึกทักษะ
การสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์  การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล ทำผังความคิดและการจัดนิทรรศการ  
เพื่อให้เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน เรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในอดีต  
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา อย่างต่อเนื่อง   มีความเข้าใจชุมชนที่มีความแตกต่างและ
สามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาไทยท่ีภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้  การทำความเคารพแบบไทย  ประเพณีไทย ศิลปะไทย 
ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต  การอ่าน การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การใช้เหตุผล การ
อธิบาย และการนำเสนอ  เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างประโยชน์
ใ ห ้ ท ้ อ ง ถ ิ ่ น แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ   เ ก ิ ด ค ว า ม ร ั ก  แ ล ะ ค ว า ม ภ า ค ภ ู ม ิ ใ จ 
ในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรงความเป็นไทย 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

ส ๔.๑   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  
ส ๔.๒   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒    
ส ๔.๓   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  

 รวม  ๓  มาตรฐาน   ๖   ตัวชี้วัด 
 



๒๐๙ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑3๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ 3       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง  
 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและที ่มาของศักราชที ่ปรากฏในปฏิทิน ได้แก ่ พ ุทธศักราช คร ิสต์ศ ักราช                      
(ถ้าเป็นชาวมุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้ศักราชใน
การบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ปี เกิดของผู้เรียน เหตุการณ์สำคัญของตนเอง 
และครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อให้มีพื ้นฐานใน
การศึกษาเอกสารท่ีแสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียง ลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิด
ก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รูปภาพ  
แผนผังโรงเรียน  แผนท่ีชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี – ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  สามารถใช้เส้น
เวลา  (Timeline)  ลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้ทักษะการสำรวจ  การสังเกต  การ
สอบถาม  การอ่าน  การฟัง  การเล่าเรื่อง  การสรุปความ  เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการสืบค้นเรื่องราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยการใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  สามารถนำเสนอ
เรื่องราวที่ค้นพบได้ตามลำดับเวลา 
 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทาง
สังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื ้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม ความปลอดภัย ) ศึกษาและ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  
และชุมชนใกล้เคียง   ในเรื่องความเช่ือและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแต่งกาย โดยใช้ทักษะการ
อ่าน การสอบถาม การสังเกต การสำรวจ การฟัง การสรุปความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของ
ตนเอง ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างสันติสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ๔      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔          เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 สังเกต  ศึกษาค้นคว้า อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล  สืบค้น ข้อมูลสรุปใจความ
สำคัญเกี่ยวกับความสำคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ คัมภีร์ทางศาสนาท่ีตนนับถือ หลักธรรมของ
ศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ชื่นชมการทำความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีร์ 
ศาสนาที่ตนนับถือ เสนอแนวทางการกระทำของตนเองและผู้อื่นในฐานะพลเมืองดีของสังคม สิทธิเด็ก เพื่อ
ป้องกันตัวเองและสังคม เปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมในท้องถิ่นการยอมรับคุณค่าของกันและกัน 
การรวมกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชน ชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
การรวมกลุ่มภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อำนาจอธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจำวัน 
วิเคราะห์ ผู้ผลิต ผู้บริโภค วิธีการของเศรษฐกิจ การหารายได้ การออม การลงทุน ผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ 
การตลาด การธนาคาร สถาบันการเงินอื่น ๆ ภาษีท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน การพึ่งพา การแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗, ป.๔/๘        
ส ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ส ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ 
ส ๒.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
ส ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
ส ๓.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒  
ส ๕.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     
ส ๕.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  

      รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๐   ตัวชี้วัด 



๒๑๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ 5      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5           เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง  

คำอธิบายรายวิชา 
 สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย  ด้วยการต้ังประเด็นคำถาม 
ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น  ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน  ชื่อตำบล  ชื่อถนน  ความเป็นมาของ
สถานท่ีสำคัญ  ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐาน 
ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น  สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างง่ายๆ   เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในข้อมูล 
จากหลักฐานต่าง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงท่ีอยู่ในข้อมูลได้  โดยใช้ทักษะการสังเกต   
การสอบถาม  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง  และการสังเคราะห์ 
อย่างง่าย ๆ  เพื่อฝึกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น 
อย่างเป็นระบบ  สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเช่ือ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภาษา  
อาหาร  และการแต่งกาย   ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ  ท้ังตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อสังคมไทย
ในปัจจุบันโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต   
การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การเช่ือมโยง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน  และ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีท้ังความคล้ายคลึง  
และความแตกต่าง  เพื่อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยท่ี
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ได้แก่  สมเด็จ 
พระรามาธิบดีที่ ๑  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
ชาวบ้านบางระจัน  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา  
และธนบุรี  ท่ีน่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  ซึ่งเป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดก
โลก  ได้แก่ ทางด้าน ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการค้า  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การ
เช่ือมโยง  การวิเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ เพื่อให้เกิดความรัก 
และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักและเห็นความสำคัญท่ีจะธำรงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
  ส ๔.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
  ส ๔.๒  ป.๕/๑,ป.๕/๒ 
  ส ๔.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป ๕/๓,ป.๕/๔ 
 รวม   ๓  มาตรฐาน   ๙  ตัวชี้วัด 
  



๒๑๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน  
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนาฯ 6      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6               เวลา   ๘๐   ช่ัวโมง  

คำอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธ ีการทางประวัต ิศาสตร์อย่างง ่าย ๆ  และใช้ว ิธ ีการ  
ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว หรือเหตุการณ์สำคัญตามลำดับข้ันตอนอย่างเป็นระบบ  ได้แก่  การตั้ง
ประเด ็นศ ึกษาเร ื ่ องราวท ี ่ ตนสนใจ  การสำรวจแหล ่ งข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง  การรวบรวมข ้อมู ล 
จากหลักฐานท่ีหลากหลาย  การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล  การตีความ  การเรียบเรียง 
และนำเสนอความรู้ท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ  โดยใช้ทักษะ การสำรวจ การอ่าน  การเปรียบเทียบ   
การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การอธิบาย  การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดทำโครงงาน 
และการจัดนิทรรศการ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป   เชื่อมโยง 
และเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป  โดยใช้
ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านท่ี
มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร  ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
และภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญท่ีน่าภาคภูมิใจ  ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  
การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนักถึงความ
พากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษท่ีได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ป ๖/๑,  ป ๖/๒ 
 ส ๔.๒  ป ๖/๑,  ป ๖/๒ 
 ส ๔.๓  ป ๖/๑,  ป ๖/๒,  ป ๖/๓,  ป ๖/๔ 
 รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวชี้วัด 
 
 



๒๑๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ส๑๑๑๐๒     ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา  ๔๐ช่ัวโมง   

 
บอกวนั  เดือน  ปี  และการนบัช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ประวตัิความเป็นมาของ

ตนเองและครอบครัว  เรียงล าดบัเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัตามวนัเวลาที่เกิดขึ้น  ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมส่ิงของเคร่ืองใช้  หรือการด าเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อ  แม่  ปู่   ย่า  ตา  ยาย  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน  อธิบายความหมายและความส าคัญของ
สัญลกัษณ์ของชาติไทย  บอกสถานที่ส าคญัซ่ึงเป็นแหล่งวฒันธรรมในชุมชน  มีความภาคภูมิใจในทอ้งถิ่น
ระบุส่ิงที่ตนรักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ่น 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  กระบวนการปฏิบตัิ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถน าไปปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรมมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั   ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  

สามารถด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส๔.๑ป.๑/๑ ,ป.๑/๒,ป.๑/๓ 
ส๔.๒ป.๑/๑ ,ป.๑/๒ 
ส๔.๓ป.๑/๑ ,ป .๑/๒ ,ป .๑/๓ 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวช้ีวัด    
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

  รหัสวิชา ส๑๒๑๐๒    ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์ ๒ 
 รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒  เวลา  ๔๐ช่ัวโมง 

 

สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวนัของคนในชุมชนของคนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  
อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อทอ้งถิ่น
หรือประเทศชาติ  ยกตวัอยา่งวฒันธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไ์วโ้ดยใช้
กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  กระบวนการปฏิบตัิ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถน าไปปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรมมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั   ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  

สามารถด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส๔.๑ป.๑/๑ ,ป.๑/๒ 
ส๔.๒ป.๑/๑ ,ป.๑/๒ 
ส๔.๓ป.๑/๑ ,ป .๑/๒ 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ส๑๓๑๐๒  ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓  เวลา  ๔๐ช่ัวโมง   

 
เทียบศกัราชที่ส าคญัตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั  แสดงล าดบัเหตุการณ์ส าคญัของโรงเรียน

และชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งประมูลที่เก่ียวข้อง  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
พฒันาการของชุมชน  สรุปลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวฒันธรรมของชุมชน  
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวฒันธรรมของชุมชนตนเองกบัชุมชนอื่น ๆ   ระบุพระนามและ
พระราชกรณียกิจ  โดยสังเขปของพระมหากษตัริย์ไทยที่เป็นผูส้ถาปนาอาณาจักรไทย  อธิบายพระราช
ประวตัิและพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยใ์นรัชกาลปัจจุบนัโดยสังเขป  เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษ
ไทยที่มีในประเทศไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  กระบวนการปฏิบตัิ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถน าไปปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรมมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  

สามารถด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
ส๔.๑ ป.๓/๑ ,ป.๓/๒ 
ส๔.๒ ป.๓/๑ ,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ 
ส๔.๓ป.๓/๑ ,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ส๑๔๑๐๒  ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๔๐ช่ัวโมง   
 
 วิชาประวตัิศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเร่ืองราวในอดีตที่ผ่านไปแล้ว  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่ามี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบา้ง  เหตุใดเกิดขึ้นก่อน  หลงั  และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในดา้นใด   ดีหรือไม่ดี  
เพ่ือจะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข  ไม่ให้ส่ิงที่ไม่ดีเกิดซ ้ าขึ้นมาอีก  โดยเฉพาะประวติัศาสตร์ชาติไทย  ความ
เป็นมาของชาติไทย  ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนั  เพ่ือให้คนรุ่นหลงัเกิดความรู้สึกรักและ
หวงแหนความเป็นชาติไทยที่บรรพบุรุษต่อสู้มาดว้ยความยากล าบากกว่าจะมีแผนที่ทัว่ประเทศไทยอยู่ใน
โลกใบน้ีได ้
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  กระบวนการปฏิบตัิ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถน าไปปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรมมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในดา้นรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็น

ไทย  สามารถด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส๔.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓ 
ส๔.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ 
ส๔.๓ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ส๑๕๑๐๒  รายวิชาประวัติศาสตร์๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๔๐ช่ัวโมง   
 
 สืบคน้  รวบรวมขอ้มูลประวติัความเป็นมาของตนเอง  ครอบครัวและทอ้งถิ่น  โดยใช้หลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่าง ๆ อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติ  คือ  อินเดีย  และจีนที่
มีต่อสังคมไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยสังเขปอธิบายพฒันาการของอาณาจกัรอยุธยาและธนบุรีโดย
มีปัจจยัที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทาง  การเมือง  เศรษฐกิจและการปกครอง  แสดงประวตัิและผลงานของ
บุคคลส าคญั  รวมทั้งภูมิปัญญาไทยที่ส าคญัสมควรค่าแก่การอนุรักษ ์
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  กระบวนการปฏิบตัิ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถน าไปปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรมมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั   ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  

สามารถด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
ส  ๔.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ 
ส๔.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ 
ส๔.๓ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ ,ป .๕/๔ 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ส๑๖๑๐๒  ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์ ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  เวลา  ๔๐ช่ัวโมง   
 
 อธิบายความส าคญัของวิธีการทางประวตัิศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์อยา่งง่าย 
ๆ น าเสนอขอ้มูลจากหลกัฐานที่หลากหลายในการท าความเขา้ใจเร่ืองราวส าคญัในอดีต  อธิบายสภาพส าคญั  
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน  บอกความสัมพนัธ์ของกลุ่มเอเชียโดยสังเขป  
อธิบายพฒันาการของไทย  ปัจจยัที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ภูมิ
ปัญญาไทยที่ส าคญัสมยัรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว ้  ยกตวัอย่างผลงานของ
บุคคลส าคญัดา้นต่าง ๆ สมยัรัตนโกสินทร์ 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  กระบวนการปฏิบตัิ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถน าไปปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรมมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  

สามารถด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส๔.๑ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ 
ส๔.๒ป.๖/๑ ,ป.๖/๑ 
ส๔.๓ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ 
รวมทั้งหมด   ๘   ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าทีพ่ลเมือง 
รหัสวิชา  ส๑๑๒๓๑     ช่ือรายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา  ๔๐ช่ัวโมง   

 ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทยในเร่ืองการแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทกัทายดว้ย
วาจาและยิม้แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผูใ้หญ่ เห็นความส าคญัของภาษาไทยปฏิบตัิตน
เป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาทในเร่ือง
การออมและการประหยดั หลกัการทรงงาน ในเร่ืองการประหยดั ความเรียบง่าย ไดป้ระโยชน์สูงสุด ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและจริงใจต่อกนั และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ใน
เร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ปฏิบตัิตนตามขอ้ตกลง กติกา และหนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบตัิในห้องเรียน ในเร่ืองการรักษาความสะอาด 
การรักษาของใชร่้วมกนั และการส่งงาน ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
ห้องเรียน  
ในเร่ืองการเช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่และครู ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ื่น ในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในห้องเรียน ในกรณีความคิดเห็นไม่
ตรงกนั  
การละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น และเสนอวิธีการแกปั้ญหาโดยสันติวิธีปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ือง
ความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแกปั้ญหา 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูร่่วมกบัผูอ้ื่น
อยา่งสันติ  สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว 
๓.เห็นความส าคญัของภาษาไทย   
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

 ๕.ปฏบิตัิตนตามพระบรมราโชวาทหลกัการทรงงานและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียง 
๖.ปฏิบตัิตนตามขอ้ตกลง กติกา และหนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบตัิในห้องเรียน 
๗.ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ในฐานะสมาชิกทีดี่ของครอบครัวและห้องเรียน   
๘.ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ื่น 
๙.ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในห้องเรียนและเสนอวิธีการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี     
๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 



๒๒๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าทีพ่ลเมือง 

 
รหัสวิชา  ส๑๒๒๓๒     ช่ือรายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง  ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒   เวลา  ๔๐ช่ัวโมง   

 
 ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทยในเร่ืองการพูดดว้ยถอ้ยค าไพเราะและการมีกิริยาสุภาพออ่นนอ้ม 
แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผา้ไทยปฏิบตัิตน
เป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท
ในเร่ืองความขยนัและความอดทน หลกัการทรงงานในเร่ืองการพึ่งตนเองและรู้รักสามคัคีและหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบ และหนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบตัิในโรงเรียน ในเร่ืองการแต่งกาย การเขา้แถว การ
ดูแลพ้ืนที่ที่ไดรั้บมอบหมาย ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ใน
เร่ืองการเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกที่ดี หนา้ที่และความรับผิดชอบปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ือง
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ื่น ในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ  
ความพิการ ความสามารถ ถิ่นก าเนิด ฯลฯ ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในโรงเรียน ในกรณีหนา้ที่และความ
รับผิดชอบ และการใชข้องส่วนรวม และเสนอวิธีการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินัยในตนเอง 
ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน  และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแกปั้ญหา 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูร่่วมกบัผูอ้ื่น
อยา่งสันติ  สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน 
๓.เห็นประโยชน์ของการแต่งกายดว้ยผา้ไทย 
๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

 ๕.ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖.ปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบ และหนา้ที่ที่ตอ้งปฏบิตัิในโรงเรียน     
๗.ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ในฐานะสมาชิกทีดี่ของห้องเรียนและโรงเรียน   
๘.ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ื่น  
๙.ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี     
๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 



๒๒๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าทีพ่ลเมือง 

 
รหัสวิชา  ส๑๓๒๓๓   ช่ือรายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง  ๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓   เวลา  ๔๐ช่ัวโมง   

 ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทยในเร่ืองการตอ้นรับผูม้าเยือน และการปฏิบตัิตนตามกาลเทศะ 
แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในเร่ืองต่างๆปฏิบตัิตน
เป็นผูม้ีวินยั 
ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท
ในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละความเสียสละ หลกัการทรงงานในเร่ืองการมีส่วนร่วมและความเพียรและหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบตัิตนตามขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ตอ้งปฏิบตัิในห้องเรียนและโรงเรียนในเร่ือง
การใชแ้ละการดูแลรักษาส่ิงของ เคร่ืองใชแ้ละสถานที่ของส่วนรวม ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ทีใ่นฐานะ
สมาชิกที่ดี 
ของห้องเรียนและโรงเรียน ในเร่ืองการใชสิ้ทธิและหนา้ที่ และการใชเ้สรีภาพอยา่งรับผิดชอบ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
ต่างๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถิน่ก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติและพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั ดว้ยการ
ไม่รังแก ไม่ท าร้าย ไมล่อ้เลียน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแบ่งปันยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในชุมชน ใน
กรณีการใช ้
สาธารณสมบติัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัใน
ตนเอง  
ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแกปั้ญหา 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูร่่วมกบัผูอ้ื่น
อยา่งสันติ  สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 ๑.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน 
๓. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 



๒๒๓ 
 

๔. เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
 ๕.ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๖.ปฏิบตัิตนตามขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบตัิในห้องเรียนและโรงเรียน     
๗.ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน 
๘.ยอมรับและอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันต ิ
๙.ยกตวัอยา่งความขดัแยง้ในชุมชนและเสนอวิธีการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี     
๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าทีพ่ลเมือง 

 
รหัสวิชา  ส๑๔๒๓๔     ช่ือรายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง  ๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔   เวลา  ๔๐ช่ัวโมง   

 
เห็นคุณค่าและปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆ ในเร่ืองการกล่าวค าตอ้นรับ การ

แนะน าตวัเองและแนะน าสถานที่ แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อผูท้  าประโยชน์ในสังคม มีส่วนร่วมใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทอ้งถิ่น ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นความส าคญัและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
ในเร่ืองการใชสิ้นคา้ไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุและสาธารณสมบตัิ ปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชน
ที่ดี ปฏิบตัิตนตามพระราชจริยวตัรและพระจริยวตัร ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาทในเร่ืองการมีวินยัและ
การข่มใจ หลกัการทรงงาน ในเร่ืองประโยชน์ส่วนรวมและพออยูพ่อกินและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผล 
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กติกาของห้องเรียน ในเร่ืองการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใชร่้วมกนัและการส่งงาน โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลง กติกาดว้ยหลกัเหตุผล
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน 
ในเร่ืองการเป็นผูน้ า 
และการเป็นสมาชิกที่ดี การมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นและการปฏิบตัิตามเสียงขา้งมากและ
ยอมรับเสียงขา้งนอ้ย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน ปฏิบตัิ
ตนเป็นผูม้ีวินยั 
ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 
ความสามารถ ถิน่ก าเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในเร่ือง
การไม่รังแก ไม่ท าร้าย ไม่ลอ้เลียน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ใน
ทอ้งถิ่น  
ในกรณีการใชส้าธารณสมบติัและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี ปฏิบตัิ
ตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ
กระบวนการแกปั้ญหาเพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ  สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
 
 



๒๒๕ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 
 ๑. เห็นคุณค่าและปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อผูท้  าประโยชน์ในสังคม 
๓.มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๔. เห็นความส าคญัและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั

พระมหากษตัริย ์
 ๕.ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๖.มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กติกาของห้องเรียน 
๗.ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของครอบครัว 

และห้องเรียน 
๘.ยอมรับและอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
๙.วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในทอ้งถิ่นและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี 
๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าทีพ่ลเมือง 

 
รหัสวิชา  ส๑๕๒๓๕     ช่ือรายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง  ๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕   เวลา  ๔๐ช่ัวโมง   

 
 เห็นคุณค่าและปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทยในการสนทนา การปฏิบตัิตนตามกาลเทศะ และการตอ้นรับผูม้า
เยือน รู้คุณค่า ใชอ้ย่างประหยดั คุม้ค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมใน
ศิลปวฒันธรรมไทยปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท า 
ของตนเอง 
 เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยด์ว้ย
การใชสิ้นคา้ไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุและสาธารณสมบตัิ ปฏิบตัิตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
ปฏิบตัิตนตามพระราชจริยวตัรและพระจริยวตัร ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาทในเร่ืองความ
เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และความสามคัคี  หลกัการทรงงาน ในเร่ืองการท าตามล าดบัขั้นและท างานอยา่งมคีวามสุข
และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ในการรักษาความสะอาด การ
รักษาของใชร่้วมกนัและการดูแลพ้ืนที่ที่ไดรั้บมอบหมายโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ 
ระเบียบดว้ยหลกัเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ของการเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน 
และโรงเรียน ในเร่ืองการยึดถือหลกัความจริง ความดีงาม ความถูกตอ้งและหลกัเหตุผล การยึดถือประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส าคญั การยึดหลกัความเสมอภาคและความยตุิธรรม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตดัสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในทอ้งถิ่น ในเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรม ศาสนาและ
ส่ิงแวดลอ้ม  อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติและพ่ึงพากนั ดว้ยการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยา วาจาดูหมิ่น
ผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาคของตนเอง ในเร่ืองการ
จดัการทรัพยากร และการขดัแยง้ทางความคิด และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ี
วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองโดยใช้
กระบวนการคิด กระบวนการกลุม่ กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการ
แกปั้ญหา 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูร่่วมกบัผูอ้ื่น
อยา่งสันติ  สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.เห็นคุณค่าและปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทไทย 

๒. รู้คุณค่าและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๓.มีส่วนร่วมในศิลปวฒันธรรมไทย 
๔. เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 ๕.ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖.มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
๗.ปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ

โรงเรียน 
๘.ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในทอ้งถิ่น และอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติและพ่ึงพา

ซ่ึงกนัและกนั 
๙.วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี     
๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าทีพ่ลเมือง 

 
รหัสวิชา  ส๑๖๒๓๖     ช่ือรายวิชา  หน้าทีพ่ลเมือง  ๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖   เวลา  ๔๐ช่ัวโมง   
 

ปฏิบตัิตนและชกัชวนผูอ้ื่นให้มีมารยาทไทยในเร่ืองการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบตัิตน
ตามกาลเทศะ และการตอ้นรับผูม้าเยือน มีส่วนร่วมและชกัชวนผูอ้ื่นให้อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยั
ในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าและแนะน าผูอ้ื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ดว้ยการใชสิ้นคา้ไทย ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุและสาธารณสมบตัิ ปฏิบตัิตนเป็นศา
สนิกชนที่ดี ปฏิบตัิตนตามพระราชจริยวตัรและพระจริยวตัร ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท ในเร่ืองความใฝ่รู้ 
ความกตญัญูหลกัการทรงงานในเร่ืององค์รวมและท าให้ง่ายและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิตน
เป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ือง 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
 ปฏิบตัิตนและแนะน าผูอ้ื่นให้ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน ใน
การใชแ้ละดูแลรักษาส่ิงของ เคร่ืองใช้ วสัดุอุปกรณ์ และสถานที่ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและปฏิบตัิตนตาม
บทบาทหนา้ที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ดว้ยการเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกที่ดี 
การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั การใชสิ้ทธิและหนา้ที่ การใชเ้สรีภาพอยา่งรับผิดชอบ มีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 
ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในประเทศไทย ในเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรม ศาสนา
และส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติและพ่ึงพากนั ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยา วาจา
ดูหมิ่นผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแบ่งปัน วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในประเทศไทย ในเร่ืองการ
การละเมิดสิทธิ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัใน
ตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองโดยใชก้ระบวนการ
คิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแกปั้ญหา 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทย แสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยูร่่วมกบัผูอ้ื่น
อยา่งสันติ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ปฏิบตัิตนและชกัชวนผูอ้ื่นให้มีมารยาทไทย 

๒. มีส่วนร่วมและชกัชวนผูอ้ื่นให้อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๓.มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย   
๔. เห็นคุณค่าและแนะน าผูอ้ืน่ให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูน   สถาบนั

พระมหากษตัริย ์ 
 ๕.ปฏิบตัิตนตามพระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๖.ปฏิบตัิตนและแนะน าผูอ้ืน่ให้ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     
๗.เห็นคุณค่าและปฏิบตัิตนตามบทบาทหนา้ที่ มส่ีวนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจใน

กิจกรรม 
ของห้องเรียนและโรงเรียน  

๘.ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในประเทศไทยและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสันติและพึ่งพา 
ซ่ึงกนัและกนั  

๙.วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาโดยสันติวิธี     
๑๐.ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม๑  รหัสวิชา ส๒๑๑๐๑       ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประวตัิศาสตร์ ๑                    รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒     ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม๒ รหัสวิชา ส๒๑๑๐๓     ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประวตัิศาสตร์๒               รหัสวิชา ส๒๑๑๐๔    ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์     ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม๓         รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑     ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประวตัิศาสตร์ ๓                           รหัสวิชา ส๒๒๑๐๒    ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์     ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม๔        รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓    ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์     ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประวตัิศาสตร์๔                                   รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔      ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์      ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม๕        รหัสวิชา ส๒๓๑๐๑     ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์       ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประวตัิศาสตร์ ๕                          รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒    ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์        ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม๖  รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์ ๖๐ ชัว่โมง/ภาคเรียนประวติัศาสตร์๖                                  
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔        ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์      ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
รายวิชาเพิ่มเติม     
อาเซียนศึกษา๑                                รหัสวิชา ส๒๐๒๐๑       ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
อาเซียนศึกษา๒                                รหัสวิชา ส๒๐๒๐๒      ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ทอ้งถิ่นของเรา ๑                             รหัสวิชา ส๒๐๒๐๓      ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ทอ้งถิ่นของเรา ๒                                รหัสวิชา ส๒๐๒๐๔      ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
เศรษฐศาสตร์ครอบครัว                         รหัสวิชา ส๒๐๒๐๕         ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้                    รหัสวิชา ส๒๐๒๐๖         ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
หน้าท่ีพลเมือง๑                                 รหัสวิชา ส๒๑๒๓๑           ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์     ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียนหน้าท่ีหนา้ท่ี
พลเมือง๒                       รหัสวิชา ส๒๑๒๓๒        ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
หนา้ท่ีพลเมือง๓                                 รหัสวิชา ส๒๒๒๓๓       ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
หนา้ท่ีพลเมือง๔                                 รหัสวิชา ส๒๒๒๓๔        ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
หนา้ท่ีพลเมือง๕                                 รหัสวิชา ส๒๓๒๓๕        ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
หนา้ท่ีพลเมือง๖                                  รหัสวิชา ส๒๓๒๓๖         ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 



๒๓๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ส๒๑๑๐๑   ช่ือรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    
จ านวน  ๑.๕หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  ๑ 
 
 ศึกษาคน้ควา้มูลเหตุ การเกิดศาสนา  ความจ าเป็นที่ตอ้งนับถือศาสนาและประโยชน์ของศาสนา   
ศึกษาวิเคราะห์ประวตัิความเป็นมาเก่ียวกับพุทธประวตัิ    หลกัธรรมของพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆที่
ส าคญัในประเทศไทย  พิธีกรรมทางศาสนา  ชีวิตและผลงานของพุทธสาวก   บุคคลที่เป็นแบบอย่างทาง
ศีลธรรม   ความหมายและประโยชน์ของสมาธิพร้อมแนวปฏิบตัิ  ศึกษาแผนที่ชนิดต่าง ๆ  และการใชแ้ผนที่   
วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  รวมทั้ง
ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ    ศึกษาที่ตั้งและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งปัจจยัทางกายภาพ   ทางสังคมที่มีต่อการเคลื่อนไหวของความคิด เทคโนโลยี  
สินคา้และประชากรในเอเชีย    ออสเตรเลีย   และโอเชียเนีย 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการสืบคน้  กระบวนการปฏิบตัิ    กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการแกปั้ญหา 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและความส าคญัของศาสนา   เกิดความศรัทธา    ส านึกในความเป็นไทย   เห็น 
ความส าคญัของการบริหารจิต  เพื่อตระหนกัถึงความส าคญัของลกัษณะกายภาพที่มีต่อระบบการด าเนินชีวิต
ของมนุษย ์   มีวิจารณญาณในการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์   ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิตเพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

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

 ส. ๕.๑ม.๑/๑  , ม.๑/๒  , ม.๑/๓ 

 ส. ๕.๒ม.๑/๑  , ม.๑/๒  , ม.๑/๓  , ม.๑/๔ 

รวมทั้งหมด๒๓   ตัวช้ีวัด 

 

 

 



๒๓๒ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ส๒๑๑๐๒   ช่ือรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑   เวลา๖๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน        
จ านวน  ๑.๕หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๒ 

 

 ศึกษาความหมาย   ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับการผลิต   การบริโภคและการใช้
ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า    ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริโภค  เศรษฐกิจพอเพียง  กลไกราคาตลาด   
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบนัการเงิน   ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ  บทบาท   สิทธิ
เสรีภาพและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนในสังคมประชาธิปไตย   ระบบการเมือง  การ
ปกครองต่าง ๆ    ในปัจจุบนั  และระบบการบริหารราชการแผ่นดินไทย  ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างาน กระบวนการคิดวิเคราะห์    
กระบวนการสืบคน้  กระบวนการปฏิบตัิ  กระบวนการกลุ่ม   และกระบวนการแกปั้ญหา 
 เพื่อให้มีวิจารณญาณเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต    มีความคิดรวบยอด
เก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริโภค    ระบบธนาคารและสถาบนัการเงิน   
 ตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นพลเมืองดี   ท าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ     สถานภาพ 
บทบาท สิทธิเสรีภาพและหนา้ที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 
 

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

 ส. ๓.๒ม.๑/๑ , ม.๑/๒  , ม.๑/๓  , ม.๑/๔  
  ส. ๒.๑ม.๑/๑  , ม.๑/๒  , ม.๑/๓  , ม.๑/๔ 

 ส. ๒.๒ม.๑/๑  , ม.๑/๒  , ม.๑/๓ 

รวมทั้งหมด๑๔  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  ส๒๑๑๐๓  ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เวลา ๒๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน 

จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความส าคัญของเวลาและช่วงเวลาส าคัญการศึกษาประวัติศาสตร์
ความสัมพนัธ์และความส าคญัของอดีตที่มีต่อปัจจุบนัและอนาคต  ตวัอยา่งการใชเ้วลา ช่วงเวลา และยคุสมยั
ที่ปรากฏในเอกสารประวตัิศาสตร์ไทย  วิธีการเปรียบเทียบศกัราชต่าง ๆ การน าวิธีการทางประวตัิศาสตร์ใช้
ศึกษาเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในทอ้งถิ่นและเหตุการณ์ส าคญัสมยัสุโขทยั  ประวติัศาสตร์ไทย
สมยัก่อนสุโขทยัในดินแดนไทยโดยสังเขปรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม  การฝึกปฏิบตัิ   การคิดรวบยอด  การสืบคน้
ทางเทคโนโลยีสมยั  
 เพื่อให้เขา้ใจในหลกัการของการเปรียบศกัราช การนับเวลา เขา้ใจความเป็นมาของชนชาติไทย  
พฒันาการดา้นต่าง ๆ  วฒันธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย และทนัโลกทนัเหตุการณ์ในสมยัสังคมปัจจุบนั พร้อม
ทั้งน าความรู้ที่ไดพ้ฒันาตนเองและมีความรักชาติไทย ความสามคัคีในหมู่คณะ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๑ ม.๑/๑  , ม.๑/๒ , ม๑/๓ 
 ส ๔.๓ม ๑/๒ 

รวมทั้งหมด๔ ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๔ 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ส๒๑๑๐๔  ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์๒ 

รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เวลา ๒๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน 

จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาวิเคราะห์  พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยัในดา้นการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม 
และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  ความเส่ือมของอาณาจักร
สุโขทยั  ที่ตั้งและภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพฒันาทางประวติัศาสตร์  สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง ของ
ประเทศต่าง ๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มอาเซียน  ถือว่าเป็น
พฒันาการของภูมิภาค  ที่ตั้งและความส าคญัของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ิทธิพล
ของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อพฒันาการของสังคมไทยในปัจจุบนั  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม  การฝึกปฏิบตัิ   การคิดรวบยอด  การสืบคน้
ทางเทคโนโลยีสมยั  
 เพื่อให้เกิดความรู้  เข้าใจความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์  มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย  พฒันาการ
ดา้นต่าง ๆ วฒันธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ช่ือสัตย์
สุจริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส ๔.๑ม.๑/๑  , ม.๑/๒ 

 ส ๔.๓ ม ๑/๒, ม.๑/๓ 
รวมทั้งหมด๔  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 



๒๓๕ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  ส๒๒๑๐๑  ช่ือรายวิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๓ 

รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน  

จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาคน้ควา้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศเพื่อนบา้นความส าคญัของพระพุทธศาสนา   
วิเคราะห์ความเป็นมาเก่ียวกบัพุทธประวตัิ  ประวตัิพุทธสาวก   พุทธสาวิกา     และชาดก  โครงสร้างและ
สาระสังเขปของพระไตรปิฎก วนัส าคญัต่างๆทางพุทธศาสนา   หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา และพุทธ
ศาสนสุภาษิต   พิธีกรรมทางศาสนา   การบริหารจิตและการเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หน้าที่และ
มารยาทชาวศึกษาเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และ
แอฟริกา วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคม ของทวีปยุโรป และแอฟริกา  
วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยไดรั้บจากการการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม ในทวีปยโุรปและ
แอฟริกา 

โดยใชก้ระบวนการฝึกปฏิบตัิ กระบวนการกลุม่ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบคน้ 
กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิต กระบวนการขดัเกลาทางสังคม กระบวนการ
ประชาธิปไตย  กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

เพื่อให้เห็นคุณค่าและความส าคญัของศาสนา เกิดความศรัทธา ส านึกในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
ของการบริหารจิต เพื่อตระหนักถึงความส าคญัของลกัษณะทางกายภาพ ที่มีต่อระบบการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ มีวิจารณญาณในการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต  เพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑ 

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

  ส ๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒ 

 ส ๕.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 

รวมทั้งหมด๒๒  ตัวช้ีวัด 

 



๒๓๖ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒            เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน  

จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 
ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของการลงทุน  และการออม   ปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ  การ

พฒันาการผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การคุม้ครองผูบ้ริโภค   ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การแข่งขนั
ทางการคา้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ    พุทธ    ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ  บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และ
หนา้ที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ศึกษาบทบาท ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของสถาบนัทาง
สังคม    กระบวนการในการตรากฎหมาย     ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
ในปัจจุบนั 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบตัิ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิต กระบวนการขดัเกลาทางสังคม กระบวนการ
ประชาธิปไตย  กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

เพื่อมีวิจารณญาณเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุน และการออม มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบับทบาท
หน้าที่และการคุม้ครองผูบ้ริโภค       ตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นพลเมืองดี ท าประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ สถานภาพ  บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนา้ที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส๓.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 

 ส๓.๒  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 

 ส๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 

 ส๒.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒ 

รวมทั้งหมด๑๔  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 



๒๓๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓  ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์๓ 

รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     เวลา  ๒๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน  

จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ สืบคน้ วิธีการประเมินความน่าเช่ือถือ ของหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ ตวัอย่าง
ประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทย ที่อยูใ่นทอ้งถิ่นของตนเอง ตวัอยา่งการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ในสมยัอยุธยาและธนบุรี การแยกแยะระหว่างขอ้มูลกบัความคิดเห็น รวมทั้งความ
จริงกบัขอ้เท็จจริงจากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ ตวัอยา่งการตีความขอ้มูล จากหลกัฐานที่แสดงเหตุการณ์
ส าคญัในสมยัอยุธยาและธนบุรี ความส าคญัของการวิเคราะห์ขอ้มูลและการตีความทางประวติัศาสตร์ ที่ตั้ง
และสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย ที่มีผลต่อพฒันาการโดยสังเขป พฒันาการทาง
ประวติัศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิเอเชีย  ที่ตั้งและความส าคญัของแหล่งอารยธรรมตะวนัออก 
และแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั 

 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เข้าใจ
เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์เอเชีย จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์เท่าที่มีอยู่ และตกทอดมาถึง
ปัจจุบนั ในการศึกษาความเป็นมาของประวตัิศาสตร์เอเชีย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการพฒันาการ ความ
เป็นมาของชนชาติต่างๆ ในเอเชีย ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามความเป็นจริง และแหล่งอารยธรรมส าคญัของภูมิภาค
เอเชีย ลว้นก าเนิดมาจากบริเวณลุ่มแม่น ้ า อารยธรรมเหล่าน้ีลว้นเกิดมาจากการคิดคน้สร้างสรรค์ผลงานอนั
ทรงคุณค่า ซ่ึงถือเป็นแบบอยา่งให้แก่ผลงานรุ่นหลงัในปัจจุบนั 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส๔.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒ 

 ส๔.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒ 

รวมทั้งหมด๔  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 



๒๓๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔  ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์ ๔ 

รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒          เวลา  ๒๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน  

จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 
 ศึกษา วิเคราะห์   สืบคน้ การสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง ของ
อาณาจักรอยุธยา พฒันาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ  และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ ๑ และการกูเ้อกราช ภูมิปัญญา และวฒันธรรม
ไทยสมยัอยุธยา การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ ๒  การกูเ้อกราชและสถาปนาอาณาจกัรธนบุรี ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมสมยัธนบุรี วีรกรรมและผลงานของบุคคลส าคญัของไทย ที่มีส่วนสร้างสรรคช์าติไทย 
 โดยใชก้ระบวนการ วิเคราะห์ สืบคน้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแกปั้ญหา ความสามคัคี ความ
เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและตระหนักในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษ ในการทะนุบ ารุง และ
พฒันาชาติ เห็นความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกนัรักชาติและมรดกของชาติ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย และยึดมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส๔.๓   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

รวมทั้งหมด ๓  ตัวช้ีวัด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๑  ช่ือรายวิชาวิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม๕ 

รายวิชาพืน้ฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     เวลา  ๖๐   ช่ัวโมง / ภาคเรียน  

จ านวน  ๑.๕หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาวิเคราะห์การเผยแผ่ และการนบัถือพระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่างๆทัว่โลกและศึกษาถึง
ความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาส าคญัของโลก และช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความ
สงบสุขแก่โลก 
 วิเคราะห์ความแตกต่าง และยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนของแต่ละศาสนา และปฏิบตัิ
ตน ตามศาสนพิธี พิธีกรรม สวดมนต์ การบริหารจิต และการเจริญปัญญา การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาไวซ่ึ้งศาสนาที่ตนนบัถือ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ ประวตัิความส าคญัของพระพุทธศาสนา พุทธประวตัิและชาดก วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา หลกัธรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต ค าศพัท์ทางพุทธศาสนา พระไตรปิฎกและ
เร่ืองน่ารู้ การบริหารจิต การเจริญปัญญา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตวัอย่าง หน้าที่ชาวพุทธ และศา
สนพิธี มารยาทชาวพุทธและการปฏิบตัิตนต่อพระสงฆ ์การแกปั้ญหา และพฒันาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการฝึกปฏิบัติ การแกปั้ญหาเพื่อให้เกิดแนวความคิด  น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รู้จกัเหตุผล มีคุณธรรม ละเวน้ความชัว่ 
 ศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต ้ศึกษาขอ้มูลเชิง
ภูมิศาสตร์จากเทคโนโลยีสมยัใหม่     แปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
ใตโ้ดยสังเขป    ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ    และส่ิงแวดลอ้มทางสังคม    
วิเคราะห์การเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคม พร้อมทั้ง
เสนอแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ และ
ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย 
 โดยกระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการสืบค้น   กระบวนการคิดวิเคราะห์    
กระบวนการฝึกปฏิบัติ   กระบวนการจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเปรียบเทียบ    
กระบวนการพฒันาค่านิยม  กระบวนการน าขอ้มูลไปใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งมีกระบวนการ 
 

 

 

 

 

 



๒๔๐ 
 

รหัสตัวช้ีวัด   

ส๑.๑ ม ๓/๑, ม ๓/๒, ม ๓/๓,ม ๓/๔,ม ๓/๕,ม ๓/๖,ม ๓/๗,ม ๓/๘,ม ๓/๙,ม ๓/๑๐ 
ส๑.๒ม ๓/๑, ม ๓/๒, ม ๓/๓,ม ๓/๔,ม ๓/๕,ม ๓/๖,ม๓/๗ 

ส๕.๑  ม๓/๑, ม ๓/๒ 

ส๕.๒ม ๓/๑, ม ๓/๒ , ม ๓/๓, ม ๓/๔     
รวมทั้งหมด ๒๓ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒  ช่ือรายวิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม๖        
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน   

จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 เห็นความส าคญัของวฒันธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์ปัจจยัที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้
ดา้นต่างๆในประเทศสามารถเสนอแนวคิดในการลดปัญหาความขดัแยง้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย 
 โดยใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการสืบคน้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

 ศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม คุม้ครอง ปกป้องตนเองและผูอ้ื่นตามหลกัสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ศึกษากฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 ศึกษาวิเคราะห์ระบบกลไกราคา และบทบาทของรัฐที่มีต่อการแทรกแซงราคาในระบบเศรษฐกิจ 
เพื่อแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาทอ้งถิ่น 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการจัดการ กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการพฒันาค่านิยม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ส๒.๑ ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕  

ส๒.๒ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓,ม.๓/๔ 

ส๓.๑ ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓  

ส๓.๒ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕,ม ๓/๖ 

รวม  ๑๘ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



๒๔๒ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓  ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓     เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน  

จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้น เก่ียวกับขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตร์ ในการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ  ที่ตั้ง  และสภาพทางภูมิศาสตร์
ของภูมิภาคโลก (ยกเวน้เอเชีย) ที่มีผลต่อการพฒันาโดยสังเขป พฒันาการทางประวตัิศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองของภูมิภาคโลก อิทธิพลของอารายธรรมตะวนัตก ที่มีผลต่อการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ความร่วมมือและความขดัแยง้ในคริสตศ์ตวรรษที่ ๒๐ เช่น สงครามโลกคร้ังที่ ๑ และสงครามโลก
คร้ังที่  ๒  สงครามเยน็ องคก์ารความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบคน้วิธีการ
ทางประวตัศาสตร์ กระบวนการสืบคน้ทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
 เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลและตระหนักถึงความส าคญัของวิธีการ เหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ การเมืองภูมิภาคโลก รวมทั้งความขดัแยง้และ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
   ส๔.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ 

  ส๔.๒   ม.๓/๑  ,  ม.๓/๒ 

รวม ๔ ตัวช้ีวัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔  ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา  ๒๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน  

จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  ๒ 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ สืบคน้เก่ียวกบัความเป็นมาของชนชาติไทย การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราช
ธานีปัจจัยที่ ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเร่ืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ ทางดา้นการเมือง การปกครองสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศตามช่วง
สมยัต่างๆ เหตุการณ์ส าคญั สมยัรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพฒันาชาติไทย ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยใน
สมยัรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพฒันาชาติไทยจนถึงปัจจุบนั บทบาทของไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบนัในสังคมโลก 

 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการคิดเคราะห์กระบวนการฝึกปฏิบตัิ 
 เพ่ือให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีเหตุผล รักประเทศชาติ รู้เท่าทนัสถานการณ์ ภูมิใจในความ
เป็นไทย ตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรม อนุรักษว์ฒันธรรมไทย 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส๔.๓.  ม.๓/๑, ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ 

รวม    ๔   ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๔ 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาส๒๐๒๐๑  ช่ือรายวิชาอาเซียนศึกษา ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๑  เวลา๒๐ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน๐.๕หน่วยกิต  ภาคเรียนที่๑ 
 
 ศึกษาประวตัิความเป็นมาพฒันาการประชาคมอาเซียนกลไกอาเซียนกฎบตัรอาเซียนวิสัยทศัน์
วัตถุประสงค์เป้าหมายโครงสร้างภาพรวมที่มาค าศัพท์และที่มาของ  AFTA เขตการค้าเสรีและสภาพ
เศรษฐกิจพ้ืนฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผลองค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทยโดยการบูรณาการกระบวนการกลุ่มกระบวนการท างาน
กระบวนการพัฒนาค่านิยมกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดค่านิยมตระหนักเจตนคติในการ
เป็นสมาชิกที่ดีการเขา้มามีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียนรู้แนวโนม้ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ทางประชาสังคมวฒันธรรมปรับตนในการเป็นพลเมืองที่ดีภายใตก้ฎบตัรของอาเซียนสามารถด ารงชีวิตใน
ยคุโลกาภิวฒัน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้เข้าใจประวัติความเป็นมาความส าคัญวิวัฒนาการของกลุ่มอาเซียนสู่การพัฒนาเป็น
ประชาคมอาเซียน 

๒. มีความรู้เขา้ใจกลไกอาเซียนกฎบตัรอาเซียนค าอภิธานศพัทข์องอาเซียนสามารถประยกุต์ใชไ้ดอ้ย่าง
เหมาะสมถูกตอ้ง 

๓. มีความรู้เขา้ใจวิเคราะห์การด าเนินงานของประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN 
Political and Security Community- APSC) เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนอยู่อย่างสันติสุขแก้ไขปัญหา
ภายในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดมัน่ในหลกัความมัน่คงรอบดา้น 

๔. สามารถศึกษาขอ้มูลความเป็นมาในจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area : AFTA 
รวมทั้งหมด๔ผลการเรียนรู้ 

 
 



๒๔๕ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๒๐๒๐๒  ช่ือรายวิชาอาเซียนศึกษา ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เวลา ๒๐ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน๐.๕หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อประชาคม
เศรษฐกิจอา เซียนและประเทศไทยโดยการบูรณาการกระบวนการกลุ่มกระบวนการท างาน
กระบวนการพัฒนาค่านิยมกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
กระบวนการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆโดยใชส่ื้อเทคโนโลยี 
 เพื่อให้เกิดค่านิยมตระหนักเจตนคติในการเป็นสมาชิกที่ดีการเขา้มามีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชาคมอาเซียนรู้แนวโนม้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวฒันธรรมปรับตนในการเป็นพลเมือง
ที่ดีภายใตก้ฎบตัรของอาเซียนสามารถด ารงชีวิตในยคุโลกาภิวฒัน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้เข้าใจวิเคราะห์การด าเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 
Community-AEC) เพ่ือให้ภูมิภาคอาเซียนมีความมัน่คงมัง่คัง่และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอื่นๆได ้

๒. มีความรู้เข้าใจวิเคราะห์การด าเนินงานประชาสังคมและวัฒนธรรม  (ASEAN Socio-Cultural 
Community-ASCC) เพ่ือให้ภูมิภาคอาเซียนอยู่ร่วมกนัในสังคมที่เอื้ออาทรประชากรมีสภาพความ
เป็นอยูท่ี่ดีไดรั้บการพฒันาในทุกดา้นและมีความมัน่คงทางสังคม (social security) 

๓. มีความรู้เข้าใจความเป็นมาเขตการค้าเสรีอาเซียนและหลักการเหตุผลของประเทศคู่เจรจาใน
ความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกลุ่มอาเซียน 

๔. มีความรู้เข้าใจตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสามารถปรับตนเองด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมไทยประชาคมอาเซียนและสังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุขรวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 

รวมทั้งหมด๔ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



๒๔๖ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาส๒๐๒๐๓   ช่ือรายวิชาท้องถิ่นของเรา๑ 
รายเพิม่เติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๒   เวลา๒๐คาบ/ภาคเรียน 
จ านวน๐.๕หน่วยกิต   ภาคเรียนที๑่ 
 
                 ศึกษาวิเคราะห์สืบคน้เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาของสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงความเป็นมาของสุ
ราษฎร์ธานีเมืองเก่าสภาพภูมิศาสตร์ทอ้งถิ่นและแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเร่ืองประชากรเช่ือ
ชาติศาสนารวมไปถึงการรักและผูกพันกับท้องถิ่นของตนโดยการใช้กระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์
กระบวนการแกปั้ญหาการสืบคน้กระบวนการสร้างความตระหนกัคิดอยา่งมีวิจารณญาณการฝึกปฏิบตัิความ
สามคัคีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 เพื่อให้เห็นและเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของประวตัิความเป็นมาของสุราษฎร์ธานีและ สุ
ราษฎร์ธานีเมืองเก่า สภาพภูมิศาสตร์ของทอ้งถิ่นประชากรเช่ือชาติและการนับถือศาสนาว่ามีความส าคัญ
อยา่งไรและมีจิตส านึกในการอนุรักษสื์บต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเขา้ใจประวตัิความเป็นมาของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
๒. รู้และเขา้ใจประวติัความเป็นมาของจงัหวดัสุราษฎร์เมืองเก่า 
๓. รู้และเขา้ใจสภาพทางภูมิศาสตร์ทอ้งถิ่นเพ่ือน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
๔. รู้และเข้าใจรักและผูกพันกับท้องถิ่นของตนและตระหนักถึงความจ า เป็นในการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติทอ้งถิ่น 
๕. รู้และเขา้ใจเร่ืองเช้ือชาติและการนบัถือศาสนา 

รวมทั้งหมด ๕ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาส๒๐๒๐๔                ช่ือรายวิชาท้องถิ่นของเรา๒ 
รายเพิม่เติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๒   เวลา๒๐คาบ/ภาคเรียน 
จ านวน๐.๕หน่วยกิต   ภาคเรียนที่๒ 
 
 ศึกษาวิเคราะห์สืบค้นเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านประเพณีความ
เป็นอยู่รวมไปถึงโบราณสถานโบราณวตัถุของสุราษฎร์ธานีบุคคลส าคญัที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น
การแบ่งเขตการปกครองในส่วนทอ้งถิ่นการประกอบอาชีพคมนาคมขนส่งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นการเล่นกีฬา
พ้ืนบา้นของคนในทอ้งถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มการวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการวางแผนการสืบคน้
กระบวนการสร้างความตระหนกัการฝึกปฏิบติัความสามคัคี ความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ความซ่ือสัตยสุ์จริต  
             เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีความเป็นอยู่ศิลปหัตกรรมเห็นความส าคัญ
ของบุคคลและโบราณสถานโบราณวตัถุมีจิตส านึกถึงคุณค่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นต่อไป             
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการแบ่งเขตการปกครองในส่วนทอ้งถิ่นรวมถึงการประกอบอาชีพการคมนาคม
ขนส่งและการส่ือสาร 

๒. ตระหนกัถึงคุณค่าของศิลปหัตถกรรมรวมถึงประเพณีการละเล่นกีฬาพ้ืนบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
๓. รู้และเขา้ใจโบราณสถาน  โบราณวตัถุถึงการอนุรักษโ์บราณสถานโบราณวตัถุของทอ้งถิ่น 
๔. ตระหนกัในผลงานบุคคลส าคญั  สามารถน ามาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต 
๕. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสุราษฎร์ธานีในอนาคต  ปัญหาและแนวทางแกไ้ข 

รวมทั้งหมด๕ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ส๒๐๒๐๕   ช่ือรายวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัว 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๓   เวลา๒๐ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน๐.๕หน่วยกิต   ภาคเรียนที่๑ 
 
 ศึกษาความรู้เบื้องตน้ทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัการผลิต  การบริโภค  และการแลกเปลี่ยน   ฝึก
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจครอบครัว  และเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของครอบครัวเพื่อให้มีความรู้
ความเขา้ใจในหลกัเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้  ตระหนักสภาพปัญหาและผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจของทอ้งถิ่นและประเทศ  มีค่านิยมที่ดีในการผลิตและการบริโภค  การ
พึ่งตนเองและการประหยดัอดออมตลอดจนมีส่วนร่วมในการ 
แกปั้ญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์ 
๒. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจและการท างานของระบบเศรษฐกิจ 
๓. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย    ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค  ส่ิงที่ผูบ้ริโภคควรค านึง  

แนวทางในการซ้ือสินคา้และบริการ 
๔. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออมและการลงทุน 
๕. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกูยื้ม  การเลือกที่อยูอ่าศยัและการซ้ือรถยนต ์

รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๒๐๒๐๖   ช่ือรายวิชากฎหมายทีป่ระชาชนควรรู้ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๓   เวลา๒๐ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน๐.๕หน่วยกิต   ภาคเรียนที่๒ 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ที่มาและความส าคัญของกฎหมาย กฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนกฎหมาย
เก่ียวกับครอบครัวมรดกและทรัพย์สินกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายเก่ียวกับชุมชนและสังคม
กฎหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจและความมั่นคงความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์การส ารวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูลกระบวนการปฏิบัติการ
แกปั้ญหากระบวนการกลุ่มกระบวนการทางสังคมเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายที่ใช้ในชีวิต
ประจาวนัเห็นความส าคัญในกฎหมายในฐานะที่เป็นกติกาของสังคมและปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะ
สมาชิกที่ดีของสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจที่มาและความส าคญัของกฎหมายในฐานะที่เป็นกติกาของสังคม 
๒. มีความรู้ความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของกฎหมายเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนสามารถปฏิบตัิและน า 

ผูอ้ื่นผูอ้ื่นไดถู้กตอ้ง 
๓. มีความรู้ความเขา้ใจนิติกรรมและสัญญาสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
๔. มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายเก่ียวกบัครอบครัวมรดกและทรัพยสิ์นสามารถน าไปใช้และแนะน า

ผูอ้ื่นให้ปฏิบตัิไดถู้กตอ้ง 
๕. มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของกฎหมายแพ่งสามารถปฏิบัติและแนะน าผู ้อื่นได้

ถูกตอ้ง 
๖. มีความรู้ความเข้าใจหลักการของกฎหมายอาญาและวิเคราะห์ความแตกต่างของโทษทางอาญา

สามารถปฏิบตัิตนไดถู้กตอ้งตามกฎหมายอาญาในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม 
๗. มีความรู้ความเขา้ใจกฎหมายเก่ียวกบัชุมชนและสังคมเห็นความส าคญัและปฏิบตัิตนไดถู้กตอ้ง 
๘. มีความรู้ความเขา้ใจกฎหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจและความมัน่คงเห็นความส าคญัและปฏิบติัตนได้

ถูกตอ้ง 
๙. มีความรู้ความเขา้ใจในรัฐธรรมนูญสามารถน าความรู้พ้ืนฐานไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 



๒๕๐ 
 

๑๐. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนการด าเนินคดีน าไปใช้ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

รวมทั้งหมด๑๐ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ส๒๑๒๓๑   ช่ือรายวิชาหน้าที่พลเมือง๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                                   เวลา๒๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิจ   ภาคเรียนที่  ๑ 

มีส่วนร่วมอนุรักษม์ารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกถึงความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเร่ืองมีเหตุผล รอบคอบ หลกัการทรงงานในเร่ืองการใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติการปลูกป่าในใจคน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 
ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบตัิหนา้ที่  
 ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม การ
ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบขอ้มูล 
เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต
อดทน ขยนัหมัน่เพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นเร่ืองวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในสังคมพหุวฒันธรรมดว้ยการ
เคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิน่ผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ 
โดยสันติวิธี ในเร่ืองการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกนั ดว้ยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การ
ระงบั 
ความขดัแยง้ ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติั
หนา้ที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ 
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติ
วิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
 
 



๒๕๒ 
 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม 
3.เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
5. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอยูร่่วมกนั 

อยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
9. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธี  
10. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๓ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ส๒๑๒๓๒   ช่ือรายวิชาหน้าที่พลเมือง๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑                                  เวลา๒๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  ๒ 

มีส่วนร่วมอนุรักษม์ารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ แสดงออกถึงความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเร่ืองมีเหตุผล รอบคอบ หลกัการทรงงานในเร่ืองการใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติการปลูกป่าในใจคน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 
ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่  
 ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม การ
ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตอดทน ขยนัหมัน่เพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นเร่ืองวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกนัอยา่งสันติและพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัในสังคมพหุวฒันธรรมดว้ยการ
เคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิน่ผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธี ในเร่ืองการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกนั ดว้ยการเจรจาไกล่เกลี่ย 
การเจรจาต่อรอง การระงบั 
ความขดัแยง้ ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติั
หนา้ที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติ
วิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
 
 



๒๕๔ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม 
3.เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
5. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอยูร่่วมกนั 

อยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
9. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธี  
10. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ส๒๒๒๓๓   ช่ือรายวิชาหน้าที่พลเมือง๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒   เวลา๒๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  ๑ 

 มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ้ืน่ให้อนุรักษม์ารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่ง
กาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผูอ้ืน่ให้มีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า 
อนุรักษแ์ละสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัใน
ตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและแนะน าผูอ้ืน่ให้มีการปฏิบติัตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเร่ืองการมีสติ ความ
ขยนั อดทน หลกัการทรงงานในเร่ืองภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไรและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจ
ปฏิบตัิหนา้ที่ 
 ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเร่ืองการติดตามข่าวสารบา้นเมือง ความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม การเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจต่อกิจกรรม
ของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ และรู้ทนัข่าวสาร 
ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ ใฝ่หาความรู้ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่งสันติ และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัโดยค านึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียในเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม การ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมและการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้โดยสันติวิธีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิการใชข้องส่วนรวมดว้ยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การ
ระงบัความขดัแยง้ ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบตัิหนา้ที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติ
วิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
 
 
 



๒๕๖ 
 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษม์ารยาทไทย 
 2. แสดงออกและแนะน าผูอ้ื่นให้มีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม 
 3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 4. เป็นแบบอยา่งและแนะน าผูอ้ื่นให้มีความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
 5. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจใน
กิจกรรม                  ต่าง ๆ และรู้ทนัข่าวสาร 
 8. เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
 9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธี 
 10. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ส๒๒๒๓๔   ช่ือรายวิชาหน้าที่พลเมือง๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๒    เวลา๒๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  ๒ 

 มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ้ืน่ให้อนุรักษม์ารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่ง
กาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผูอ้ืน่ให้มีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า 
อนุรักษแ์ละสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัใน
ตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและแนะน าผูอ้ืน่ให้มีการปฏิบติัตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเร่ืองการมีสติ ความ
ขยนั อดทน หลกัการทรงงานในเร่ืองภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไรและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจ
ปฏิบตัิหนา้ที่ 
 ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเร่ืองการติดตามข่าวสารบา้นเมือง ความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม การเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจต่อกิจกรรม
ของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ และรู้ทนัข่าวสาร 
ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ ใฝ่หาความรู้ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่งสันติ และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัโดยค านึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียในเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม การ
อยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมและการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้โดยสันติวิธีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิการใชข้องส่วนรวมดว้ยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การ
ระงบัความขดัแยง้ ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบตัิหนา้ที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติ
วิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
 
 



๒๕๘ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษม์ารยาทไทย 
 2. แสดงออกและแนะน าผูอ้ื่นให้มีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม 
 3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 4. เป็นแบบอยา่งและแนะน าผูอ้ื่นให้มีความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
 5. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจใน
กิจกรรม                  ต่าง ๆ และรู้ทนัข่าวสาร 
 8. เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
 9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวิธี 
 10. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ส๒๓๒๓๕   ช่ือรายวิชาหน้าที่พลเมือง๕ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓   เวลา๒๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  ๑ 

 มีส่วนร่วมแนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษแ์ละยกยอ่งผูม้มีารยาทไทยในเร่ืองการแสดงความเคารพ  การ
สนทนาการแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผูอ้ื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัความ
เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสานและประยกุตข์นบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้  
ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่ง และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเร่ืองการเสียสละ 
ความซ่ือสัตย ์หลกัการทรงงานในเร่ืองศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ แกปั้ญหาที่จุดเล็ก ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยั
ในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ 
 ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเร่ืองการใชสิ้ทธิและหนา้ที่ การใช้เสรีภาพอยา่ง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอ้มูล ตรวจสอบการท าหนา้ที่ของบุคคลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่
และยอมรับผลที่เกิดจาก 
การกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลกในเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรมศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมและ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ในเร่ืองทศันคติ ความคิด ความ
เช่ือ ชูส้าว ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข  
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่อยา่งสันติ จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัใน
ตนเอง 
 
 
 



๒๖๐ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วม แนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษแ์ละยกยอ่งผูม้ีมารยาทไทย   
2. แสดงออก แนะน าผูอ้ื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน และประยกุตข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอยา่งและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และ 

เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
5. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูล ตรวจสอบการท าหนา้ที่ของบุคคล 

เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
8. เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ 
10. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ส๒๓๒๓๖   ช่ือรายวิชาหน้าที่พลเมือง๖ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓    เวลา๒๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  ๒ 

 มีส่วนร่วมแนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษแ์ละยกยอ่งผูม้มีารยาทไทยในเร่ืองการแสดงความเคารพ  การ
สนทนาการแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผูอ้ื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัความ
เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสานและประยกุตข์นบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้  
ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่ง และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเร่ืองการเสียสละ 
ความซ่ือสัตย ์หลกัการทรงงานในเร่ืองศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ แกปั้ญหาที่จุดเล็ก ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยั
ในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ 
 ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเร่ืองการใชสิ้ทธิและหนา้ที่ การใช้เสรีภาพอยา่ง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอ้มูล ตรวจสอบการท าหนา้ที่ของบุคคลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยั 
ในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบตัิหนา้ที่และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลกในเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรมศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมและ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอ้ื่น ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ในเร่ืองทศันคติ ความคิด ความ
เช่ือ ชูส้าว ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพ่ือให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข  
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่อยา่งสันติ จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัใน
ตนเอง 
 
 
 



๒๖๒ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วม แนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษแ์ละยกยอ่งผูม้ีมารยาทไทย   
2. แสดงออก แนะน าผูอ้ื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน และประยกุตข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอยา่งและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และ 

เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
5. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูล ตรวจสอบการท าหนา้ที่ของบุคคล 

เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
8. เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ 
10. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔ 
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม๑ 
รหัสวิชาส๓๑๑๐๑   เวลา๒ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาประวตัิศาสตร์ไทย๑    
รหัสวิชาส๓๑๑๐๒  เวลา ๑ชัว่โมง/สัปดาห์   ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๒ 
รหัสวิชาส๓๑๑๐๓   เวลา๒ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาประวตัิศาสตร์ไทย๒                       
รหัสวิชาส๓๑๑๐๔  เวลา ๑ชัว่โมง/สัปดาห์  ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๕ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม๓  
รหัสวิชาส๓๒๑๐๑  เวลา๒ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาประวตัิศาสตร์ไทย๓                          
รหัสวิชาส๓๒๑๐๒  เวลา ๑ชัว่โมง/สัปดาห์  ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม๔  
รหัสวิชาส๓๒๑๐๓  เวลา๒ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาประวตัิศาสตร์ไทย๔                          
รหัสวิชาส๓๒๑๐๔  เวลา ๑ชัว่โมง/สัปดาห์  ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๖ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม๕ 
รหัสวิชาส ๓๓๑๐๑  เวลา๒ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ๖ 
รหัสวิชาส ๓๓๑๐๓   เวลา๒ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
 



๒๖๔ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
หนา้ท่ีพลเมือง๑                  รหัสวิชา ส๓๐๒๓๑    เวลา   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
หนา้ท่ีพลเมือง๒                 รหัสวิชา ส๓๐๒๓๒   เวลา   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
หนา้ท่ีพลเมือง๓                 รหัสวิชา ส๓๐๒๓๓    เวลา  ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
หนา้ท่ีพลเมือง๔                 รหัสวิชา ส๓๐๒๓๔    เวลา  ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
มนุษยก์บัสังคม                  รหัสวิชา ส๓๑๒๐๑      เวลา  ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภูมิศาสตร์กายภาพ              รหัสวิชา  ส๓๑๒๐๒   เวลา  ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประชากรกบัส่ิงแวดลอ้ม     รหัสวิชา  ส๓๒๒๐๑  เวลา  ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
อาเซียนศึกษา                       รหัสวิชา  ส๓๒๒๐๒ เวลา  ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ศาสนาเปรียบเทียบ             รหัสวิชา  ส๓๓๒๐๑   เวลา  ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
เหตุการณ์โลกปัจจุบนั        รหัสวิชา  ส๓๓๒๐๒  เวลา  ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์    ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๖๕ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๑  ช่ือรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม๑  
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔              เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                  ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ สืบคน้ เก่ียวกบัประวตัิ ความส าคญั ศาสนา หลกัธรรมหรือศาสนาที่ตนนบัถือหรือ
ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอ้ง ยึดมัน่ และการปฏิบติัตามหลกัธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุขเก่ียวกบัเร่ือง
ต่อไปน้ี ลักษณะสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  การก่อตั้ ง
พระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา พระพุทธศาสนามีทฤษฎี
และวิธีการที่เป็นสากลและขอ้ปฏิบัติที่ยึดหลักทางสายกลาง พระพุทธศาสนาเน้นการพฒันาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกตอ้ง พระรัตนตรัย ความหมายคุณค่าแห่งพุทธะ ธรรมะ สังฆะ พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสาวก 
พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตวัอยา่ง 

วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฎกและคัมภีร์ศาสนาอื่น ๆ การสังคายนาและการเผยแผ่
พระไตรปิฎกความส าคญัและคุณค่าของพระไตรปิฎกโยนิโสมนสิการดว้ยวิธีการคิดแบบอริยสัจ ปฏิบตัิตน
เป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ ปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ประเภทของศาสนพิ ธีใน
พระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมากะ การปฏิบตัิตนถูกตอ้งในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา    ศึกษา
วิเคราะห์ สืบคน้เก่ียวกบัโครงสร้างทางสังคมไทย กฎหมายแพ่งเก่ียวกบัตนเองและครอบครัว กฎหมายที่
เก่ียวกบันิติกรรมสัญญา พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ความหมายและความส าคญัของสิทธิ
มนุษยชน สาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รูปแบบของรัฐ 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการฝึกปฏิบตัิ กระบวนการสืบคน้ทาง
เทคโนโลยีสมยัใหม่   กระบวนการขดัเกลาทางสังคม 
 เพื่อให้เห็นความส าคญัของศาสนาที่มีต่อสังคมไทย การเขา้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยา่ง
ถูกตอ้งและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้รวมทั้งการปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธที่ดีในสังคมไทยและ
เห็นความส าคญัของวิธีการแกปั้ญหาในการพฒันาสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ว่าดว้ย
เร่ืองของสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต ปฏิบตัิตนและมีส่วนสนับสนุน
ให้ผูอ้ื่นประพฤติปฏิบตัิตามเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 
 



๒๖๖ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑ม. ๔/๑, ม. ๔/๑๓ 
 ส ๒.๑,   ม. ๔/๑,ม.๔/๒  , ม.๔/๓ , ม.๔/๔  , ม.๔/๕   
 ส ๒.๒ .  ม.๔/๑,  ม.๔/๒  , ม.๔/๓  
รวมทั้งหมด ๑๐  ตัวช้ีวัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๒         รายวิชาประวัติศาสตร์๑    
รายวิชาพืน้ฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔          เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                             จ านวน  
๐.๕  หน่วยกิต                         ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคญัและความต่อเน่ืองของเวลา เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจความหมาย 
ความส าคญัของยคุสมยัในประวตัิศาสตร์  ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ  

ใชวิ้ธีการทางประวตัิศาสตร์ เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจ การสร้างองคค์วามรู้ใหม่โดยให้ความส าคญักบั
หลกัฐาน และมิติแห่งเวลา 

ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพฒันาการของมนุษย์ชาติในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัเพื่อให้เขา้ใจผลที่มีต่อการสร้างสรรค์และพฒันาการของมนุษยช์าติในแหล่งอารยธรรมตะวนัออก
และตะวนัตก ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์    กระบวนการกลุ่ม   การฝึกปฏิบตัิ   การคิดรวบยอด  การสืบคน้
ทางเทคโนโลยีสมยั ใหม่ 
  
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๔.๑ ม ๔/๑ , ม ๔/๒  
ส ๔.๒ ม ๔/๑ ,ม ๔/๒   

รวมทั้งหมด ๔ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๓                                 ช่ือรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔           เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน                                                        
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                            ภาคเรียนที่ ๒ 
  

ศึกษาวิเคราะห์ สืบคน้ เก่ียวกบั ระบบเศรษฐกิจ ผลดีผลเสียของระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา 
อุปสงค ์อุปทาน การควบคุมราคา บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่าย
และจดัสรรทางเศรษฐกิจ การพฒันาประเทศที่น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการวางแผนเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจ หลกัสหกรณ์ ความหมายความส าคญั ประเภท วิวฒันาการของสหกรณ์ รวมทั้งการศึกษา
เก่ียวกบั การใช้เคร่ืองทางภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการวางแผน กระบวนการฝึกปฏิบตัิ กระบวนกรคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และรวบยอด 
 เพื่อให้เกิดความตะหนักและวิจารณญาณในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
การรู้เท่าทนัเหตุการณ์ในเร่ืองของเศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศที่น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการวางแผนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจที่ดีมีวิจารณญาณในการใช้เคร่ืองหาขอ้มูล ในการแปลความหมายเชิง
ภูมิศาสตร์ การใชเ้คร่ืองทางมือภูมิศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และมีจิตส านึกในการน าขอ้มูลไปใช้ใน
การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส  ๓.๑   ม.๔/๑ , ม.๔/๒  ม.๔/๓. 
 ส  ๕.๑.  ม.๔/๑ , ม.๔/๒ 

รวมทั้งหมด   ๕ ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๔                        ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ใชวิ้ธีการทางประวตัิศาสตร์วิเคราะห์ประเด็นส าคญัของประวตัิศาสตร์ไทย ความส าคญัของสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ที่มีต่อสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั 

ศึกษาการสร้างสรรคแ์ละยกตวัอยา่งผลงานที่ส่งผลต่อพฒันาการของมนุษยชาติในประเทศไทย ที่มี
ผลดา้นสังคม วฒันธรรม การเมืองและเศรษฐกิจ 

วิเคราะห์กรณีตัวอย่างภูมิปัญญาไทย เพื่อตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทย ในการ
สร้างสรรคค์วามเป็นไทย และเสนอทางเลือกเพ่ืออนุรักษภู์มิปัญญาไทยในทอ้งถิ่นของตน 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์    กระบวนการกลุ่ม   การฝึกปฏิบตัิ   การคิดรวบยอด  การสืบคน้
ทางเทคโนโลยีสมยั ใหม่ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๔.๑ ม ๔/๒  
ส ๔.๓ ม ๔/๑ , ม ๔/๒ , ม ๔/๓     

รวมทั้งหมด ๔ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๐ 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๓๒๑๐๑        ช่ือรายวิชา   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม๓               
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕            เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                   ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัประวตัิ ความส าคญัศาสดา  หลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา หรือว่าศาสนา
ที่ตนนบัถือและศาสนาอื่น ๆในเร่ืองต่อไปน้ี  พระพุทะเจา้ในฐานะที่เป็นมนุษยผู์ฝึ้กตนไดอ้ยา่งสูงสุด   (การ
ตรัสรู้)    พุทธประวตัิดา้นการบริหาร และการธ ารงพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่
เป็นสากลและข้อปฏิบัติที่ ยึดทางสายกลาง  ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของ
พระพุทธศาสนา หลกัการของพระพุทธสาสนากบัหลกัวิทยาศาสตร์ การคิดตามนยัแห่งพระพุทธศาสนาและ
การคิดแบบวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาเนน้การฝึกหัดอบรมตน  การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ  พระ
รัตนตรัย    การปฏิบตัิตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม
ประเภทสาสนาพิธีในพระพุทธศาสนา  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันส าคัญและเทศกาลที่ส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลทางสังคมการแกปั้ญหาและแนวทางการพฒันา
สังคม  คุณลกัษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลกสิทธิ มนุษยชน  ระบอบการปกครองต่างๆ  ที่
ใชใ้นยคุปัจจุบนั   เช่นการปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย  การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์  สืบคน้กระบวนการสร้างความตระหนกั คิดอยา่งมีวิจารณญาณ การ
ฝึกปฏิบติั การแสดงบทบาทสมมุติ การแกปั้ญหา ความสามคัคี  ความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่  ความซ่ือสัตยสุ์จริต    
  เพื่อให้รู้และเขา้ใจประวตัิและความส าคญัของพระพุทธศาสนา หลกัธรรมทางพรพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาสุภาษิต ค าศพัท์ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีวิธีการที่เป็นสากล และยึดทางสาย
กลางเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุขศรัทธาในพระรัตนตรัย  ปฏิบตัิตนเป็นพุทธศาสนาสนิกชนที่ดีด าเนิน
ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ  ประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อการพฒันาตนสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มและเพ่ือให้เขา้ใจถึงการปฏิบตัิตนไดถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ โดยให้ความเคารพสิทธิของผูอ้ื่นทุก
คนตอ้งยึดหลกั  คุณธรรม  จริยธรรม  มาใช้ปฏิบตัิต่อกนั  การเมืองการปกครองรัฐมุ่งที่สร้างความผาสุก
ความเป็นระเบียบความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม 
 
 



๒๗๑ 
 

 
ตัวช้ีวัด  

ส๑.๑   ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๖   ม.๕/๗   ม.๕/๘   
ส๑.๒   ม.๕/๑   ม.๕/๒   ม.๕/๔ 
ส๒.๑   ม.๕/๒   ม.๕/๓   ม.๕/๔ 
ส๒.๒  ม.๕/๑   ม.๕/๔ 

รวมทั้งหมด    ๑๔  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๒ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๓๒๑๐๒  ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ ๑ 

 ตระหนักถึงความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวตัิศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ศึกษาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวตัิศาสตร์   โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ     วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวนัออกกบัตะวนัตกที่มี
อิทธิพลต่อพฒันาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดกระบวนการท างานกระบวนการคิดวิเคราะห์    
กระบวนการสืบคน้ กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแกปั้ญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความส าคัญของเวลา และยุคประวตัิศาสตร์
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ที่จะตอ้งรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ช่วยให้ด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส. ๔.๑ม. ๕/๑ม. ๕/๒ 
 ส. ๔.๒ม. ๕/๑      
รวมทั้งหมด   ๓  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๓๒๑๐๓  ช่ือรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม๔              รายวิชาพื้นฐาน
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕                     เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                   ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัประวตัิ ความส าคญัศาสดา  หลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา หรือว่าศาสนา
ที่ตนนบัถือและศาสนาอื่น ๆในเร่ืองต่อไปน้ี  พระพุทะเจา้ในฐานะที่เป็นมนุษยผู์ฝึ้กตนไดอ้ยา่งสูงสุด   (การ
ตรัสรู้)    พุทธประวตัิดา้นการบริหาร และการธ ารงพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่
เป็นสากลและข้อปฏิบัติที่ ยึดทางสายกลาง  ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของ
พระพุทธศาสนา หลกัการของพระพุทธสาสนากบัหลกัวิทยาศาสตร์ การคิดตามนยัแห่งพระพุทธศาสนาและ
การคิดแบบวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาเนน้การฝึกหัดอบรมตน  การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ  พระ
รัตนตรัย    การปฏิบตัิตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม
ประเภทสาสนาพิธีในพระพุทธศาสนา  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันส าคัญและเทศกาลที่ส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลทางสังคมการแกปั้ญหาและแนวทางการพฒันา
สังคม  คุณลกัษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลกสิทธิ มนุษยชน  ระบอบการปกครองต่างๆ  ที่
ใชใ้นยคุปัจจุบนั   เช่นการปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย  การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์  สืบคน้กระบวนการสร้างความตระหนกั คิดอยา่งมีวิจารณญาณ การ
ฝึกปฏิบติั การแสดงบทบาทสมมุติ การแกปั้ญหา ความสามคัคี  ความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่  ความซ่ือสัตยสุ์จริต    
 เพื่อให้รู้และเข้าใจประวตัิและความส าคญัของพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพรพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาสุภาษิต ค าศพัท์ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีวิธีการที่เป็นสากล และยึดทางสาย
กลางเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุขศรัทธาในพระรัตนตรัย  ปฏิบตัิตนเป็นพุทธศาสนาสนิกชนที่ดีด าเนิน
ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ  ประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อการพฒันาตนสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มและเพ่ือให้เขา้ใจถึงการปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ โดยให้ความเคารพสิทธิของผูอ้ื่นทุก
คนตอ้งยึดหลกั  คุณธรรม  จริยธรรม  มาใช้ปฏิบตัิต่อกนั  การเมืองการปกครองรัฐมุ่งที่สร้างความผาสุก
ความเป็นระเบียบความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม 
 
 
 
 



๒๗๔ 
 

 
ตัวช้ีวัด  

ส๑.๑   ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๖   ม.๕/๗   ม.๕/๘   
ส๑.๒   ม.๕/๑   ม.๕/๒   ม.๕/๔ 
ส๒.๑   ม.๕/๒   ม.๕/๓   ม.๕/๔    
ส๒.๒  ม.๕/๑   ม.๕/๔ 

รวมทั้งหมด    ๑๔  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๓๒๑๐๔   ช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ ๒ 

 ตระหนักถึงความส าคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวตัิศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ศึกษาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวตัิศาสตร์   โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ   วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวนัออกกับตะวนัตกที่ มี
อิทธิพลต่อพฒันาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดกระบวนการท างานกระบวนการคิดวิเคราะห์    
กระบวนการสืบคน้ กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแกปั้ญหา 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความส าคัญของเวลา และยุคประวตัิศาสตร์
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ที่จะตอ้งรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ช่วยให้ด าเนินชีวิตอยา่งสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส. ๔.๑ม. ๕/๑ม. ๕/๒ 
 ส. ๔.๒ม. ๕/๑      
รวมทั้งหมด   ๓  ตัวช้ีวัด 
 

 

 
 
 
 
 
 



๒๗๖ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ส ๓๓๑๐๑         ช่ือรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                   ภาคเรียนที่ ๑ 
 

วิเคราะห์พระพุทธเจ้า และศาสดาของศาสนาอื่นๆในฐานะเป็นผูฝึ้กตนได้อย่างสูงสุดในการ
แสวงหาความรู้ การก่อตั้ง ตลอดจนวิธีการสอน และการเผยแผ่ศาสนา 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของพระพุทธศาสนา เป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ฝึกบุคคลไม่ให้
ประมาทแกปั้ญหาการด ารงชีวิต มุ่งประโยชน์สุขให้สังคมและโลก เพื่อธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา โดยน า
หลกัธรรมอริยสัจ ๔ มาปรับแกใ้นการด าเนินชีวิตการบริหารจิต เจริญปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน ดว้ยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้แนวคิดน าหลักธรรมมา
ปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์รู้จกัใชเ้หตุ และผลน าไปแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 
 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะตอ้งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย 
เพื่อให้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมสากล โดยค านึงถึงระบบเศรษฐกิจเสรี และแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยกระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบค้น   กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการฝึกปฏิบัติ   กระบวนการจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการเปรียบเทียบ   
กระบวนการพฒันาค่านิยม  กระบวนการน าขอ้มูลไปใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งมีกระบวนการ 
   
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๑.๑ ม ๖/๒ ,ม ๖/๕ , ม ๖/9 , ม ๖/๑๐ , ม ๖/๑๑ , ม ๖/๑๒ , ม ๖/๑๗ , ม ๖/๑๘ , ม ๖/๑9 
ส ๒.๑ ม ๖/๕  
ส ๓.๑ ม ๖/๔ 
ส ๓.๒  ม ๖/๒  

รวมทั้งหมด ๑๒ตัวช้ีวัด 
 
 



๒๗๗ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒  ช่ือรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง  
จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต                     ภาคเรียนที่ ๒ 

ศึกษา วิเคราะห์ ประวตัิพระพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก หนา้ที่ชาวพุทธ วิเคราะห์บทบาท หนา้ที่
ของอุบาสก อุบาสิกา ที่มีต่อสังคมไทย  

วิเคราะห์คุณค่าและความส าคญัของการสังคายนาพระไตรปิฎก และการเขา้ร่วมพิธีกรรม มารยาท
ชาวพุทธ และการปฏิบตัิต่อพระภิกษุสงฆ์ ดว้ยกาย วาจา ใจ ศึกษาประวตัิชาวพุทธตวัอย่าง การบริหารจิต 
เจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี วิเคราะห์หลักธรรมเก่ียวกบัวนั
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา วนัธรรมสวนะ และเทศกาลส าคญั ศาสนพิธี ในการสัมมนากบัการแก้ปัญหา 
และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดแนวคิด
น ามาปฏิบตัิในการด ารงชีวิต เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เช่ือในความดีมีเหตุผล 
 เห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มของประเทศ  และภูมิภาคต่างๆของโลก  ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต
เพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวมของประเทศ  และโลก  สร้างส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและเห็นความ
ส าคัญของการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  มีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากร  มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ให้
ส่วนรวม  ตระหนักถึงผลที่เกิดจากปัญหา  และวิกฤตการณ์ต่อคุณภาพชีวิต  รู้มาตรการและความพยายาม
แกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตส านึกในการน าขอ้มูลไปใชแ้กปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 โดยกระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบคน้   กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการฝึกปฏิบตัิ กระบวนการจดัการ กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการเปรียบเทียบ  
กระบวนการพฒันาค่านิยม กระบวนการน าขอ้มลูไปใช้ในการแกปั้ญหาอยา่งมีกระบวนการ 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๑.๑ ม ๖/๑๔ ,ม ๖/๑๕ , ม ๖/๑๖ , ม ๖/๒๐ , ม ๖/๒๑ , ม ๖/๒๒  
ส ๑.๒ ม ๖/๕ ส ๕.๒ ม ๖/๓ , ม ๖/๔ , ม ๖/๕  

รวมทั้งหมด  ๑๐ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 



๒๗๘ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ส๓๐๒๓๑   ช่ือรายวิชาหน้าที่พลเมือง๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                 เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  ๑ 

 มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ้ืน่ให้อนุรักษแ์ละเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะในเร่ืองการแสดงความ
เคารพการสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะเห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน ประยกุตแ์ละเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเองในเร่ืองความ
อดทน ใฝ่หาความรู้  และตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่  
 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่ง มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ประยกุต ์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท  ในเร่ืองการมีระเบียบวินยั ความสามคัคี หลกัการทรงงาน ในเร่ืองระเบิดจากขา้งใน ไม่
ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใชอ้ธรรมปราบอธรรม และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิตนเป็น
ผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่ ยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งและส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเร่ือง
การเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใชสิ้ทธิและหนา้ที่ การใชเ้สรีภาพอยา่งรับผิดชอบ ความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปั้ญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินขา่วสารทาง
การเมือง และการรู้เท่าทนัส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  ประยกุตใ์ชก้ระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษป์ระเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตดัสินใจเลือกตั้งอยา่งมี
วิจารณญาณ รู้ทนัข่าวสารและรู้ทนัส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหนา้บนพ้ืนฐานของขอ้มูล ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี
วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับในอตัลกัษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวฒันธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัดว้ยการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดหูมิ่นผูอ้ื่น 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความอดทน ใฝ่หาความรู้ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 พื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษน์โยบาย
สาธารณะ  
อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษ ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน ประยกุต ์และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญา

ไทย 
๓. เป็นแบบอยา่ง มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  

ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
๔. เป็นแบบอยา่ง ประยกุตแ์ละเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๕. เป็นแบบอยา่งและส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๖. ประยกุตใ์ชก้ระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษป์ระเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
๗. มีส่วนร่วมและตดัสินใจเลือกตั้งอยา่งมีวิจารณญาณ 
๘. รู้ทนัข่าวสารและรู้ทนัส่ือ 
๙. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหนา้บนพ้ืนฐานของขอ้มูล 
๑๐. ยอมรับในอตัลกัษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวฒันธรรม 
๑๑. เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
๑๒. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด๑๒ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๐ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ส๓๐๒๓๒   ช่ือรายวิชาหน้าที่พลเมือง๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  ๒ 

 มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ้ืน่ให้อนุรักษแ์ละเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะในเร่ืองการแสดงความ
เคารพการสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะเห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน ประยกุตแ์ละเผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเองในเร่ืองความ
อดทน ใฝ่หาความรู้   
และตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่  
 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่ง มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ประยกุต ์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท  ในเร่ืองการมีระเบียบวินยั ความสามคัคี หลกัการทรงงาน ในเร่ืองระเบิดจากขา้งใน ไม่
ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใชอ้ธรรมปราบอธรรม และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิตนเป็น
ผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหน้าที่ ยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งและส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเร่ือง
การเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใชสิ้ทธิและหนา้ที่ การใชเ้สรีภาพอยา่งรับผิดชอบ ความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปั้ญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินขา่วสารทาง
การเมือง และการรู้เท่าทนัส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  ประยกุตใ์ชก้ระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษป์ระเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตดัสินใจเลือกตั้งอยา่งมี
วิจารณญาณ รู้ทนัข่าวสารและรู้ทนัส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหนา้บนพ้ืนฐานของขอ้มูล ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี
วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับในอตัลกัษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวฒันธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัดว้ยการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดหูมิ่นผูอ้ื่น 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แบ่งปัน ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความอดทน ใฝ่หาความรู้ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษน์โยบาย
สาธารณะ  
อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 
 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ้ื่นให้อนุรักษ ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน ประยกุต ์และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญา

ไทย 
๓. เป็นแบบอยา่ง มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  

ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
๔. เป็นแบบอยา่ง ประยกุตแ์ละเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๕. เป็นแบบอยา่งและส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๖. ประยกุตใ์ชก้ระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษป์ระเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
๗. มีส่วนร่วมและตดัสินใจเลือกตั้งอยา่งมีวิจารณญาณ 
๘. รู้ทนัข่าวสารและรู้ทนัส่ือ 
๙. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหนา้บนพ้ืนฐานของขอ้มูล 
๑๐. ยอมรับในอตัลกัษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวฒันธรรม 
๑๑. เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
๑๒. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินยัในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด๑๒ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๒ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ส๓๐๒๓๓   ช่ือรายวิชาหน้าที่พลเมือง๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕   เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  ๑ 

 แสดงออก แนะน าผูอ้ื่น และยกยอ่งบุคคลที่มีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบติัตน
เป็นผูม้ีวินยัในตนเองในเร่ืองใฝ่หาความรู้ 
 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่ง มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ประยกุต ์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท  ในเร่ืองการมีระเบียบวินยั ความสามคัคี หลกัการทรงงาน ในเร่ืองระเบิดจากขา้งใน ไม่
ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใชอ้ธรรมปราบอธรรม และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิตนเป็น
ผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหน้าที่ ยอมรับ
ผลที่เกิดจาก 
การกระท าของตนเอง 
 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งและส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเร่ือง
การเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใชสิ้ทธิและหนา้ที่ การใชเ้สรีภาพอยา่งรับผิดชอบ ความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปั้ญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินขา่วสารทาง
การเมือง และการรู้เท่าทนัส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยกุตใ์ชก้ระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษป์ระเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตดัสินใจเลือกตั้งอยา่งมี
วิจารณญาณ รู้ทนัข่าวสารและรู้ทนัส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหนา้บนพ้ืนฐานของขอ้มูล ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี
วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเมื่อเกิดความขดัแยง้โดยสันติวิธี ดว้ยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจา
ต่อรองการระงบัความขดัแยง้ และสร้างเครือข่ายป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินัยในตนเอง
ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษน์โยบาย
สาธารณะ อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินยัในตนเอง 
 
 
 
 
 



๒๘๓ 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. แสดงออก แนะน าผูอ้ื่น และยกยอ่งบุคคลที่มคีวามเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ และเสียสละ 
๒. เป็นแบบอยา่ง มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
๓. เป็นแบบอยา่ง ประยกุตแ์ละเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๔. เป็นแบบอยา่งและส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๕. ประยกุตใ์ชก้ระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษป์ระเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
๖. มีส่วนร่วมและตดัสินใจเลือกตั้งอยา่งมีวิจารณญาณ 
๗. รู้ทนัข่าวสารและรู้ทนัส่ือ 
๘. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหนา้บนพ้ืนฐานของขอ้มูล 
๙. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเมื่อเกิดความขดัแยง้โดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกนัปัญหาความ

ขดัแยง้ 
๑๐. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 10   ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๘๔ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ส๓๐๒๓๔   ช่ือรายวิชาหน้าที่พลเมือง๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                   เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน    
จ านวน  ๐.๕หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  ๑ 

 แสดงออก แนะน าผูอ้ื่น และยกยอ่งบุคคลที่มีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบติัตน
เป็นผูม้ีวินยัในตนเองในเร่ืองใฝ่หาความรู้ 
 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่ง มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่ง ประยกุต ์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาท  ในเร่ืองการมีระเบียบวินยั ความสามคัคี หลกัการทรงงาน ในเร่ืองระเบิดจากขา้งใน ไม่
ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใชอ้ธรรมปราบอธรรม และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตัิตนเป็น
ผูม้ีวินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหน้าที่ ยอมรับ
ผลที่เกิดจาก 
การกระท าของตนเอง 
 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งและส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเร่ือง
การเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใชสิ้ทธิและหนา้ที่ การใชเ้สรีภาพอยา่งรับผิดชอบ ความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปั้ญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินขา่วสารทาง
การเมือง และการรู้เท่าทนัส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยกุตใ์ชก้ระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษป์ระเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตดัสินใจเลือกตั้งอยา่งมี
วิจารณญาณ รู้ทนัข่าวสารและรู้ทนัส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหนา้บนพ้ืนฐานของขอ้มูล ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี
วินยัในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเมื่อเกิดความขดัแยง้โดยสันติวิธี ดว้ยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจา
ต่อรอง การระงบัความขดัแยง้ และสร้างเครือข่ายป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินัยในตนเอง
ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษน์โยบาย
สาธารณะ อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งสันติ สามารถจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 



๒๘๕ 
 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. แสดงออก แนะน าผูอ้ื่น และยกยอ่งบุคคลที่มคีวามเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ และเสียสละ 
๒. เป็นแบบอยา่ง มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมัน่

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
๓. เป็นแบบอยา่ง ประยกุตแ์ละเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลกัการทรงงาน และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๔. เป็นแบบอยา่งและส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๕. ประยกุตใ์ชก้ระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษป์ระเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
๖. มีส่วนร่วมและตดัสินใจเลือกตั้งอยา่งมีวิจารณญาณ 
๗. รู้ทนัข่าวสารและรู้ทนัส่ือ 
๘. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหนา้บนพ้ืนฐานของขอ้มูล 
๙. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเมื่อเกิดความขดัแยง้โดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกนัปัญหาความ

ขดัแยง้ 
๑๐. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 10   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๖ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ส๓๑๒๐๑  ช่ือรายวิชามนุษย์กับสังคม         
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                   ภาคเรียนที่ ๑ 
  

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสังคม  อิทธิพลของธรรมชาติที่มีต่อชีวิตมนุษยบ์ทบาทของ
มนุษยก์บัการสร้างสรรคแ์ละการถ่ายทอดทางวฒันธรรม  พฤติกรรมของการอยูร่่วมกนัในสังคมบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างกนัของมนุษย ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคมเพื่อให้มีความเขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัสังคม  เห็นความส าคญัในการร่วมมือแกปั้ญหาและพฒันาสังคม  และปฏิบตัิตนเป็น
สมาชิกที่ดี 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๔.๑ ม ๔/๑  
ส ๔.๒ ม ๔/๑  

รวมทั้งหมด๒ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๗ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๓๑๒๐๒  ช่ือรายวิชาภมูิศาสตร์กายภาพ  
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                  ภาคเรียนที่ ๒ 

 ศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพแต่ละภูมิภาคของโลกในเร่ือง  ลักษณะที่ตั้ ง  ภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มทางกายภาพกบัชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย ์ ปัญหาของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอนัเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ เพ่ือให้มีความรู้  ความเขา้ใจ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและอิทธิพลที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์ เห็นความจ าเป็นในการปรับตวั  
ปรับใชแ้ละเสริมสร้างสภาพแวดลอ้ม  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษฟ้ื์นฟูสภาพแวดลอ้ม 

 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๕.๑ ม ๔/๑,ม ๔/๒ 
ส ๔.๒ ม ๔/๑ , ม ๔/๒   

รวมทั้งหมด ๔ตัวช้ีวัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๒๘๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๓๒๒๐๑  ช่ือรายวิชาอาเซียนศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                   ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษา  วิเคราะห์  ก าเนิดสมาคมอาสา  พฒันาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ขอ้มูลของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  โครงสร้างองคก์รและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน  ๓  เสาหลกัของประชาคม
อาเซียน  การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  อุปสรรคในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน  บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอื่น  บทบาทางการเมือง  เศรษฐกิจของอาเซียนใน
สังคมโลก  ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแกปั้ญหาต่างๆ 
 โดยกระบวนการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการฝึกปฏิบัติ   กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเปรียบเทียบ  
กระบวนการพฒันาค่านิยม  กระบวนการน าขอ้มูลไปใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งมีกระบวนการ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนกัในความส าคญัของการรวมกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน  
มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  และปฏิบตัิ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและอยูร่่วมกนัในสังคมอาเซียนอยา่งปกติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๒.๑ ม ๕/๑  
ส ๒.๒ ม ๕/๑ , ม ๕/๒  
ส ๓.๒  ม ๕/๑ , ม ๕/๒ , ม ๖/๑ 
ส ๔.๒   ม ๔/๑ , ม ๔/๒ , ม ๕/๑ , ม ๕/๒ 
ส ๕.๒   ม.๕/๒  

รวมทั้งหมด ๑๑ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๙ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ส๓๒๒๐๒          ช่ือรายวิชา ประชากรกับส่ิงแวดล้อม 

รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕           เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                            ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษาเก่ียวกบัประชากรในดา้นต่างๆ เช่น ขนาด องคป์ระกอบ การกระจายและความหนาแน่น
ของประชากร การเปลี่ยนแปลงของประชากร การปรับตวัของประชากรให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั 

 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับอัตราการเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐาน เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลใน
ชีวิตประจ าวนั 

 ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวกับประชากรเพื่อน าไปเป็นแนวทางแกไ้ขการปฏิบตัิตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

 ศึกษาวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ เช่น ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มประโยชน์ของส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสามารถเสนอแนวทางแกไ้ขให้เหมาะสมกบัสภาพของทอ้งถิ่นนั้น ๆ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่มีต่อประชากร 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส. ๕.๑ม. ๕/๑ม. ๕/๒ 
 ส. ๕.๒ม. ๕/๑     ม. ๕/๒ 
รวมทั้งหมด๔  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๐ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๓๓๒๐๑  ช่ือรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  
รายวิชาพืน้ฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                   ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาประวติัของศาสนาต่างๆ รวมทั้งศาสดา หลกัค าสอน เป้าหมาย วิธีการ โดยการเปรียบเทียบ
ศาสนาที่มีการนับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ศาสนา
ขงจ๊ือ เพื่อให้เขา้ใจในศาสนาต่าง ๆ ในแง่ปรัชญาและอยู่ร่วมไดอ้ย่างสันติสุข  เปรียบเทียบศาสนาที่ส าคญัๆ 
ในโลกตะวนัออกและตะวนัตก หลกัแนวความคิดที่ปฏิบตัิในแต่ละศาสนา  หลกัค าสอนในแต่ละศาสนา 
ทศันะเก่ียวกบัศาสนาที่จะส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างศาสนา 
 โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการฝึกปฏิบตัิ   กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการสืบคน้
เทคโนโลยีสมยัใหม่  
 เพื่อให้เข้าใจหลักการของศาสนาต่าง ๆ ในปัจจุบัน ความเหมือนและความต่าง ในเร่ืองศาสดา 
คมัภีร์  พิธีกรรม  นิกาย   ค าสอน จุดมุ่งหมายและจุดสูงสุดและขอ้ปฏิบตัิน าไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด และการ
ปฏิบตัิตนให้ถูกตอ้งตามหลกัของศาสนาต่าง ๆ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๑.๑ ม ๖/๒ ,ม ๖/๕ , ม ๖/๙ , ม ๖/๑๐ , ม ๖/๑๑ , ม ๖/๑๒ , ม ๖/๑๗ , ม ๖/๑๘ , ม ๖/๑9 
ส ๒.๑ ม ๖/๕  

รวมทั้งหมด ๑๐ตัวช้ีวัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส๓๓๒๐๒             ช่ือรายวิชา เหตุการณ์โลกปัจจุบัน      
ราบวิชาเพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต                   ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพเหตุการณ์ ปัจจุบัน และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ กรณีตัวอย่าง
เหตุการณ์ส าคัญ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม 
 โดยใช้กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์เปรียบเทียบ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแกปั้ญหา 
กระบวนการพฒันาค่านิยม ความสามคัคี 
 เพ่ือให้มีความเขา้ใจ สภาวการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ ตระหนักในปัญหาพ้ืนฐานส าคญัของโลก 
ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น และเห็นแนวทางในการวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคญั  สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได ้
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๔.๑ ม ๕/๑ ,ม ๕/๒ 
รวม  ๒ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๓ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับช้ันประถมศึกษา 
 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ รหัสวิชา  พ๑๑๑๐๑ ๒ชัว่โมง / สัปดาห์  ๘๐ชัว่โมง / ปี   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒             รหัสวิชา  พ๑๒๑๐๑ ๒ชัว่โมง / สัปดาห์  ๘๐ชัว่โมง / ปี   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ รหัสวิชา  พ๑๓๑๐๑ ๒ชัว่โมง / สัปดาห์  ๘๐ชัว่โมง / ปี   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ รหัสวิชา  พ๑๔๑๐๑ ๒ชัว่โมง / สัปดาห์  ๘๐ชัว่โมง / ปี   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ รหัสวิชา  พ๑๕๑๐๑ ๒ชัว่โมง / สัปดาห์  ๘๐ชัว่โมง / ปี   
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ รหัสวิชา  พ๑๖๑๐๑ ๒ชัว่โมง / สัปดาห์  ๘๐ชัว่โมง / ปี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  พ๑๑๑๐๑    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
รายวิชาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑    เวลา  ๘๐ช่ัวโมง                                                                                                   

 
มีความรู้เร่ืองความเจริญเติบโต พฒันาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความส าคัญการ

เคลื่อนไหว จุดดี จุดดอ้ย ของตนเองและครอบครัว ศึกษามีทกัษะในดา้นการด าเนินชีวิต อาหารและโภชนา 
การออกก าลงักาย ประเภทกิจกรรมพลศึกษา เกม กีฬาไทย กีฬาพ้ืนบา้น การพกัผ่อน และการนันทนาการ 
การใช้ขอ้มูลสารสนเทศ สุขภาพ และความปลอดภยั การดูแลรักษาร่างกายและสุขภาพ รู้จกัป้องกนัและ
หลีกเลี่ยงโรค อุบตัิเหตุและการใช้ยา การบริหารจดัการกบัชีวิตเพื่อการมีสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยม เก่ียวกบัสุขภาพ และความปลอดภยัในการด ารงชีวิต 

การละเล่น เกม ไทย พม่า ลาว กมัพูชาบอกส่ิงที่ช่ืนชอบและภาคภูมิใจในตนเอง 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ  ๑.๑ป.๑/๑ ,  ป.๑/๒ 
พ  ๒.๑ป.๑/๑ ,  ป.๑/๒  ,  ป.๑/๓ 
พ  ๓.๑ป.๑/๑ ,  ป.๑/๒ 
พ  ๓.๒ป.๑/๑ ,  ป.๑/๒ 
พ  ๔.๑ป.๑/๑ ,  ป.๑/๒  ,  ป.๑/๓ 
พ  ๕.๑ป.๑/๑ ,  ป.๑/๒  ,  ป.๑/๓ 
รวมทั้งหมด   ๑๕ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙๕ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๑๒๑๐๑    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
รายวิชาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ัน  ประถมศึกษาปีที่  ๒                                          เวลา  ๘๐ช่ัวโมง                                                                                                   
 

มีความรู้และเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา มีทกัษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย 
เกมกีฬา รักการออกก าลงักาย และเล่นกีฬาเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอมีการสร้างสมรรถภาพวินัย เคารพกฎ
กติกา ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา มีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัและหลีกเลี่ยงเป็นปัจจยั
เส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบตัิเหตุ การใชย้า สารเสพติด เพื่อให้มีทกัษะในการป้องกนัโรค การด ารงสุขภาพและ
การด ารงชีวิต 

การเคลื่อนไหวประกอบเพลงไทย พม่า ลาว กมัพูชาอธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นตนเอง 
 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
พ  ๑.๑ป.๒/๑ ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓ 
พ  ๒.๑ป.๒/๑ ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔ 
พ  ๓.๑ป.๒/๑ ,  ป.๒/๒ 
พ  ๓.๒ป.๒/๑ ,  ป.๒/๒ 
พ  ๔.๑ป.๒/๑ ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔  ,  ป.๒/๕ 
พ  ๕.๑ป.๒/๑ ,  ป.๒/๒  ,  ป.๒/๓  ,  ป.๒/๔  ,  ป.๒/๕ 
รวมทั้งหมด   ๒๑ตัวชีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๖ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๑๓๑๐๑    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓       เวลา  ๘๐ช่ัวโมง                                                                                                   
 

มีความรู้ การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ 
วิธีฝึกสมาธิ จุดดี จุดดอ้ย ของตนเองและครอบครัวศึกษา เพศศึกษา อาหาร โภชนาการ มีความรู้และทกัษะ
การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย ประเภทพลศึกษา เกม และชนิดกีฬาทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล โดยใช้
หลกัวิทยาศาสตร์ การพกัผ่อนและการนันทนาการ การส่ือสาร การใช้ขอ้มูลสารสนเทศ สุขภาพและความ
ปลอดภยัในชีวิต การป้องกนัและหลีกเลี่ยงโรค สารเสพติด เอดส์ อุบตัิเหตุการใช้ยา เสริมสร้างความมีวินยั 
เคารพกฎ กติกา การมีน ้าใจของนกักีฬา เพ่ือให้มีทกัษะในการป้องกนัโรค ด ารงสุขภาพและการด ารงชีวิต 

การละเล่น กีฬาของประเทศสมาชิกอาเซียนบอกวิธีการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนในประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ  ๑.๑ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒  ,  ป.๓/๓ 
พ  ๒.๑ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒  ,  ป.๓/๓ 
พ  ๓.๑ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ 
พ  ๓.๒ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒ 
พ  ๔.๑ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒  ,  ป.๓/๓  ,  ป.๓/๔  ,  ป.๓/๕ 
พ  ๕.๑ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒  ,  ป.๓/๓ 
รวมทั้งหมด  ๑๘ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 
 



๒๙๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๑๔๑๐๑    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
รายวิชาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔                                             เวลา  ๘๐ช่ัวโมง                                                                                                   
 

มีความรู้เร่ืองการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษยท์ั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิต
วิญญาณ สามารถด าเนินชีวิตในครอบครัว สังคม ไดอ้ย่างมีความสุข มีความรู้และทกัษะในการเคลื่อนไหว 
การออกก าลงักาย ประเภทของกิจกรรม พลศึกษา เกม และชนิดของกีฬาทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล มีน ้ าใจ
เป็นนักกีฬา มีวินัย เคารพในสิทธิ กติกา เห็นคุณค่าของชีวิต การดูแลสุขภาพ ความปลอดภยัในชีวิต รู้จัก
ป้องกนัและหลีกเลี่ยงโรค สารเสพติด มีหลกัในการสร้างเสริมสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
เก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยัในการด ารงชีวิต  

การละเล่น เกม กีฬาของประทศสมาชิกอาเซียน  อธิบายคุณลกัษณะของความเป็นเพื่อนที่ดีและการ
เป็นสมาชิกที่ดีในประชาคมอาเซียน 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ  ๑.๑ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓ 
พ  ๒.๑ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓ 
พ  ๓.๑ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓  ,  ป.๔/๔ 
พ  ๓.๒ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒ 
พ  ๔.๑ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓  ,  ป.๔/๔ 
พ  ๕.๑ป.๔/๑ ,  ป.๔/๒  ,  ป.๔/๓ 
รวมทั้งหมด   ๑๙ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๘ 
 

 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๑๕๑๐๑    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
รายวิชาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๕                        เวลา  ๘๐ช่ัวโมง                                                                                                   

 
มีความรู้เร่ืองการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์โครงสร้างของมนุษย ์ดา้นร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ ครอบครัวอบอุ่น การมีคุณค่าของการเป็นเพศชาย เพศหญิง รักษาสุขภาพอนามยั
ทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ เพศสัมพนัธ์กบัการตั้งครรภ ์การเคลื่อนไหวอยูก่บัที่และเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว
แบบสมดุล เกม กีฬาไทย การละเล่นพ้ืนเมือง กีฬาสากล เกมนันทนาการและกีฬาที่ตนชอบ กิจกรรมเข้า
จงัหวะที่มีต่อสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกายมีการเคารพสิทธิของตนเองและของผูอ้ื่น  

มีวินัย ความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง รักษากฎกติกา ความปลอดภัยในการเข้าร่วม
กิจกรรม สุขภาพดี รู้จกัการป้องกนัการบาดเจ็บ เกิดโรคและการตายก่อนวยัอนัสมควร การเลือกซ้ือของ
บริโภค การใชข้อ้มูลข่าวสาร จดัการอารมณ์และขจดัปัญหาที่เกิด เห็นการออกก าลงักาย การพกัผ่อน การใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและสังคม 

การละเล่น เกม กีฬาของประเทศสมาชิกอาเซียนอธิบายคุณลกัษณะของความเป็นเพื่อนที่ดีและการ
เป็นสมาชิกที่ดีในประชาคมอาเซียน 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ  ๑.๑ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒ 
พ  ๒.๑ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒  ,  ป.๕/๓ 
พ  ๓.๑ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒  ,  ป.๕/๔๓ ,  ป.๕/๔  ,  ป.๕/๕  ,  ป.๕/๖ 
พ  ๓.๒ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒  ,  ป.๕/๔๓ ,  ป.๕/๔ 
พ  ๔.๑ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒  ,  ป.๕/๔๓ ,  ป.๕/๔  ,  ป.๕/๕ 
พ  ๕.๑ป.๕/๑ ,  ป.๕/๒  ,  ป.๕/๔๓ ,  ป.๕/๔  ,  ป.๕/๕ 
รวมทั้งหมด   ๒๕ตัวช้ีวัด 

 



๒๙๙ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๑๖๑๐๑    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
รายวิชาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖                                               เวลา  ๘๐ช่ัวโมง                                                                                                   
 

มีความรู้เร่ืองการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ การท างานของระบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพ สมรรถภาพ การเปลี่ยนแปลงในดา้นต่าง ๆ ของร่างกายที่มีผลต่อในวยัแรกรุ่น วิธีจดัการกบัอารมณ์
และความเครียด คุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่นตามวฒันธรรมไทย พฤติกรรมทางเพศของ
มนุษยแ์ละความสัมพนัธ์ทางเพศ สุขอนามยัทางเพศ และการปฏิบตัิตนที่ถูกต้อง การมีเพศสัมพนัธ์กบัการ
ตั้งครรภ ์พฒันาการทางเพศของมนุษย ์การเคลื่อนไหวแบบอยูก่บัที่และการเคลื่อนที่แบบบงัคบัส่ิงของ การ
เคลื่อนไหวในการรับแรงและใช้แรง ให้เกิดความสมดุล การเล่นกีฬาประเภททีม การเล่น นันทนาการ และ
กีฬาที่ตนช่ืนชอบ คุณค่าการมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี กฎกติกา ในการเขา้ร่วมกิจกรรม การออกก าลงั
กาย การเล่นเกมและกีฬา เพื่อความปลอดภยั กลวิธีการรุก การป้องกนัและความร่วมมือในการเขา้เล่นเกม
และกีฬา เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ้ื่นในการเขา้ร่วมกิจกรรมและกีฬา ความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองในการเล่นเกมและกีฬาเป็นทีม วิธีทดสอบสมรรถภาพตามหลกัการไดโ้ดยวิธีง่าย ๆ  ป้องกนัโรค 
การบาดเจ็บและการตายก่อนวัยอันสมควร เลือกซ้ืออาหารบริโภคเพ่ือสุขภาพ การใช้ข้อมูลข่าวสาร
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ จดัการอารมณ์และความเครียดเมื่อมีปัญหา ความส าคญัของการออกก าลงักาย การใชเ้วลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์เพื่อการด ารงชีวิตในสังคม 

การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมของประเทศอาเซียนดว้ยความช่ืน
ชอบและกระตือรือร้นมีทกัษะการประสานงานและการเขา้สังคมกบักลุ่มเพื่อน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ  ๑.๑ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒ 
พ  ๒.๑ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒ 
พ  ๓.๑ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒  ,  ป.๖/๓ ,  ป.๖/๔  ,  ป.๖/๕ 
พ  ๓.๒ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒  ,  ป.๖/๓ ,  ป.๖/๔  ,  ป.๖/๕  , ป.๖/๖ 
พ  ๔.๑ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒  ,  ป.๖/๓ ,  ป.๖/๔ 
พ  ๕.๑ป.๖/๑ ,  ป.๖/๒  ,  ป.๖/๓ 
รวมทั้งหมด   ๒๒ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๑ 
 

 

โครงสร้ำงหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 

รำยวิชำพืน้ฐำน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑  รหัสวิชา  พ๒๑๑๐๑๒ ชัว่โมง/สัปดาห์      ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒  รหัสวิชา  พ๒๑๑๐๒๒ ชัว่โมง/สัปดาห์     ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓  รหัสวิชา  พ๒๒๑๐๑๒ ชัว่โมง/สัปดาห์     ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔  รหัสวิชา  พ๒๒๑๐๒๒ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕  รหัสวิชา  พ๒๓๑๐๑๒ ชัว่โมง/สัปดาห์     ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖  รหัสวิชา  พ๒๓๑๐๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์     ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
รำยวิชำเพิ่มเติม 
ฟุตบอล     รหัสวิชา  พ๒๐๒๐๑ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
แอโรบิค     รหัสวิชา  พ๒๐๒๐๒ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
กรีฑา     รหัสวิชา  พ๒๐๒๐๓ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
วอลเลยบ์อล    รหัสวิชา  พ๒๐๒๐๔ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
บาสเกตบอล    รหัสวิชา  พ๒๐๒๐๕ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ตะกร้อ     รหัสวิชา  พ๒๐๒๐๖ ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๒ 
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  พ๒๑๑๐๑        ช่ือรำยวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ๑     
รำยวิชำพืน้ฐำน     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๑    เวลำ  ๔๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต      ภำคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาความส าคญัของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มผีลต่อสุขภาพ  การเจริญ  เติบโตและ
พฒันาการของวยัรุ่น  อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ  วิเคราะห์
ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกบัเกณฑ์มาตรฐาน  แสวงหาแนวทางในการพฒันาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวยั  อธิบายวิธีการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และพฒันาการทาง
เพศอย่างเหมาะสม  แสดงทักษะการปฏิ เสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละ เมิดทาง เพศ  
ความหมาย  ความส าคญัขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ เพ่ิมพูนความสามารถของ
ตนเองตามหลกัการเคลื่อนไหวที่ใชท้กัษะกลไกและทกัษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬาทั้ง
กีฬาไทย กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม 
 โดยใชก้ระบวนการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารอินเตอร์เน็ต  อภิปรายผล  ใชบ้ทบาทสมมุติ  เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  ตลอดจนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ศึกษาหาความรู้   มีทักษะการ
เคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิ กฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่าง
สม ่าเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา มีน ้ าใจนักกีฬา เป็นผูน้ า
และผูต้ามที่ดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและค านึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจิตส านึกในการใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์และพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง 
รหัสตัวช้ีวัด  

พ ๑.๑ ม.๑/๑, ๒, ๓, ๔   
พ ๒.๑ ม.๑/๑, ๒ 
พ ๓.๑ ม.๑/๑, ๒, ๓ 

รวมทั้งหมด  ๙  ตัวช้ีวัด 
 
 



๓๐๓ 
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  พ๒๑๑๐๒    ช่ือรำยวิชำ สุขศึกษำและพลศึกษำ ๒ 
รำยวิชำพืน้ฐำน     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๑    เวลำ  ๔๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต     ภำคเรียนที่ ๒ 
 ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์ ความส าคญัของการออกก าลงักาย การเล่นกีฬา  รูปแบบการเล่น  ความ
แตกต่างของวิธีการเล่น  เลือกเขา้ร่วมเล่นกีฬาตามความถนดัและความสนใจ  ปฏิบตัิตาม     กฎ กติกาและ
ขอ้ตกลง  ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีม  การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการเล่นกีฬา  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  อธิบายหลกัการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม
กับวยั  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการทั้งการขาดสารอาหาร และภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์
มาตรฐานของเด็กไทย บอกวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การสร้างเสริมปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจ  แสดงวิธีการ  ปฐมพยาบาลและเคลื่อนยา้ยผูป่้วย เป็นลม ไฟไหม ้กระดูกหัก น ้ าร้อนลวก มีบาดแผล 
ไดอ้ย่างปลอดภยั อธิบายลกัษณะอาการของผูติ้ดสารเสพติด และการป้องกนัการติดสารเสพติด  พร้อมทั้ง
อธิบายความสัมพนัธ์ของการใช้สารเสพติดกบัการเกิดโรคและอุบตัิเหตุ  มีทกัษะในการชักชวนผูอ้ื่นให้ลด 
ละ เลิกสารเสพติด 
 โดยใช้การสาธิต สืบเสาะหาความรู้ อภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ บันทึก รายงาน เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเขา้ใจ ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต สามารถน าเสนอ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้  และ
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น ศึกษาหาความรู้ องค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ มีทกัษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน้  มีระเบียบวินยัเคารพสิทธิ กฎและกติกา เขา้
ร่วมกิจกรรมทางกายอยา่งสม ่าเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา 
มีน ้ าใจนักกีฬา เป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและค านึงถึง
ส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขนัและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมาย มีจิตส านึก
ในการใชเ้วลาให้เป็นประโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์และพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง 
รหัสตัวช้ีวัด พ ๓.๒ ม.๑/๑, ๒, ๓  
พ ๔.๑/๑, ๒, ๓, ๔ 
พ ๕.๑ ม.๑/๑, ๒, ๓, ๔     
รวมทั้งหมด  ๑๑   ตัวช้ีวัด 
 
 



๓๐๔ 
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  พ๒๒๑๐๑    ช่ือรำยวิชำ สุขศึกษำและพลศึกษำ ๓ 
รำยวิชำพืน้ฐำน     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๒    เวลำ  ๔๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต      ภำคเรียนที่ ๑ 
 ศึกษาและอธิบายการเปลี่ยนแปลงและระบุปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพฒันาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวยัรุ่น รู้วิธีเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 
วิเคราะห์ผลการใช้เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ  วิเ คราะห์
ความสัมพนัธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผูม้ี
ปัญหาสุขภาพจิต  เสนอแนะวิธีปฏิบตัิตนเพื่อจดัการกบัอารมณ์ และความเครียด พฒันาสมรรถภาพทางกาย
ตนเองให้เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด  เพ่ิมพูนความสามารถของตนเองตามหลกัการเคลื่อนไหวที่ใช้ทกัษะ
กลไกและทกัษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมใน
บริบทของตนเองในการเล่นกีฬาทั้งกีฬาไทย กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจวตัรประจ าวนั น าประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม
นนัทนาการไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 โดยใช้กระบวนการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร อินเตอร์เน็ต อภิปรายผล ใช้บทบาทสมมุติ เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น ศึกษาความรู้ องคป์ระกอบของ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทกัษะการเคลือ่นไหวในชีวิตประจ าวนั มีระเบียบวินยัเคารพสิทธิกฎและ
กติกา เขา้ร่วมกิจกรรมทางกายอยา่งสม ่าเสมอ มสีมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกก าลงักายและ
การเล่นกีฬา มีน ้าใจนกักีฬา เป็นผูน้ าและผูต้ามทีดี่ ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและ
ค านึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขนัและร่วมมืออยา่งสันติ รับผิดชอบหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย มี
จิตส านึกในการใชเ้วลาให้เป็นประโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์และพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง 
รหัสตัวช้ีวัด    

พ ๑.๑ ม.๒/๑, ๒     
พ ๓.๑ ม.๒/๑, ๒, ๓, ๔ 
พ ๔.๑ ม.๒/๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗   

รวมทั้งหมด   ๑๓   ตัวช้ีวัด 

 



๓๐๕ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  พ๒๒๑๐๒    ช่ือรำยวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ๔ 
รำยวิชำพืน้ฐำน     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๒    เวลำ  ๔๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต      ภำคเรียนที่ ๒ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเร่ืองเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน  อธิบายวิธีป้องกนัตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เอดส์  การ
ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  ความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้อย่างเหมาะสม  ระบุ
วิธีการ  ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูติ้ดสารเสพติด  อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเส่ียงและ
สถานการณ์เส่ียง  และใช้ทกัษะชีวิตในการป้องกนัตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขนั ที่อาจน าไปสู่
อนัตราย  ความส าคญัของสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาจากการ
ออกก าลงักายและการเล่นกีฬา  การพฒันาสมรรถภาพทางกายของตนเอง การออกก าลงักายและเล่นกีฬาตาม
ความถนัดและความสนใจ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 
การมีวินัย ปฏิบตัิตามกฎ  กติกา และขอ้ตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก วางแผนการรุกและการป้องกนัในการ
เล่นกีฬาที่เลือก  น าไปใชใ้นการเล่นที่เหมาะสมกบัทีมอยา่งมุ่งมัน่ 
 โดยใช้กระบวนการศึกษาคน้ควา้ อภิปรายผล บทบาทสมมุติ ปฏิบตัิ การส ารวจ การสืบคน้ขอ้มูล 
การบนัทึก เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ เหมาะสม เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาหา
ความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  มีทกัษะการเคลื่อนไหว  มีระเบียบวินัยเคารพ
สิทธิ กฎและกติกา เขา้ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม ่าเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออก
ก าลงักายและการเล่นกีฬา มีน ้ าใจนักกีฬา เป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  
เสียสละ ค านึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีจิตส านึก ในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค ์และพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
ตนเอง 
รหัสตัวช้ีวัด    

พ ๒.๑ ม.๒/๑, ๒, ๓, ๔  
พ ๓.๒ ม.๒/๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 
พ ๔.๑ ม.๒/๗ พ ๕.๑ ม.๒/๑, ๒, ๓ 

รวมทั้งหมด   ๑๓   ตัวช้ีวัด   
 
 



๓๐๖ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ  พ๒๓๑๐๑    ช่ือรำยวิชำ สุขศึกษำและพลศึกษำ ๒ 
รำยวิชำพืน้ฐำน     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๓    เวลำ  ๔๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต       ภำคเรียนที่ ๑ 
 เปรียบเทียบ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวยั
ทารก วัยก่อนเรียนวัยเรียน วัยรุ่น วัยผู ้ใหญ่ วัยสูงอายุ รวมทั้ งวิเคราะห์ส่ือโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของวยัรุ่น  อธิบายอนามยัแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบตัิ
ตนที่เหมาะสม  วิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  ตลอดจนเสนอแนวทางป้องกนั แกไ้ขความ
ขัดแยง้ในครอบครัว  การก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกบัวยัต่างๆโดยค านึงถึงความประหยดั และ
คุณค่าทางโภชนาการ  รวมทั้งเสนอแนวทางป้องกนัโรคที่เป็นสาเหตุส าคญัของการเจ็บป่วยและการตายของ
คนไทย  เพ่ิมพูนความสามารถ ใช้เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เหมาะสมกบัตนเองและ
ทีม  ความรู้และทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบ  
สร้างเสริมสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง  การจดักิจกรรมนนัทนาการแก่ผูอ้ื่น 
 โดยใช้กระบวนการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร อินเตอร์เน็ต อภิปรายผล ใช้บทบาทสมมุติ  เพื่อให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้  ฝึกปฏิบตัิ  เห็นคุณค่า ใช้
เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เหมาะสมกับตนเองและทีม น าความรู้และทักษะในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง  เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม ่าเสมอ  มีน ้ าใจนักกีฬา เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและค านึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขนัและร่วมมืออย่าง
สันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมาย มีจิตส านึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค ์ และ
พยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง  ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด    

พ ๑.๑ ม.๓/๑, ๒, ๓ พ ๒.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๑, ๒, ๓ 
พ ๓.๑ ม.๓/๑, ๒, ๓ พ ๔.๑ ม.๓/๑, ๒ 

รวมทั้งหมด   ๑๑   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๓๐๗ 
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ  พ๒๓๑๐๒   ช่ือรำยวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ๒ 
รำยวิชำพืน้ฐำน    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๓   เวลำ  ๔๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต     ภำคเรียนที่ ๒ 
 
 รวบรวมข้อมูล  เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  วางแผนการออกก าลังกาย  การ
พกัผ่อนและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพฒันาไดต้ามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  วิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงที่มีผลต่อสุขภาพ  และแนวทางป้องกนั  หลีกเลี่ยง
การใชค้วามรุนแรงและชกัชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา  วิเคราะห์อิทธิพลของ
ส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลต์่อ
สุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุ  รวมทั้งแสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี  มารยาทในการเล่นและการดู
กีฬาดว้ยความมีน ้าใจนกักีฬา  การออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งสม ่าเสมอ  แนวคิดหลกัการในการเล่นกีฬา
ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ กติกาและขอ้ตกลงในการเล่นกีฬา  วิธีการประยกุตใ์ชก้ลวีธีในการรุก
และการป้องกนัในการเล่นกีฬาไดต้ามสถานการณ์ของการเล่น  พฒันาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออก
ก าลงักายและการเล่นกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 โดยใช้กระบวนการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร อินเตอร์เน็ต อภิปรายผล ใช้บทบาทสมมุติ  เพื่อให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจ คิดอยา่งมีเหตุผล  น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้  ฝึกปฏิบตัิ  ศึกษา วิเคราะห์  มี
ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  มีระเบียบวินัย  เคารพสิทธิ กฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่าง
สม ่าเสมอ  มีสมรรถภาพทางกาย    เพื่อสุขภาพ รักการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา มีน ้ าใจนักกีฬา เป็น
ผูน้ าและผูต้ามที่ดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและค านึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขนั  และร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมาย มีจิตส านึกในการใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ และพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง  ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด    

พ ๓.๒ ม.๓/๑, ๒, ๓, ๔, ๕พ ๔.๑ ม.๓/๓, ๔, ๕ 
พ ๕.๑ ม.๓/๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 

รวมทั้งหมด  ๑๒   ตัวช้ีวัด 
 



๓๐๘ 
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ  พ ๒๐๒๐๑    ช่ือรำยวิชำฟุตบอล 
รำยวิชำเพิ่มเติม     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น    เวลำ  ๒๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต      ภำคเรียนที่ ๑-๒ 

ให้มีส่วนร่วมและปฏิบตัิจริงในกิจกรรมกายบริหาร  การออกก าลงักายดว้ยกิจกรรมฟุตบอลใน
เร่ืองการส่งลูก การรับลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู วิธีการเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ  ทั้งในขณะเป็นผูเ้ล่นฝ่ายรับ
และฝ่ายรุก การเล่นเป็นทีม และอื่น ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ปลอดภยั และสนุกสนาน  หรืออาจน ากิจกรรมพล
ศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมมาแทนไดต้ามความเหมาะสม  พร้อมกบัการเรียนรู้การป้องกนั การแกไ้ข การ
เสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้รู้หลกัและวิธีออกก าลงักายไดถู้กตอ้ง  มีทกัษะ มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจ มี
ระเบียบวินยั เห็นคุณค่าและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนรู้และบอกประวตัิ  ประโยชน์ของวิชาฟุตบอลได ้
๒. นกัเรียนมีทกัษะในการเล่นฟุตบอล 
๓. นกัเรียนสามารถน าทกัษะต่างๆ มารวมประยกุตใ์นการเล่นทีมได ้
๔. นกัเรียนรู้และเขา้ใจในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายไดถู้กตอ้งปลอดภยั 
๕. นกัเรียนสามารถน าเกมมาประยกุตเ์ล่นทีมได ้
๖. นกัเรียนสามารถบอกกฎ กติกาที่ถูกตอ้งได ้

รวมทั้งหมด   ๖  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๙ 
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ  พ๒๐๒๐๒        ช่ือรำยวิชำแอโรบิค 
รำยวิชำเพิ่มเติม          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น         เวลำ  ๒๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต          ภำคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ศึกษา ประวติั ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของแอโรบิครวมทั้งอนัตรายที่เกิดจากการ
ประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ์ลกัษณะส าคญัของแอโรบิคดานซ์ ล าดับขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมแอ
โรบิคดานซ์ประเภทต่าง ๆ การค านวณความหนักของงานในการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ์ การ
ประยกุต ์ท่าทางเพื่อประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ์แต่ละประเภท การเลือกเพลงและเทคนิคต่างๆ ของการ
เป็นผูน้ าแอโรบิคดานซ์ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑.มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและความรู้เบื้องตน้ของแอโรบิกดานซ์ที่ถูกตอ้ง 
๒.สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนของแอโรบิกดานซ์ไดถู้กตอ้ง 
๓.สามารถสร้างสรรคกิ์จกรรมแอโรบิกดานซ์ได ้
๔.สามารถน าความรู้ไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัรวมทั้งสามารถเป็นผูน้ าทางแอโรบิกดานซ์ได ้
รวมทั้งหมด   ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๓๑๐ 
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ  พ๒๐๒๐๓    ช่ือรำยวิชำกรีฑำ 
รำยวิชำเพิ่มเติม     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น    เวลำ  ๒๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต      ภำคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาเก่ียวกบั กรีฑาให้มีส่วนร่วมและปฏิบตัิจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกก าลงักายดว้ย
กิจกรรมกรีฑาในเร่ืองการตั้งต้นการว่ิงแบบต่างๆ การเข้าสู่เส้นชัย การว่ิงผลัด การรับไม้ส่งไมผ้ลดั การ
กระโดดไกล การเขย่งกา้วกระโดด การทุ่มน ้ าหนัก การขวา้งจกัร และอื่นๆที่มีคุณค่าเท่าเทียมกบั กรีฑามา
ทดแทนความเหมาะสมพร้อมกบัการเรียนรู้ การป้องกนัการแกไ้ข การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้รู้หลกัและ
วิธีการออกก าลงักายที่ถูกตอ้ง มีทกัษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิตมีระเบียบวินยัเห็นคุณค่าและน าไป 
ปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนบอกประวตัิความเป็นมาในการเล่นกรีฑาได ้
๒. ประโยชน์ของการเล่นกรีฑา 
๓.   การว่ิงในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การว่ิงระยะส้ัน การว่ิงระยะไกล 
๔.   การว่ิงขา้มร้ัว 

รวมทั้งหมด๔  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๑ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ  พ๒๐๒๐๔    ช่ือรำยวิชำวอลเลย์บอล 
รำยวิชำเพิ่มเติม     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น    เวลำ  ๒๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต      ภำคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาหลกัการออกก าลงักายวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เก่ียวกบัการเคลื่อนไหวแบบต่างๆกฎกติกาใน
การเล่นแข่งขันกลวิธีการรุกการป้องกันความร่วมมือในการเล่นและการท างานเป็นทีมฝึกปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆออกก าลงักายและเล่นเกมหรือกีฬาวอลเลยบ์อลตามความถนดัและสนใจรวมถึง
ประยกุตส์ร้างรูปแบบกลวิธีการรุกการป้องกนัการท างานเป็นทีมเพื่อให้ผูเ้รียนรักการออกก าลงักายเอาใจใส่
ต่อสุขภาพมีน ้ าใจเป็นนักกีฬามีความรับผิดชอบเคารพในกฎกติกาเห็นคุณค่าของการท างานเป็นทีมและ
สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ความเขา้ใจถึงประวตัิความเป็นมาและประโยชน์ของวอลเลยบ์อล 
๒. นกัเรียนสามารถปฏิบตัิการเคลื่อนไหวต่างๆไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
๔. นกัเรียนสามารถตีลูกสองมือล่างและลูกแบบต่างๆได ้
๕. มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิควิธีการ 
๖. สามารถน าไปปฏิบตัิจริงไดถู้กตอ้ง 
๗. มีความรู้ความเขา้ใจอธิบายไดแ้ละสามารถน าทกัษะต่างๆปฏิบตัิในการเล่นไดถ้กูตอ้ง 
๘. นกัเรียนรู้เก่ียวกบักติกาการเล่นที่ถูกตอ้ง 
๙. มีความรู้และสามารถน าไปปฏิบตัิในการเป็นผูเ้ล่นผูดู้ที่ดีได ้
๑๐. มีความรู้ความเขา้ใจการแข่งขนัแบบต่างๆและสามารถน าไปปฏิบตัิในการแข่งขนัได ้
รวมทั้งหมด   ๑๐  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 

 
 
 



๓๑๒ 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
รหัสวิชำ  พ๒๐๒๐๕    ช่ือรำยวิชำบำสเกตบอล 

รำยวิชำเพิ่มเติม     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น    เวลำ  ๒๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต       ภำคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวร่างกายหลกัการออกก าลงักายการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายทักษะเบื้องต้นกีฬาบาสเกตบอลการเล่นเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนานปลอดภยัการออกก าลงักายการพกัผ่อนและนันทนาการกฎกติกาในการเล่นกีฬาวิธีการรุกและ
การป้องกันในการแข่งขันกีฬาการควบคุมตนเองการมีน ้ าใจนักกีฬาการท างานเป็นทีมการวางแผน
สมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิตการบริหารจิตเห็นคุณค่าของการออกก าลงักายการออกก าลงักายและ
การเล่นกีฬาปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยความสนุกสนานปลอดภยัช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการออกก าลงักายเคารพ
กฎกติกาการแข่งขนัมีน ้ าใจนกักีฬาและให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการ
ออกก าลงักายเคารพกฎกติกาการแข่งขนัมีน ้าใจนกักีฬาและให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ความเขา้ใจถึงประวตัิความเป็นมาและประโยชน์ของบาสเกตบอล 
๒. นกัเรียนสามารถปฏิบตัิการเคลื่อนไหวต่างๆไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
๔. นกัเรียนสามารถจบับอลและกระดอนลกูแบบต่างๆได ้
๕. มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิควิธีการ 
๖. สามารถน าไปปฏิบตัิจริงไดถู้กตอ้ง 
๗. มีความรู้ความเขา้ใจอธิบายไดแ้ละสามารถน าทกัษะต่างๆปฏิบตัิในการเล่นไดถ้กูตอ้ง 
๘. นกัเรียนรู้เก่ียวกบักติกาการเล่นที่ถูกตอ้ง 
๙. มีความรู้และสามารถน าไปปฏิบตัิในการเป็นผูเ้ล่นผูดู้ที่ดีได ้
๑๐. มีความรู้ความเขา้ใจการแข่งขนัแบบต่างๆและสามารถน าไปปฏิบตัิในการแข่งขนัได ้
รวมทั้งหมด  ๑๐ผลกำรเรียนรู้ 
 
 



๓๑๓ 
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ  พ๒๐๒๐๖    ช่ือรำยวิชำตะกร้อ 

รำยวิชำเพิ่มเติม     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น    เวลำ  ๒๐  ช่ัวโมง /ภำคเรียน 
จ ำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต       ภำคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของกิจกรรมพลศึกษา  ตะกร้อ  และฝึกทกัษะการบริหารกาย 
การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการเล่นกีฬาตามล าดบัขั้นตอน  โดยเป็นการพฒันาตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  
เพื่อให้มีความเขา้ใจแนวทางและการน าไปประยกุตใ์ชใ้ห้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจถึงประวตัิวิชาไดถู้กตอ้ง 
๒. มีความเขา้ใจประโยชน์ที่ไดจ้ากการเล่นตะกร้อ 
๓. มีความรู้ความเขา้ใจประโยชน์ที่ไดจ้ากการเล่นตะกร้อ 
๔. นกัเรียนสามารถอธิบายวิธีการและปฏิบติัทกัษะต่างๆ ตามขั้นตอนไดถ้กูตอ้งและปลอดภยั 
๕. นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นการเล่นกีฬาที่ถูกตอ้ง 
๖. มารยาท ผูเ้ล่น ผูดู้ ที่ดีได ้
๗. นกัเรียนมีความสามารถน าวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพตนเองและผูอ้ื่นไดถู้กตอ้ง 
๘. ด าเนินวิธีการตามหลกัการเล่นตะกร้อที่ถกูตอ้ง 
๙. สามารถเก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์การเล่นได ้

รวมทั้งหมด๙ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
 พ๓๑๑o๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ จ านวน  ๒o  ชัว่โมง      o.๕     หน่วยกิต 
 พ๓๑๑o๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ จ านวน  ๒o  ชัว่โมง      o.๕     หน่วยกิต 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน 

พ๓๒๑o๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ จ านวน  ๒o  ชัว่โมง      o.๕     หน่วยกิต 
 พ๓๒๑o๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ จ านวน  ๒o  ชัว่โมง      o.๕     หน่วยกิต 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน 

พ๓๓๑o๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ จ านวน  ๒o  ชัว่โมง      o.๕     หน่วยกิต 
 พ๓๓๑o๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ จ านวน  ๒oชัว่โมง      o.๕     หน่วยกิต 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 พ๓o๒o๑  แบดมินตนั  จ านวน  ๔o  ชัว่โมง      ๑.o     หน่วยกิต  
 พ๓o๒o๒ ฟุตซอล   จ านวน  ๔o  ชัว่โมง      ๑.o     หน่วยกิต 
 พ๓o๒o๓  เปตอง   จ านวน  ๔oชั่วโมง      ๑.o     หน่วยกิต 
 พ๓o๒o๔  วอลเลยบ์อล ๑  จ านวน  ๔o  ชัว่โมง      ๑.o     หน่วยกิต 
 พ๓o๒o๕  วอลเลยบ์อล ๒  จ านวน  ๔o  ชัว่โมง      ๑.o     หน่วยกิต 
 พ๓o๒o๖  บาสเกตบอล  จ านวน  ๔o  ชัว่โมง      ๑.oหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๕ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๓๑๑๐๑    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔    เวลา  ๒oช่ัวโมง /ภาคเรียน 
จ านวน  o.๕ หน่วยกิต                                               ภาคเรียนที่ ๑ 
  
 ศึกษาคน้ควา้ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ  การด าเนินชีวิตทั้งทางร่างกาย
และสุขภาพจิต  วิเคราะห์และฝึกปฏิบตัิเก่ียวกบัการสร้างเสริมสัมพนัธ์ภาพที่ดี  การเกิดอารมณ์ทางเพศ  
ค่านิยมที่ดีในเร่ืองเพศ  การควบคุมพฤติกรรมทางเพศ  วฒันธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการด ารงชีวิต  
ค าสอน ความเช่ือของคนในทอ้งถิ่น การประเมินสุขภาพส่วนบุคคล   
การประเมินวิธีการและกระบวนการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ  
การแสดงหาแนวทางป้องกนัอนัตรายและการใชก้ระบวนการทางประชาสังคมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภยั
ให้ชุมชนเขม้แข็ง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า  มีทกัษะ  และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 
ตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
 พ ๒.๑ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓,  ม.๔-๖/๔ 
 พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
รวมทั้งหมด ๘ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๓๑๑o๒    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔    เวลา  ๒oช่ัวโมง /ภาคเรียน 
จ านวน  o.๕ หน่วยกิต                                              ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ  การด าเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและสุขภาพจิต  
วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างเสริมสัมพนัธ์ภาพที่ดี    การประเมินสุขภาพส่วนบุคคล  การ
ประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ  การแสดงหาแนวทางป้องกนัอนัตรายและการใช้กระบวนการทางประชา
สังคมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภยัให้ชุมชนเขม้แข็ง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า  มีทกัษะ  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ศึกษาวิเคราะห์  เก่ียวกับสุขภาพผูบ้ริโภค  พฤติกรรมการบริโภค สิทธิ
ผูบ้ริโภค  การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์  การสุขาภิบาลอาการ  การเลือกอาหารส าหรับบุคคลแต่ละวนัและกลุ่ม
บุคคลในภาวะที่ต่างกัน  การรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ  ตามกฎหมายที่ถูกต้องและ
เก่ียวขอ้ง  มีความเขา้ใจในแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสารเสพติดเห็นความส าคญั  รับผิดชอบ  ปฏิบตัิในการรักษา
สุขภาพของตนเองละส่วนร่วมมีส่วนร่วมและปฏิบตัิจริงในกิจกรรมกายบริหารการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ  
การทดสอบสมรรถภาพกาย  และการออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาไทย  สากล  ประเภทบุคคลและ
ประเภทคู่  กีฬาทีมอยา่งถูกตอ้ง  ปลอดภยัและสนุกสนาน การปฏิบติัตามหนา้ที่  มีน ้าใจนกักีฬา  การป้องกนั  
แกไ้ขและเสริมสร้างสมรรถภาพ  เพ่ือสามารถแสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  ให้มีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะ   
มีสมรรถภาพกายและทางจิตที่ดี  มีระเบียบวินยั  เห็นคุณค่าแลน าไปปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นสุขนิสัย 

 
ตัวช้ีวัด 

พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
พ ๔.๑  ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 
พ ๕.๑     ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๕,ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 

รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๓๑๗ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๓๒๑o๑    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕    เวลา  ๒oช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน  o.๕ หน่วยกิต                                               ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาคน้ควา้ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ  การด าเนินชีวิตทั้งทางร่างกาย
และสุขภาพจิต  วิเคราะห์และฝึกปฏิบตัิเก่ียวกบัการสร้างเสริมสัมพนัธ์ภาพที่ดี  การเกิดอารมณ์ทางเพศ  
ค่านิยมที่ดีในเร่ืองเพศ  การควบคุมพฤติกรรมทางเพศ  วฒันธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการด ารงชีวิต  
การประเมินสุขภาพส่วนบุคคล  การประเมินวิธีการและกระบวนการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  การ
ประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ  การแสดงหาแนวทางป้องกนัอนัตรายและการใช้กระบวนการทางประชา
สังคมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภยัให้ชุมชนเขม้แข็ง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า  มีทกัษะ  
และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 
ตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
 พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
 พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 
รวมทั้งหมด๖ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๓๒๑๐๒    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕    เวลา  ๒oช่ัวโมง /ภาคเรียน 
จ านวน o.๕ หน่วยกิต                                                ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ  การด าเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและสุขภาพจิต  
วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างเสริมสัมพนัธ์ภาพที่ดี    การประเมินสุขภาพส่วนบุคคล  การ
ประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ  การแสดงหาแนวทางป้องกนัอนัตรายและการใช้กระบวนการทางประชา
สังคมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภยัให้ชุมชนเขม้แข็ง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า  มีทกัษะ  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ศึกษาวิเคราะห์  เก่ียวกับสุขภาพผูบ้ริโภค  พฤติกรรมการบริโภค สิทธิ
ผูบ้ริโภค  การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์  การสุขาภิบาลอาการ  การเลือกอาหารส าหรับบุคคลแต่ละวนัและกลุ่ม
บุคคลในภาวะที่ต่างกัน  การรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ  ตามกฎหมายที่ถูกต้องและ
เก่ียวขอ้ง  มีความเขา้ใจในแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสารเสพติดเห็นความส าคญั  รับผิดชอบ  ปฏิบตัิในการรักษา
สุขภาพของตนเองละส่วนร่วมมีส่วนร่วมและปฏิบตัิจริงในกิจกรรมกายบริหารการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ  
การทดสอบสมรรถภาพกาย  และการออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาทีมอย่างถูกต้อง  ปลอดภัยและ
สนุกสนาน การปฏิบติัตามหน้าที่  มีน ้ าใจนักกีฬา  การป้องกนั  แกไ้ขและเสริมสร้างสมรรถภาพ  เพ่ือให้มี
ความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะ  มีสมรรถภาพกายและทางจิตที่ดี  มีระเบียบวินยั  เห็นคุณค่าแลน าไปปฏิบตัิใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นสุขนิสัย 
 
ตัวช้ีวัด 

พ ๓.๑ ม.๔-๖/๔ 
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕ 
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 

รวมทั้งหมด๑๐ตัวช้ีวัด 

 
 



๓๑๙ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  พ๓๓๑๐๑    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖    เวลา  ๒oช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน o.๕ หน่วยกิต                                               ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ  การด าเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและสุขภาพจิต  
วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างเสริมสัมพนัธ์ภาพที่ดี    การประเมินสุขภาพส่วนบุคคล  การ
ประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ  การแสดงหาแนวทางป้องกันอนัตรายและการใช้กระบวนการทางประชา
สังคมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภยัให้ชุมชนเขม้แข็ง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า  มีทกัษะ  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ศึกษาวิเคราะห์  เก่ียวกับสุขภาพผูบ้ริโภค  พฤติกรรมการบริโภค สิทธิ
ผูบ้ริโภค  การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์  การสุขาภิบาลอาหาร  การเลือกอาหารส าหรับบุคคลแต่ละวนัและกลุ่ม
บุคคลในภาวะที่ต่างกัน  การรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ  ตามกฎหมายที่ถูกต้องและ
เก่ียวขอ้ง  มีความเขา้ใจในแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสารเสพติดเห็นความส าคญั  รับผิดชอบ  ปฏิบตัิในการรักษา
สุขภาพของตนเองละส่วนร่วมมีส่วนร่วมและปฏิบตัิจริงในกิจกรรมกายบริหารการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ  
การทดสอบสมรรถภาพกาย  และการออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาทีมอย่างถูกต้อง  ปลอดภัยและ
สนุกสนาน การปฏิบติัตามหน้าที่  มีน ้ าใจนักกีฬา  การป้องกนั  แกไ้ขและเสริมสร้างสมรรถภาพ  เพ่ือให้มี
ความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะ  มีสมรรถภาพกายและทางจิตที่ดี  มีระเบียบวินยั  เห็นคุณค่าแลน าไปปฏิบตัิใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นสุขนิสัย 
 
ตัวช้ีวัด 
 พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 

พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 

รวมทั้งหมด ๖ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๓๒๐ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๓๓๑o๒    ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖    เวลา  ๒oช่ัวโมง /ภาคเรียน 
จ านวน o.๕ หน่วยกิต                                                ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ  การด าเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและสุขภาพจิต  
วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างเสริมสัมพนัธ์ภาพที่ดี    การประเมินสุขภาพส่วนบุคคล  การ
ประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ  การแสดงหาแนวทางป้องกนัอนัตรายและการใช้กระบวนการทางประชา
สังคมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภยัให้ชุมชนเขม้แข็ง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า  มีทกัษะ  
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ศึกษาวิเคราะห์  เก่ียวกับสุขภาพผูบ้ริโภค  พฤติกรรมการบริโภค สิทธิ
ผูบ้ริโภค  การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์  การสุขาภิบาลอาการ  การเลือกอาหารส าหรับบุคคลแต่ละวนัและกลุ่ม
บุคคลในภาวะที่ต่างกัน  การรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ  ตามกฎหมายที่ถูกต้องและ
เก่ียวขอ้ง  มีความเขา้ใจในแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสารเสพติดเห็นความส าคญั  รับผิดชอบ  ปฏิบตัิในการรักษา
สุขภาพของตนเองละส่วนร่วมมีส่วนร่วมและปฏิบตัิจริงในกิจกรรมกายบริหารการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ  
การทดสอบสมรรถภาพกาย  และการออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาทีมอย่างถูกต้อง  ปลอดภัยและ
สนุกสนาน การปฏิบติัตามหน้าที่  มีน ้ าใจนักกีฬา  การป้องกนั  แกไ้ขและเสริมสร้างสมรรถภาพ  เพ่ือให้มี
ความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะ  มีสมรรถภาพกายและทางจิตที่ดี  มีระเบียบวินยั  เห็นคุณค่าแลน าไปปฏิบตัิใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นสุขนิสัย 

 
ตัวช้ีวัด 

พ ๓.๑ ม.๔-๖/๕ 
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๔ 
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ 

 พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
รวมทั้งหมด๗ตัวช้ีวัด 
 
 



๓๒๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๓o๒o๑    ช่ือรายวิชาแบดมินตัน 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   เวลา  ๔oช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.o หน่วยกิต                                               ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาวิเคราะห์มีส่วนร่วมและปฏิบตัิจริงในกายบริหาร การเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ  การทดสอบ
สมรรถภาพและการออกก าลงักายดว้ยกิจกรรมกีฬาแบดมินตนัอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั สนุกสนาน  พร้อมกบั
เรียนรู้ประวตัิความเป็นมา ความนิยม ประโยชน์ มารยาทของผูเ้ล่น ผูดู้ที่ ดี การรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา 
ทกัษะหลกัในการรุกและการรับ การแข่งขนั การปฏิบติัตามหน้าที่ ความมีน ้ าใจนักกีฬา การจดัการแข่งขนั
ระดบัต่าง ๆ   การป้องกนัและแกไ้ขเสริมสร้างสมรรถภาพ เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจทกัษะ มีสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจที่ดี มีระเบียบวินยั เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบตัิจริงในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นสุข
นิสัย 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเขา้ใจถึงประวตัิความเป็นมาและประโยชน์ของแบดมินตนั 
๒. นกัเรียนสามารถปฏิบตัิการเคลื่อนไหวต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
๔. นกัเรียนสามารถจบัไมแ้ละตีลกูต่างๆแบบต่างๆ ได ้
๕. มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิควิธีการ 
๖. สามารถน าไปปฏิบตัิจริงไดถู้กตอ้ง 
๗. มีความรู้ความเขา้ใจอธิบายไดแ้ละสามารถน าทกัษะต่างๆ ปฏิบตัิในการเล่นไดถู้กตอ้ง 
๘. นกัเรียนรู้เก่ียวกบักติกาการเล่นที่ถูกตอ้ง 
๙. มีความรู้และสามารถน าไปปฏิบตัิในการเป็น ผูเ้ล่น ผูดู้ ที่ดีได ้
๑๐. มีความรู้ความเขา้ใจการแข่งขนัแบบต่างๆและสามารถน าไปปฏิบตัิในการแข่งขนัได ้

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๓๒๒ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  พ๓o๒o๒    ช่ือรายวิชาฟุตซอล 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   เวลา  ๔oช่ัวโมง /ภาคเรียน 
จ านวน ๑.o หน่วยกิต                                                 ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาหลกัการออกก าลงักายวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เก่ียวกบัการเคลื่อนไหวแบบต่างๆกฎกติกาใน
การเล่นแข่งขันกลวิธีการรุกการป้องกันความร่วมมือในการเล่นและการท างานเป็นทีมฝึกปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆออกก าลงักายและเล่นเกมหรือกีฬาฟุตซอลตามความถนัดและสนใจรวมถึง
ประยกุตส์ร้างรูปแบบกลวิธีการรุกการป้องกนัการท างานเป็นทีมเพื่อให้ผูเ้รียนรักการออกก าลงักายเอาใจใส่
ต่อสุขภาพมีน ้ าใจเป็นนักกีฬามีความรับผิดชอบเคารพในกฎกติกาเห็นคุณค่าของการท างานเป็นทีมและ
สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ความเขา้ใจถึงประวตัิความเป็นมาและประโยชน์ของฟุตซอล 
๒. นกัเรียนสามารถปฏิบตัิการเคลื่อนไหวต่างๆไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
๔. นกัเรียนสามารถจบับอลและเตะส่งลูกแบบต่างๆได ้
๕. มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิควิธีการ 
๖. สามารถน าไปปฏิบตัิจริงไดถู้กตอ้ง 
๗. มีความรู้ความเขา้ใจอธิบายไดแ้ละสามารถน าทกัษะต่างๆปฏิบตัิในการเล่นไดถ้กูตอ้ง 
๘. นกัเรียนรู้เก่ียวกบักติกาการเล่นที่ถูกตอ้ง 
๙. มีความรู้และสามารถน าไปปฏิบตัิในการเป็นผูเ้ล่นผูดู้ที่ดีได ้
๑๐. มีความรู้ความเขา้ใจการแข่งขนัแบบต่างๆและสามารถน าไปปฏิบตัิในการแข่งขนัได ้
รวมทั้งหมด๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๓๒๓ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  พ๓o๒o๓    ช่ือรายวิชา เปตอง 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   เวลา  ๔oช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.o หน่วยกิต                                               ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองเก่ียวกับการเคลื่อนไหวร่างกายหลักออกก าลังกายการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายทักษะเบื้ องต้นในกีฬาเปตองการเล่นเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนานปลอดภยัการออกก าลงักายการพกัผ่อนและนันทนาการกฎกติกาในการเล่นกีฬาวิธีการรุกและ
การป้องกันในการแข่งขันกีฬาการควบคุมตนเองการมีน ้ าใจนักกีฬาการท างานเป็นทีมการวางแผน
สมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิตการบริหารจิตเห็นคุณค่าของการออกก าลงักายการออกก าลงักายและ
การเล่นกีฬาปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยความสนุกสนานปลอดภยัช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการออกก าลงักายเคารพ
กฎกติกาการแข่งขนัมีน ้ าใจนกักีฬาและให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการ
ออกก าลงักายเคารพกฎกติกาการแข่งขนัมีน ้าใจนกักีฬาและให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ความเขา้ใจถึงประวตัิความเป็นมาและประโยชน์ของเปตอง 
๒. นกัเรียนสามารถปฏิบตัิการเคลื่อนไหวต่างๆไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
๔. นกัเรียนสามารถจบัและส่งลูกแบบต่างๆได ้
๕. มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิควิธีการ 
๖. สามารถน าไปปฏิบตัิจริงไดถู้กตอ้ง 
๗. มีความรู้ความเขา้ใจอธิบายไดแ้ละสามารถน าทกัษะต่างๆปฏิบตัิในการเล่นไดถ้กูตอ้ง 
๘. นกัเรียนรู้เก่ียวกบักติกาการเล่นที่ถูกตอ้ง 
๙. มีความรู้และสามารถน าไปปฏิบตัิในการเป็นผูเ้ล่นผูดู้ที่ดีได ้
๑๐. มีความรู้ความเขา้ใจการแข่งขนัแบบต่างๆและสามารถน าไปปฏิบตัิในการแข่งขนัได ้
รวมทั้งหมด๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 



๓๒๔ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๓o๒o๔    ช่ือรายวิชา วอลเลย์บอล ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   เวลา  ๔oช่ัวโมง /ภาคเรียน 
จ านวน ๑.o หน่วยกิต                                                ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาหลกัการออกก าลงักายวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เก่ียวกบัการเคลื่อนไหวแบบต่างๆกฎกติกาใน
การเล่นแข่งขันกลวิธีการรุกการป้องกันความร่วมมือในการเล่นและการท างานเป็นทีมฝึกปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆออกก าลงักายและเล่นเกมหรือกีฬาวอลเลยบ์อลตามความถนดัและสนใจรวมถึง
ประยกุตส์ร้างรูปแบบกลวิธีการรุกการป้องกนัการท างานเป็นทีมเพื่อให้ผูเ้รียนรักการออกก าลงักายเอาใจใส่
ต่อสุขภาพมีน ้ าใจเป็นนักกีฬามีความรับผิดชอบเคารพในกฎกติกาเห็นคุณค่าของการท างานเป็นทีมและ
สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ความเขา้ใจถึงประวตัิความเป็นมาและประโยชน์ของวอลเลยบ์อล 
๒. นกัเรียนสามารถปฏิบตัิการเคลื่อนไหวต่างๆไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
๔. นกัเรียนสามารถตีลูกสองมือล่างและลูกแบบต่างๆได ้
๕. มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิควิธีการ 
๖. สามารถน าไปปฏิบตัิจริงไดถู้กตอ้ง 
๗. มีความรู้ความเขา้ใจอธิบายไดแ้ละสามารถน าทกัษะต่างๆปฏิบตัิในการเล่นไดถ้กูตอ้ง 
๘. นกัเรียนรู้เก่ียวกบักติกาการเล่นที่ถูกตอ้ง 
๙. มีความรู้และสามารถน าไปปฏิบตัิในการเป็นผูเ้ล่นผูดู้ที่ดีได ้
๑๐. มีความรู้ความเขา้ใจการแข่งขนัแบบต่างๆและสามารถน าไปปฏิบตัิในการแข่งขนัได ้
รวมทั้งหมด๑๐ ผลการเรียนรู้ 



๓๒๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  พ๓o๒o๕    ช่ือรายวิชา วอลเลย์บอล ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   เวลา  ๔oช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.o หน่วยกิต                                               ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 

ศึกษาหลกัการออกก าลงักายวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เก่ียวกบัการเคลื่อนไหวแบบต่างๆกฎกติกาใน
การเล่นแข่งขันกลวิธีการรุกการป้องกันความร่วมมือในการเล่นและการท างานเป็นทีมฝึกปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆออกก าลงักายและเล่นเกมหรือกีฬาวอลเลยบ์อลตามความถนดัและสนใจรวมถึง
ประยกุตส์ร้างรูปแบบกลวิธีการรุกการป้องกนัการท างานเป็นทีมเพื่อให้ผูเ้รียนรักการออกก าลงักายเอาใจใส่
ต่อสุขภาพมีน ้ าใจเป็นนักกีฬามีความรับผิดชอบเคารพในกฎกติกาเห็นคุณค่าของการท างานเป็นทีมและ
สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ความเขา้ใจถึงประวตัิความเป็นมาและประโยชน์ของวอลเลยบ์อล 
๒. นกัเรียนสามารถปฏิบตัิการเคลื่อนไหวต่างๆไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
๔. นกัเรียนสามารถตีลูกสองมือล่างและลูกแบบต่างๆได ้
๕. มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิควิธีการ 
๖. สามารถน าไปปฏิบตัิจริงไดถู้กตอ้ง 
๗. มีความรู้ความเขา้ใจอธิบายไดแ้ละสามารถน าทกัษะต่างๆปฏิบตัิในการเล่นไดถ้กูตอ้ง 
๘. นกัเรียนรู้เก่ียวกบักติกาการเล่นที่ถูกตอ้ง 
๙. มีความรู้และสามารถน าไปปฏิบตัิในการเป็นผูเ้ล่นผูดู้ที่ดีได ้
๑๐. มีความรู้ความเขา้ใจการแข่งขนัแบบต่างๆและสามารถน าไปปฏิบตัิในการแข่งขนัได ้
รวมทั้งหมด๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 



๓๒๖ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  พ๓o๒o๖    ช่ือรายวิชา บาสเกตบอล 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   เวลา  ๔oช่ัวโมง /ภาคเรียน 
จ านวน ๑.o หน่วยกิต                                                ภาคเรียนที่ ๑-๒ 
 
 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวร่างกายหลกัการออกก าลงักายการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายทักษะเบื้องต้นกีฬาบาสเกตบอลการเล่นเป็นทีมปฏิบัติกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนานปลอดภยัการออกก าลงักายการพกัผ่อนและนันทนาการกฎกติกาในการเล่นกีฬาวิธีการรุกและ
การป้องกันในการแข่งขันกีฬาการควบคุมตนเองการมีน ้ าใจนักกีฬาการท างานเป็นทีมการวางแผน
สมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิตการบริหารจิตเห็นคุณค่าของการออกก าลงักายการออกก าลงักายและ
การเล่นกีฬาปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยความสนุกสนานปลอดภยัช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการออกก าลงักายเคารพ
กฎกติกาการแข่งขนัมีน ้ าใจนกักีฬาและให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมช่ืนชมและเห็นคุณค่าของการ
ออกก าลงักายเคารพกฎกติกาการแข่งขนัมีน ้าใจนกักีฬาและให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ความเขา้ใจถึงประวตัิความเป็นมาและประโยชน์ของบาสเกตบอล 
๒. นกัเรียนสามารถปฏิบตัิการเคลื่อนไหวต่างๆไดถู้กตอ้ง 
๓. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
๔. นกัเรียนสามารถจบับอลและกระดอนลกูแบบต่างๆได ้
๕. มีความรู้ความเขา้ใจเทคนิควิธีการ 
๖. สามารถน าไปปฏิบตัิจริงไดถู้กตอ้ง 
๗. มีความรู้ความเขา้ใจอธิบายไดแ้ละสามารถน าทกัษะต่างๆปฏิบตัิในการเล่นไดถ้กูตอ้ง 
๘. นกัเรียนรู้เก่ียวกบักติกาการเล่นที่ถูกตอ้ง 
๙. มีความรู้และสามารถน าไปปฏิบตัิในการเป็นผูเ้ล่นผูดู้ที่ดีได ้
๑๐. มีความรู้ความเขา้ใจการแข่งขนัแบบต่างๆและสามารถน าไปปฏิบตัิในการแข่งขนัได ้
รวมทั้งหมด๑๐ การเรียนรู้ 

 
 



๓๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
วิชา  ศิลปะ   รหัสวิชา ศ๑๑๑๐๑ ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์   ๘๐  ชัว่โมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
วิชา  ศิลปะ   รหัสวิชา ศ๑๒๑๐๑    ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์   ๘๐  ชัว่โมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
วิชา  ศิลปะ   รหัสวิชา ศ๑๓๑๐๑     ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์   ๘๐  ชัว่โมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
วิชา  ศิลปะ   รหัสวิชา ศ๑๔๑๐๑     ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์   ๘๐  ชัว่โมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
วิชา  ศิลปะ   รหัสวิชา ศ๑๕๑๐๑     ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์   ๘๐  ชัว่โมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
วิชา  ศิลปะ   รหัสวิชา ศ๑๖๑๐๑       ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์   ๘๐  ชัว่โมง/ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ๑๑๑๐๑                                                                           ช่ือรายวิชาศิลปะ  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                  เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

 การอภิปราย  รูปร่างลกัษณะขนาดของส่ิงต่างๆรอบตวัในธรรมชาติและส่ิงที่
มนุษยส์ร้างขึ้นความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัการใชว้สัดุอุปกรณ์การทดลองใช้
สีดว้ยเทคนิคต่างๆ สร้างงานทศันศิลป์การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเองการระบุงาน
ทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนัระบายสีดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 ศึกษาวิเคราะห์การก าเนิดของเสียงบอกลกัษณะของเสียงดัง-เบาและความช้า-เร็วของ
จงัหวะการท่องบทกลอน การร้องเพลงง่ายๆประกอบจงัหวะ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีเพลง
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสนุกสนาน  การเล่าที่มาของบทเพลง ส่ิงที่ช่ืนชอบในดนตรีทอ้งถิ่นฟัง
ดนตรีและร้องเพลงอาเซียนง่ายๆ 
 การเคลื่อนไหวร่างกายลกัษณะต่างๆเลียนแบบธรรมชาติคนสัตวส่ิ์งของการแสดงท่าทาง
ง่ายๆโดยใช้ภาษาท่าประกอบเพลงที่เก่ียวกบัธรรมชาติสัตวก์ารเป็นผูช้มที่ดีบอกส่ิงที่ตนชอบจาก
การดูหรือร่วมแสดงการระบุวิธีการเล่น  กติกาการละเล่นของเด็กไทยกิจกรรมนาฏศิลป์ที่ตนชอบ  
เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นภูมิปัญญา ไทย
ช่ืนชมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัระบุและเล่นการละเล่นของเด็กอาเซียน 
 โดยใช้ทกัษะกระบวนความรู้ความเขา้ใจ  ความสามรถในการส่ือสาร  ความสามารถใน
การคิด  ความสามรถในการปฏิบตัิ  ความสามารถในแกปั้ญหา   ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
ความสามารถในการทดลอง  ความสามารถในการสังเกต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี   
 เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนใฝ่เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  กลา้แสดงออก  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  มีวินัย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มีมารยาท  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียงและ     รัก
ความเป็นไทย     
 
 
 
 
 



๓๓๐ 
 

ตัวช้ีวัด 
ศ๑.๑ป.๑/๑-๕  ศ๑.๒ป.๑/๑ ศ๒.๑ป.๑/๑-๕  ศ๒.๒ป.๑/๑-๒ 
ศ๓.๑ป.๑/๑-๓ศ๓.๒ป.๑/๑-๒ 
 

รวมทั้งหมด๑๘ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ๑๒๑๐๑                                                                          ช่ือรายวิชาศิลปะ  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                   เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

 การบรรยายรูปร่างรูปทรงที่พบในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทัศนธาตุ การสร้างงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเร่ืองเส้นสีรูปร่างและรูปทรงการใช้วสัดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์๓ มิติการ
สร้างภาพปะติดโดยการตดัหรือฉีกกระดาษการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัวของ
ตนเองและเพ่ือนบา้นการเลือกสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ และบรรยายถึงส่ิงที่มองเห็นรวมถึงเน้ือหา
เร่ืองราว  รูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนัการอภิปรายเก่ียวกับงาน
ทศันศิลป์ประเภทต่างๆในทอ้งถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้วาดภาพและ
ระบายสีการแต่งกายในชุดประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  การจ าแนกแหล่งก าเนิดของเสียงที่ไดยิ้นคุณสมบตัิของเสียงสูงต ่าดงัเบายาวส้ันของดนตรี
ส่ิงต่างๆที่ก่อก าเนิดเสียงที่แตกต่างกนัลกัษณะของเสียงดงัเบาและความช้าเร็วของจังหวะความ
เก่ียวขอ้งของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัการเคาะจงัหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคลอ้งกับ
เน้ือหาของเพลงร้องเพลงง่ายๆที่เหมาะสมกบัวยัความหมายและความส าคญัของเพลงปลุกใจเพลง
สอนใจความสัมพนัธ์ของเสียงร้องเสียงเคร่ืองดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่ายๆ การแสดง
กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่นร้องเพลงและเคลื่อนไหว
ร่างกายให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลงอาเซียน  
 การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยูก่บัที่และเคลื่อนที่อยา่งมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สะทอ้น
อารมณ์ของตนเองอย่างอิสระการใช้ภาษาท่าและนาฏยศพัท์แสดงท่าทาง เพื่อส่ือความหมายแทน
ค าพูด  ประกอบจงัหวะอยา่งสร้างสรรคก์ารระบุมารยาทในการชมการแสดง  การเขา้ชมหรือมีส่วน
ร่วม  ระบุวิธีการเล่น  กติกาการเช่ือมโยงส่ิงที่พบเห็นกบัการด ารงชีวิตของคนไทยระบุส่ิงที่ช่ืนชอบ
และภาคภูมิใจในการละเล่นพ้ืนบา้นการละเล่นพ้ืนบ้านเช่ือมโยงส่ิงที่พบเห็นในการละเล่นของ
เด็กไทยกบัเด็กอาเซียน 
 โดยใชท้กัษะกระบวนความรู้ความเขา้ใจ  ความสามรถในการส่ือสาร  ทกัษะกระบวนการ
คิด  ทกัษะในการปฏิบตัิ  ความสามารถแกปั้ญหา   ความสามรถในการใชท้กัษะชีวิต  ความสามรถ
ในการใชเ้ทคโนโลยี   
 เพ่ือให้กลา้แสดงออก  ใฝ่เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มุ่งมัน่ในการท างาน  มี
วินยั  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ มีจิตสาธารณะ อยูอ่ยา่งพอเพียงและรักความ เป็นไทย     
 



๓๓๒ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑ป.๒/๑-๘  ศ๑.๒ป.๒/๑-๒ ศ๒.๑ป.๒/๑-๕  ศ๒.๒ป.๒/๑-๒ 
ศ๓.๑ป.๒/๑-๕ศ๓.๒ป.๒/๑-๓ 

รวมทั้งหมด๒๕ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๒๘๘ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รหัสวิชา ศ๑๓๑๐๑                                                                          ช่ือรายวิชาศิลปะ  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                   เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

 การบรรยายรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ ระบุวสัดุอุปกรณ์ที่
ใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์การบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทศันศิลป์โดย
เน้นถึงเทคนิคและวสัดุอุปกรณ์การจ าแนกทศันธาตุของส่ิงต่างๆในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเร่ืองเส้นสีรูปร่างรูปทรงและพ้ืนผิวทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรคง์านป้ันวาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตวัถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง
โดยใชเ้ส้นรูปร่างรูปทรงสีและพ้ืนผิวการระบุส่ิงที่ช่ืนชมและส่ิงที่ควรปรับปรุงในงานทศันศิลป์ของ
ตนเองระบุและจดักลุ่มของภาพตามทศันธาตุที่เนน้ในงานทศันศิลป์นั้นๆการบรรยายลกัษณะรูปร่าง
รูปทรงในงานการออกแบบส่ิงต่างๆที่มีในบา้นและโรงเรียนที่มาของงานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่นการใช้
วสัดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่นวาดภาพและระบายสี แผนที่ตั้งของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

การระบุรูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรีที่เห็นและไดยิ้นในชีวิตประจ าวนัลกัษณะเด่นและ
เอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถิ่นความส าคญัและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
ทอ้งถิ่นใชรู้ปภาพหรือสัญลกัษณ์แทนเสียงและจงัหวะเคาะบทบาทหนา้ที่ของเพลงชาติ  เพลง
สรรเสริญพระบารมี การขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่ายๆ การเคลื่อนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์
ของเพลงที่ฟังแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรีเสียงขบัร้องของตนเองและผูอ้ื่นน าดนตรีไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัหรือโอกาสต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมร้องเพลงและเคลื่อนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบั
อารมณ์ของเพลงอาเซียนที่ฟัง 
 การสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวประกอบจงัหวะในรูปแบบต่างๆร าวงมาตรฐานเพลงพระ
ราชนิพนธ์สถานการณ์ส้ันๆสถานการณ์ที่ก  าหนดการแสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบ
นาฏศิลป์ บทบาทหน้าที่ของผูแ้สดงและผูช้มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกบัวยั
ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวนัการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบา้นที่เคยเห็นในทอ้งถิ่น
ระบุส่ิงที่เป็นลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ ประวติัความเป็นมาความส าคญัของ
การแสดงนาฏศิลป์เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในอาเซียน 



 

 

 

๒๘๙ 

 โดยใชท้กัษะกระบวนความรู้ความเขา้ใจ  ความสามรถในการส่ือสาร  ทกัษะกระบวนการ
คิด  ทกัษะในการปฏิบตัิ  ความสามารถแกปั้ญหา   ความสามรถในการใชท้กัษะชีวิต  ความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยี  ทกัษะกระบวนการการสังเกต  ทกัษะกระบวนการส ารวจ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียน  ใฝ่เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  กลา้แสดงออก  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  มีวินยั  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มีมารยาท  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียงและ          รัก
ความเป็นไทย    
 
ตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑ป.๓/๑-๑๐ ศ๑.๒ป.๓/๑-๒   ศ๒.๑ป.๓/๑-๗ ศ๒.๒ป.๓/๑-๒ 

ศ๓.๑ป.๓/๑-๕    ศ๓.๒ป.๓/๑-๓ 
รวมทั้งหมด๒๙ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๙๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ๑๔๑๐๑                                                                           ช่ือรายวิชาศิลปะ  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                    เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

การเปรียบเทียบรูปลกัษณะของรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์
ความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทศันศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่นอภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพล
ของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์เหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของ
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นจ าแนกทศันธาตุของส่ิงต่างๆในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์โดย
เนน้เร่ืองเส้นสีรูปร่างรูปทรงพ้ืนผิวและพ้ืนที่ว่างในการใชว้สัดุอุปกรณ์สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพงาน
วาดภาพระบายสี การบรรยายลกัษณะของภาพโดยเนน้เร่ืองการจดัระยะความลึกน ้าหนักแสงเงาใน
ภาพและงานทัศนศิลป์ที่มาจากวฒันธรรมต่างๆการวาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสี
วรรณะเยน็ถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์และจินตนาการในการสร้างงานทศันศิลป์บรรยายเก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์ที่มาจากวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ความหมายประโยคการแบ่งประโยคของบทเพลงอยา่งง่าย  การจ าแนกประเภทของเคร่ือง
ดนตรีที่ใชใ้นเพลงที่ฟังระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้นลงง่ายๆของท านองรูปแบบจงัหวะและความเร็ว
ของจงัหวะในเพลงที่ฟังอ่านเขียนโนต้ดนตรีไทยและสากลร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกบั
ตนเองใชแ้ละเก็บเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการส่ือเร่ืองราว
บอกแหล่งที่มาและความสัมพนัธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะทอ้นในดนตรีเพลงทอ้งถิ่นและโอกาสในการ
บรรเลงดนตรีระบุความส าคญัในการอนุรักษส่์งเสริมวฒันธรรมทางดนตรีบอกประเภทเคร่ืองดนตรี
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 การระบุทกัษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้ส่ือความหมายและอารมณ์ใช้ภาษา
ท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่ายๆในการถ่ายทอดเร่ืองราวแสดงการเคลื่อนไหวใน
จังหวะต่างๆตามความคิดของตนการประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าร าประกอบจังหวะพ้ืนเมืองแสดง
นาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ร าวงมาตรฐานระบ าเล่าส่ิงที่ช่ืนชอบในการแสดงโดยเน้นจุดส าคญัของเร่ือง
และลักษณะเด่นของตัวละครประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ
เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กบัการแสดงที่มาจากวฒันธรรมอื่นอธิบายความส าคญัของการแสดง
ความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดง
นาฏศิลป์แสดงนาฏศิลป์อาเซียนเป็นคู่และเป็นหมู่ 



 

 

 

๒๙๑ 

 โดยใชท้กัษะกระบวนความรู้ความเขา้ใจ  ความสามรถในการส่ือสาร  ทกัษะกระบวนการ
คิด  ทกัษะในการปฏิบตัิ  ความสามารถแกปั้ญหา   ความสามรถในการใช้ทกัษะชีวิต  ความสามรถ
ในการใชเ้ทคโนโลยี  ทกัษะกระบวนการสังเกต  ทกัษะกระบวนการส ารวจ 
 เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน  ใฝ่เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  กลา้แสดงออก  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  มีวินัย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มีมารยาท  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียงและ     รัก
ความเป็นไทย    
 
ตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑ป.๔/๑-๙ศ๑.๒ป.๔/๑-๒  ศ๒.๑ป.๔/๑-๗  ศ๒.๒ป.๔/๑-๒ 
ศ๓.๑ป.๔/๑-๕  ศ๓.๒ป.๔/๑-๔ 

รวมทั้งหมด๒๙ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๙๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ๑๕๑๐๑                                                                              ช่ือรายวิชาศิลปะ  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

การบรรยายเก่ียวกับจังหวะต าแหน่งของส่ิงต่างๆที่ปรากฏในส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวสัดุอุปกรณ์และ
วิธีการที่ต่างกนัการวาดภาพโดยใชเ้ทคนิคของแสงเงา น ้าหนกัละวรรณะสี  การสร้างสรรค ์งานป้ัน
จากดินน ้ามนัหรือดินเหนียวการพิมพภ์าพโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการการสร้างสรรค์งานพิมพ์
ภาพเนน้การจดัวางต าแหน่งของส่ิงต่างๆในภาพการจดัองค์ประกอบศิลป์และการส่ือความหมายใน
งานทศันศิลป์ของตนเองบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  ลกัษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ใน
แหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการประโยชน์และคุณค่าของงานทศันศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 
สะทอ้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาในทอ้งถิ่นอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ที่สะทอ้นวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาในอาเซียน 
  การส่ืออารมณ์ของบทเพลงด้วยจังหวะกับอารมณ์และท านองกับอารมณ์ของบทเพลง  
ลกัษณะของเสียงนกัร้องกลุ่มต่าง ๆ และเสียงของวงดนตรีประเภทต่าง ๆ  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์
ทางดนตรีไทยและสากล๕ระดบัเสียงการบรรเลงเคร่ืองประกอบจังหวะและท านองการร้องเพลง
ไทยในอตัราจงัหวะสองชั้นเพลงสากล หรือไทยสากลและเพลงประสานเสียง ที่เหมาะสมกบัวยัการ
ด้นสดง่ายๆโดยใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบการบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์การ
สร้างสรรค์เสียงดนตรี ประกอบการเล่าเร่ืองอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างบทเพลง  บทบาทของ
ดนตรีกบังานประเพณีในทอ้งถิ่น  คุณค่าทางสังคม  คุณค่าทางประวติัศาสตร์ที่มาจากวฒันธรรมที่
ต่างกนัร้องเพลงอาเซียนที่เหมาะสมกบัวยั 
  จงัหวะ  ท านอง ค าร้องภาษาท่า  นาฏยศพัทเ์ป็นองคป์ระกอบของนาฏศิลป์  การประดิษฐ์
ท่าทางประกอบเพลง หรือท่าทางประกอบเร่ืองราว  การใช้ภาษาท่าและนาฏยศพัท์ส่ือความหมาย
และแสดงออกในดา้นนาฏศิลป์ระบ า ฟ้อน ร าวงมาตรฐาน  การมีส่วนร่วมเลือกและเขียนเคา้โครง
เร่ือง หรือบทละครส้ัน ๆ ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการ
แสดงถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านในแต่ละ
ทอ้งถิ่นที่สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณีบอกประโยชน์ที่ไดรั้บจากการชมการแสดงอาเซียน 



 

 

 

๒๙๓ 

 โดยใชท้กัษะกระบวนความรู้ความเขา้ใจ  ความสามรถในการส่ือสาร  ทกัษะกระบวนการ
คิด  ทกัษะในการปฏิบตัิ  ความสามารถแกปั้ญหา   ความสามรถในการใช้ทกัษะชีวิต  ความสามรถ
ในการใชเ้ทคโนโลยี  ทกัษะกระบวนการสังเกต  ทกัษะกระบวนการส ารวจ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียน  ใฝ่เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  กลา้แสดงออก  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  มีวินยั  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มีมารยาท  มีจิตสาธารณะ  อยูอ่ยา่งพอเพียงและ          รัก
ความเป็นไทย    
 
ตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑ป.๕/๑-๗ศ๑.๒ป.๕/๑-๒  ศ๒.๑ป.๕/๑-๗  ศ๒.๒ป.๕/๑-๒ 
ศ๓.๑ป.๕/๑-๓  ศ๓.๒ป.๕/๑-๒ 

รวมทั้งหมด๒๓ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๙๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ๑๖๑๐๑                                                                               ช่ือรายวิชาศิลปะ  
รายวิชาพืน้ฐาน                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖                                                                        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

การใช้วงสีธรรมชาติ และสีคู่ตรงขา้มถ่ายทอดความคิดและอารมณ์  การอธิบายหลกัการ
จดัขนาดสัดส่วนความสมดุล งานทศันศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓  มิติ  โดยใช้หลกัการของแสงเงา
และน ้าหนกัการสร้างสรรคง์านป้ันใชห้ลกัการเพ่ิมและลดการระบุสีคู่ตรงขา้มรูปและพ้ืนที่ว่างขนาด 
สัดส่วนและความสมดุล แผนภาพ  แผนผงั และภาพประกอบสร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ  บทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและสังคม
อิทธิพลของศาสนาวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์บรรยายบทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและสังคม 
  การบรรยายเพลงที่ฟังโดยอาศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต  ความรู้สึกที่มีต่อ
ดนตรีการจ าแนกประเภทและบทบาทหน้าที่เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีสากลการอ่านเขียน
เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรีไทยและดนตรีสากลท านองง่ายๆ การใช้เคร่ืองดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลงการดน้สดที่มีจงัหวะและท านองง่ายๆการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัท านอง  
จงัหวะ  การประสานเสียงและคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟังเร่ืองราวของดนตรีไทยเหตุการณ์ส าคญั
ทางประวตัิศาสตร์ดนตรีในยคุสมยัต่าง ๆอิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรีในทอ้งถิ่นจ าแนกประเภท
และบทบาทหนา้ที่เคร่ืองดนตรีอาเซียน 

  การเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพ้ืนเมืองหรือท้องถิ่นโดยเน้นการ
ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอยา่งง่ายๆการ
แสดงนาฏศิลป์ร าวงมาตรฐาน  ระบ า ฟ้อนละครสร้างสรรค์แสดงนาฏศิลป์และละครง่ายๆความรู้สึก
ของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์การแสดงความคิดเห็นในการชมการ
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกบัส่ิงที่ประสบในชีวิตประจ าวนั  การอธิบายส่ิง
ที่มีความหมาย ความเป็นมา ความส าคญัต่อการแสดงนาฏศิลป์และละครประโยชน์ที่ไดรั้บจากการ
แสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละครออกแบบเคร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการ
แสดงอาเซียนอยา่งง่ายๆ 

 โดยใช้ทักษะกระบวนความรู้ความเข้าใจ  ความสาม ารถในการส่ือสาร  ทักษะ
กระบวนการคิด  ทกัษะในการปฏิบตัิ  ความสามารถแกปั้ญหา   ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  ทกัษะกระบวนการสังเกต  ทกัษะกระบวนการส ารวจ 



 

 

 

๒๙๕ 

 เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน  ใฝ่เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  กลา้แสดงออก  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มุ่งมัน่ใน
การท างาน  มีวินัย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มีมารยาท  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียงและ     รัก
ความเป็นไทย    
 
ตัวช้ีวัด  
 ศ๑.๑ป.๖/๑-๗ศ๑.๒ป.๖/๑-๓  ศ๒.๑ป.๖/๑-๖  ศ๒.๒ป.๖/๑-๓ 

ศ๓.๑ป.๖/๑-๖ศ๓.๒ป.๖/๑-๒ 
รวมทั้งหมด๒๗ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

๒๙๖ 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพืน้ฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ศิลปะ ๑    รหัสวิชา     ศ๒๑๑๐๑ ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ศิลปะ ๒   รหัสวิชา     ศ๒๑๑๐๒      ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ศิลปะ ๓    รหัสวิชา     ศ๒๒๑๐๑      ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ศิลปะ๔    รหัสวิชา     ศ๒๒๑๐๒     ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ศิลปะ ๕    รหัสวิชา     ศ๒๓๑๐๑       ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ศิลปะ ๖     รหัสวิชา     ศ๒๓๑๐๒ ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๙๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑                                    ช่ือรายวิชาศิลปะ ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๑   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                                                 ภาคเรียนที่ ๑ 
  
 ศึกษาและฝึกทกัษะทางดนตรี-นาฏศิลป์ผ่านกระบวนการอธิบาย อ่าน เขียน โนต้ไทยและ
โน้ตสากล เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเคร่ืองดนตรีที่มาจากวฒันธรรมที่ต่างกนั ร้องเพลง
และใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดว้ยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ จดัประเภทของ
วงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวฒันธรรมต่างๆ แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่
มีความเร็วของจงัหวะและความดงั-เบาแตกต่างกนั เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึก ในการฟังดนตรี
แต่ละประเภท น าเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองช่ืนชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที่ท าให้งานนั้น
น่าช่ืนชม ใชเ้กณฑส์ าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง ใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรี
อยา่งระมดัระวงัและรับผิดชอบ อธิบายบทบาทความสัมพนัธ์และอธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย 
ระบุความหลากหลายขององคป์ระกอบดนตรีในวฒันธรรมต่างกนั อธิบายอิทธิพลของนกัแสดงช่ือ
ดงัที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผูช้ม ใช้นาฏยศพัท์ทางการละครในการแสดง 
แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ ใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการ
แสดง ใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่ก  าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นเร่ืองการใช้เสียง 
การแสดงท่าและการเคลื่อนไหว ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พ้ืนบา้น ละครไทย และละครพ้ืนบา้น บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยคุสมยั 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและ
นาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์การวิเคราะห์ วิพากษวิ์จารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
และเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์ กับประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม และการน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
 
 
 



 

 

 

๒๙๘ 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ ๒.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘ ม.๑/๙ 
 ศ ๒.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒  
 ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ม.๑/๕ 
 ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๙๙ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๒                                   ช่ือรายวิชาศิลปะ ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๑                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                                ภาคเรียนที่ ๒ 
  

 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความส าคญัขององคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาตุ สร้างและ
น าเสนอผลงานทางทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใชอุ้ปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้
เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ศิลปะที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
พิจารณาคุณค่า เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบตัิและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ 
 ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 
รวมทั้งหมด ๙ ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๐๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑                                    ช่ือรายวิชาศิลปะ ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๒   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                                                 ภาคเรียนที่ ๑ 
  
 ศึกษาเปรียบเทียบการใชอ้งคป์ระกอบดนตรี บทบาท อิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรมของ
ประเทศต่างๆ พร้อมบรรยายวฒันธรรมและเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์กบัการเปลี่ยนแปลงทาง
ดนตรีในประเทศไทยสามารถอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเคร่ืองหมายแปลงเสียง 
สามารถระบุปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคง์านดนตรี และร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียวและ
รวมวงได ้พร้อมบรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง ประเมินและพฒันา
ความสามารถทางดนตรี 
  สามารถระบุงานอาชีพต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง 
สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร พร้อมเสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงการแสดง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง และเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ สามารถเปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของการแสดง
นาฏศิลป์พ้ืนเมืองจากวฒันธรรมต่างๆ ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบา้น ละครไทย ละครพ้ืนบา้น 
อธิบายอิทธิพลของวฒันธรรมที่มีผลต่อเน้ือหาของละครสมยัต่างๆ  
  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดนตรีและ
นาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์การวิเคราะห์  วิพากษวิ์จารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์    
  เพ่ือให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
และเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี-นาฏศิลป์ กับประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม และการน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ ๒.๒  ม.๒/๑,  ม.๒/๒ 
 ศ ๓.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕ 
 ศ ๓.๒  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓ 
 ศ ๓.๓  ม.๓/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖,  ม.๒/๗ 
รวมทั้งหมด๑๗  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๐๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๒                                    ช่ือรายวิชาศิลปะ ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๒   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                                                 ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษา อภิปราย เก่ียวกบัรูปแบบและแนวคิดของผลงานทศันศิลป์ ฝึกปฏิบตัิวาดภาพดว้ย
เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อแสดงบุคลิกลกัษณะของตวัละครในการส่ือความหมายและเร่ืองราวต่างๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 บรรยายความแตกต่างของการใช้วสัดุ อุปกรณ์ของศิลปิน วิธีการใช้งานทศัน์ศิลป์ในการ
โฆษณา การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและเน้ือหาของงานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมยั เห็นคุณค่า
เปรียบเทียบแนวคิด ในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวฒันธรรมไทยและสากลเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖ ม.๒/๗ 
ศ ๑.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
รวมทั้งหมด๑๐ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๐๒ 

ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑                                    ช่ือรายวิชาศิลปะ ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๓   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                                                ภาคเรียนที่๑ 
 
 ศึกษาและฝึกทกัษะทางดนตรี-นาฏศิลป์ผ่านกระบวนการอธิบาย การร้องเพลง การเล่น
ดนตรี การแต่งเพลง    การจดัแสดงดนตรี การวิจารณ์เปรียบเทียบ การฝึกทกัษะการปฏิบตัิ อธิบาย
เก่ียวกบัอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม อธิบายเหตุผลในการเลือกใชอ้งคป์ระกอบดนตรี
ในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง ร้องเพลงเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง อธิบายเหตุผลในการ
เลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างงานดนตรีของตนเองและผูอ้ื่น 

จดัการแสดงดนตรี บรรยายวิวฒันาการของดนตรีแต่ละยคุสมยั เปรียบเทียบองคป์ระกอบ
ที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น แต่งเพลงส้ันๆ น าเสนอแนวคิดจากเน้ือเร่ืองของการแสดงที่
สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั  อธิบายความส าคญันาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวนั 
แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละครมีทกัษะในการใช้ความคิดในการพฒันา
รูปแบบการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้ความรู้เร่ือง
องค์ประกอบนาฏศิลป์ ใช้นาฏยศพัท์หรือศพัท์ทางละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดง
อากปักิริยาของผูค้นในชีวิตประจ าวนัและการแสดงโดยใชน้าฏยศพัทม์ีทกัษะในการแปลความและ
ส่ือสารผ่านการแสดง ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละครออกแบบและ
สร้างสรรคอ์ุปกรณ์และเคร่ืองแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจากวฒันธรรมต่าง ๆ  
 
รหัสตัวช้ีวัดตัวช้ีวัด 
ศ  ๒.๑     ม.๓/๑    ม.๓/๒ม.๓/๓  ม.๓/๔     ม.๓/๕     ม.๓/๖ม.๓/๗ 
ศ  ๒.๒    ม.๓/๑    ม.๓/๒ 
ศ  ๓.๑     ม.๓/๑ ม.๓/๒    ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕  ม.๓/๖ม.๓/๗ 
ศ ๓.๒     ม.๓/๑ม.๓/๒ม.๓/๓ 
รวมทั้งหมด๑๙    ตัวช้ีวัด 
  



 

 

 

๓๐๓ 

ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๒                                    ช่ือรายวิชาศิลปะ ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๓   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                                                ภาคเรียนที่๒ 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ บรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ที่เลือกมา โดยใชค้วามรู้เร่ือง ทศัน
ธาตุและหลกัการออกแบบ เทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ วิธีการใชท้ศันธาตุ 
และหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ มีทกัษะในการสร้างงาน
ทศันศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท มีทกัษะในการผสมผสานวสัดุต่างๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดย
ใช้หลักการออกแบบ สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเร่ืองราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและ
หลกัการออกแบบ รูปแบบเน้ือหา และคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ้ื่น หรือของศิลปิน 
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ระบุอาชีพที่
เก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆเลือกงานทศันศิลป์โดยใช้
เกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและน าไปจัดนิทรรศการ ศึกษาและเปรียบเทียบเก่ียวกับงาน
ทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวฒันธรรม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ
วฒันธรรมไทยและสากล 
 โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ การ
เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษวิ์จารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และ
วฒันธรรม น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ศ๑.๑   ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔  ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗   
  ม.๓/๘ ม.๓/๙ ม.๓/๑๐ ม.๓/๑๑  
 ศ ๑.๒   ม.๓/๑ ม.๓/๒ 
รวมทั้งหมด๑๓  ตัวช้ีวัด  

 



 

 

 

๓๐๔ 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ศิลปะ๑   รหัสวิชาศ๓๑๑๐๑๑         ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ศิลปะ๒                รหัสวิชาศ๓๑๑๐๒๑        ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ศิลปะ๓                รหัสวิชาศ๓๒๑๐๑ ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ศิลปะ๔                รหัสวิชาศ๓๒๑๐๒  ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ศิลปะ๕                              รหัสวิชาศ๓๓๑๐๑ ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ศิลปะ๖                               รหัสวิชาศ๓๓๑๐๒ ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
จิตรกรรมไทย  ๑                รหัสวิชาศ๓๐๒๐๑ ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์            ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
จิตรกรรมไทย  ๒               รหัสวิชาศ๓๐๒๐๒ ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์             ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
อกัษรประดิษฐ์                    รหัสวิชาศ๓๐๒๐๓ ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์            ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ศิลปะการแรเงา                   รหัสวิชาศ๓๐๒๐๔ ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์            ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ประติมากรรม                     รหัสวิชาศ๓๐๒๐๕ ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์           ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ออกแบบผลิตภณัฑ ์            รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๖ ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์            ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีไทย๑     รหัสวิชา ศ๓๐๒๒๗ ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์            ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีไทย๒    รหัสวิชา ศ๓๐๒๒๘ ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์           ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีไทย๓     รหัสวิชาศ๓๐๒๒๙ ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์           ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
 
 



 

 

 

๓๐๕ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๑                                    ช่ือรายวิชาศิลปะ ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔   เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต                                                ภาคเรียนที่๑ 

 

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ และความสามารถเก่ียวกับการ
สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์   เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิ เคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทกัษะการปฏิบตัิ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเขา้ใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบตัิไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑ม.๔/๑,ศ๑.๑ม.๔/๒,ศ๑.๑ม.๔/๓,ศ๑.๑ม.๔/๔ 
ศ๒.๑ม.๔/๑,ศ๒.๑ม.๔/๒,ศ๒.๑ม.๔/๓ 
ศ๓.๑ม.๔/๑,ศ๓.๑ม.๔/๓,ศ๓.๑ม๔/๔ 

รวมทั้งหมด๑๐ ตัวช้ีวัด 
 



 

 

 

๓๐๖ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๒                                  ช่ือรายวิชาศิลปะ ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔                               เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต                               ภาคเรียนที่๒ 

 
 สาระทัศนศิลป์ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ และความสามารถเก่ียวกับการ
สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานดนตรีถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระช่ืนชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์   เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิ เคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทกัษะการปฏิบตัิ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบตัิไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวนั มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๒ม๔/๑,ศ๑.๒ม.๔/๒,ศ๑.๒ม.๔/๓ 
ศ๒.๒ม๔/๑,ศ๒.๒ม.๔/๒ 
ศ๓.๒ม.๔/๑,ศ๓.๒ม.๔/๔ 

รวมทั้งหมด  ๗ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๐๗ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๑                                  ช่ือรายวิชาศิลปะ ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๕                               เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต                               ภาคเรียนที่๑ 
 

สาระทัศนศิลป์   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ และความสามารถเก่ียวกับการ
สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์   เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิ เคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทกัษะการปฏิบตัิ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบตัิไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวนั มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑ม.๕/๕,ศ๑.๑ม.๕/๖,ศ๑.๑ม.๕/๗ 
ศ๒.๑ม.๕/๔,ศ๒.๑ม.๕/๕,ศ๒.๑ม.๕/๖ 
ศ๓.๑ม.๕/๒,ศ๓.๑ม.๕/๖ 

รวมทั้งหมด  ๘ ตัวช้ีวัด 
 



 

 

 

๓๐๘ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๒                                              ช่ือรายวิชาศิลปะ ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๕                                              เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต                                             ภาคเรียนที่๒ 
 
 

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ และความสามารถเก่ียวกับการ
สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์   เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิ เคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทกัษะการปฏิบตัิ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบตัิไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวนั มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๒ม.๕/๑,ศ๑.๒ม.๕/๒,ศ๑.๒ม.๕/๓ 
ศ๒.๒ม.๕/๓,ศ๒.๒ม.๕/๔ 
ศ๓.๒ม.๕/๒,ศ๓.๒ม.๕/๔ 

รวมทั้งหมด   ๗  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๐๙ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๑                                  ช่ือรายวิชาศิลปะ ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๖                                เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต                                ภาคเรียนที่๑ 
 

 

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ และความสามารถเก่ียวกับการ
สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์   เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิ เคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทกัษะการปฏิบตัิ แบบทดสอบ และเจตคติ 
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบตัิไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวนั มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๑ม๖/๘,ศ๑.๑ม.๖/๙,ศ๑.๑ม.๖/๑๐,ศ๑.๑ม.๖/๑๑ 
ศ๒.๑ม.๖/๖,ศ๒.๑ม.๖/๗,ศ๒.๑ม.๖/๘ 
ศ๓.๑ม.๖/๕,ศ๓.๑ม.๖/๗,ศ๓.๑ม.๖/๘ 

รวมทั้งหมด๑๐ตัวช้ีวัด  



 

 

 

๓๑๐ 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๒                                   ช่ือรายวิชาศิลปะ ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๖   เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่๒ 

 

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ และความสามารถเก่ียวกับการ
สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์   เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิ เคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทกัษะการปฏิบตัิ แบบทดสอบ และเจตคต ิ
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบตัิไปใชป้ระโยชน์
ในชีวิตประจ าวนั มีจิตศิลปะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ๑.๒ม.๖/๖,ศ๑.๒ม.๖/๗ 
ศ๒.๒ม.๖/๓,ศ๒.๒ม.๖/๔,ศ๒.๒ม.๖/๕ 
ศ๓.๒ม.๖/๒,ศ๓.๒ม.๖/๓,ศ๓.๒ม.๖/๔ 

รวมทั้งหมด  ๘ ตัวช้ีวัด 
 



 

 

 

๓๑๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๑                                   ช่ือรายวิชาจิตรกรรมไทย ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖   เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่๑-๒ 
 

ศึกษาและมีความเขา้ใจลกัษณะงานจิตรกรรมไทยประเภทต่าง ๆ ประวตัิความเป็นมา  
วสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานจิตรกรรมไทย  

ปฏิบตัิการเขียนลวดลายไทย  ลายกระจงัฟันปลา  ลายกระจงัใบเทศ  ใบหนา้พระ  หนา้
นาง  โดยการใชเ้ส้น  และสี 
 เพื่อให้มีความรู้ และมีทกัษะในงานจิตกรรมไทย  และเห็นคุณค่าของงานจิตรกรรมไทย 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  รู้และเขา้ใจประวตัิความเป็นมาของจิตรกรรมไทย 
 ๒.  รู้และเขา้ใจ  วสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเขียนงานจิตรกรรมไทย 
 ๓.  รู้และเขา้ใจ  หลกัการเขียน  ลายไทยชนิดต่างๆ  และการเขียนภาพไทย 
 ๔.  สามารถปฏิบตัิการเขียนภาพลายไทย  และภาพไทย  มีความช่ืนชม  และเห็นคุณค่าของ 
งานจิตรกรรมไทย 
รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๑๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๒    ช่ือรายวิชาจิตรกรรมไทย ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖   เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่๑-๒ 
 

 ศึกษาและมีความเข้าใจลักษณะงานจิตรกรรมไทยประเภทต่าง ๆ ประวตัิความเป็นมา  
วสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานจิตรกรรมไทย  

  ปฏิบตัิการเขียนลวดลายไทย  ลายพุ่ม  ลายกระจงัปฏิญาณ  ลายเทพพนม  รูปพระ  รูปนาง     
หนุมาน  โดยการใชเ้ส้น  และสี 

 เพื่อให้มีความรู้ และมีทกัษะในงานจิตกรรมไทย  และเห็นคุณค่าของงานจิตรกรรมไทย 
 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  รู้และเขา้ใจประวตัิความเป็นมาของจิตรกรรมไทย 
 ๒.  รู้และเขา้ใจ  วสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเขียนงานจิตรกรรมไทย 
 ๓.  รู้และเขา้ใจ  หลกัการเขียน  ลายไทยชนิดต่างๆ  และการเขียนภาพไทย 
 ๔.  สามารถปฏิบตัิการเขียนภาพลายไทย  และภาพไทย  มีความช่ืนชม  และเห็นคุณค่าของ 
งานจิตรกรรมไทย 
รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๑๓ 

                                               ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๓     ช่ือรายวิชาอกัษรประดิษฐ์ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่๑-๒ 
 
 ศึกษาล ักษณะรูปแบบขนาดต ัวอักษรและต ัวเลขเทคนิคการเขียนต ัวอักษรการ
ออกแบบการใช้เส้นและลวดลายประกอบการยอ่ขยายวสัดุอุปกรณ์ในการเขียนการใช้ปากกาพู่กนั
และเทคโนโลยีอื่นๆในการเขียนตัวอกัษรและออกแบบตัวอกัษรปฏิบัติงานฝึกทักษะออกแบบ
ตวัอกัษร เพือ่ให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการเขียนตวัอกัษร 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้คุณสมบตัิวสัดุอุปกรณ์อนัท าให้เกิดเทคนิคการเขียนตวัอกัษรที่มีคุณสมบตัิ แสดงออกทาง
คุณค่าความงามเฉพาะ 

๒.   เขา้ใจขั้นตอนกระบวนการเขียนตวัอกัษร 
๓.   ตระหนกั รู้สาระ คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น โดยรู้จกัตรวจสอบปรับปรุงขั้นตอน 

การท างานดว้ยตนเอง 
๔.   มีทกัษะในการประเมินคุณค่าผลงาน 
๕.   มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบติังาน รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ขยนั หมัน่เพียร        

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๑๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๔     ช่ือรายวิชาศิลปะการแรเงา 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่๑-๒ 
 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์วาดเขียนพ้ืนฐาน ทกัษะกระบวนการวาดเขียน 
โดยใชห้ลกัการจดัภาพ การร่างภาพ การแรเงา การเนน้น ้าหนกัและรายละเอียดให้มองดูคลา้ยแบบ 
วาดเขียนรูปทรงดว้ยเทคนิคพ้ืนฐานตามหลกัการโดยค านึงถึงหลกัการจดัภาพ กระบวนการขั้นตอน 
เทคนิควิธีการ โครงสร้างสัดส่วน ปริมาตรของรูปทรง ลกัษณะผิวของวตัถุ มิติ การตรวจสอบและ
ปรับปรุงผลงานของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 
       ๑.  รู้คุณสมบตัิวสัดุอุปกรณ์อนัท าให้เกิดเทคนิควาดเขียนที่มีคุณสมบตัิ แสดงออกทาง 

คุณค่าความงามเฉพาะ 
๒.   เขา้ใจขั้นตอนกระบวนการวาดเขียน 
๓.   ตระหนกั รู้สาระ คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น โดยรู้จกัตรวจสอบปรับปรุงขั้นตอน 

การท างานดว้ยตนเอง 
๔.   มีทกัษะในการประเมินคุณค่าผลงาน 
๕.   มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตัิงาน รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ขยนั หมัน่เพียร        

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๑๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๕     ช่ือรายวิชาประติมากรรม 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่๑-๒ 
 
 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจประวตัิความเป็นมา   ยุคสมัยของงานประติมากรรม 
รู้และเขา้ใจพ้ืนฐานงานประติมากรรม   งานแกะสลกัประเภทต่างๆ  สร้างสรรค์งานประติมากรรม
ทั้งไทยและสากลได้    สร้างสรรค์งานประติมากรรมด้วยวัสดุที่หลากหลายและน าวสัดุภายใน
ท้องถิ่นมาสร้างงานป้ันได้อย่างเหมาะสม  คิดวิเคราะห์น าเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ช้ินงานให้มี
คุณค่า พฒันางานของตนเองให้เหมาะสมกบัโลกปัจจุบนั  สามารถน าความรู้ที่ไดรั้บไปประยุกต์ให้
เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู่อื่น และน าไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมช่ืนชอบในงาน
ประติมากรรม หวงแหนศิลปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกของชาติ   อนุรักษ์งานประติมากรรมให้สืบ
สานจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้  

๑. รู้และเขา้ใจประวตัิความเป็นมา ยคุสมยัของงานประติมากรรม 
๒. รู้และเขา้ใจรูปแบบงานประติมากรรม 
๓. สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมดว้ยรูปแบบที่ถนดัได ้
๔. สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบใหม่ได ้
๕. สามารถน าวสัดุในทอ้งถิ่นมาผสมผสานกบังานประติมากรรมไดอ้ยา่งลงตวั 
สร้างเคร่ืองมือในการสร้างสรรคง์านประติมากรรมอยา่งง่ายๆได ้
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๑๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๖                                           ช่ือรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                           ภาคเรียนที่๑-๒ 
 
 ศึกษาความเป็นมาของโปรแกรมออกแบบช้ินงานดว้ยการสร้างงาน ๓มิติ  สามารถสร้าง
รูปทรงแบบต่างๆ เพื่อน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการการสร้างช้ินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติการออกแบบโครงร่างช้ินงาน  การท ารูปทรง ๓มิติ  การออกแบบทางด้าน
วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  การออกแบบผลิตภณัฑต์่างๆ ดว้ยลายเส้น 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจและสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
 
 ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ ์
๒. รู้  เขา้ใจและมีทกัษะการใชล้ายเส้นในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
๓. รู้  เขา้ใจและมีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ สร้างงานการออกแบบช้ินงาน 
๔. สร้างช้ินงานตามแบบที่ก  าหนดได ้
๕. ออกแบบ  ประยกุตใ์ชง้าน และสร้างช้ินงานอยา่งสร้างสรรค์ ได ้

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๑๗ 

                                               ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ศ๓๐๒๒๗                                           ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                            เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                            ภาคเรียนที่๑-๒ 
 
 ศึกษาทฤษฎีการดนตรีหลักการฝึกหัดเบื้องต้น  หลักการฟังดนตรี  ศัพท์สังคีตและ
หลกัการใช้เคร่ืองดนตรี ฝึกปฏิบตัิทฤษฎีการดนตรีไทยที่ถนัด  ประวตัิเพลง  การดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรี  ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยอยา่งนอ้ย ๑ ช้ิน ฝึกบรรเลงเพลงอตัรา  ชั้นเดียว       เ พื่ อ ใ ห้ มี
ความรู้ความเขา้ใจ มีวินยั  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน  และมีทกัษะเก่ียวกบัการบรรเลงดนตรี
ไทยที่ถนดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ไพเราะ  เพลิดเพลิน น าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาผสมผสานไดอ้ยา่งกลมกลนื  
มีความสุขในการเรียนและเกิดความช่ืนชม  เห็นคุณค่าในความเป็นไทย  แหนหวงศิลปะประจ าชาติ
และมุ่งอนุรักษใ์ห้มีสืบต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  นกัเรียนสามารถอธิบายถึงโนต้เพลงไทยได ้
๒.  นกัเรียนบอกถึงหลกัการอ่านโนต้เพลงไทยได ้
๓.  นกัเรียนสามารถอธิบายถึงหลกัการฟังดนตรีไทยและการปฏิบตัิตนได ้
๔.  นกัเรียนอธิบายถึงประวตัิของเพลงที่บรรเลงและความส าคญัได ้
๕.  นกัเรียนสามารถเลือกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยไดอ้ยา่งนอ้ย ๑ ช้ิน 
๖.  นกัเรียนสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยในจงัหวะชั้นเดียวได ้
๗.  นกัเรียนรู้ถึงวิธีการดูแล  บ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รวมทั้งหมด  ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๑๘ 

                                               ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ศ๓๐๒๒๘                                           ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                            เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                            ภาคเรียนที่๑-๒ 
 
 ศึกษาทฤษฎีการดนตรีหลักการฝึกหัดเบื้องต้น  หลักการฟังดนตรี  ศัพท์สังคีตและ
หลกัการใช้เคร่ืองดนตรี ฝึกปฏิบตัิทฤษฎีการดนตรีไทยที่ถนัด  ประวตัิเพลง  การดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรี  ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยอยา่งนอ้ย ๑ ช้ิน  ฝึกบรรเลงเพลงอตัรา  ชั้นเดียว  สองชั้น  และ ฝึก
บรรเลงทั้งเด่ียวและกลุ่ม  จดัการแสดงเป็นคร้ังคราว 
 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีวินยั  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน  และมีทกัษะเก่ียวกบั
การบรรเลงดนตรีไทยที่ถนดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ไพเราะ  เพลิดเพลิน น าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาผสมผสาน
ไดอ้ย่างกลมกลืน  มีความสุขในการเรียนและเกิดความช่ืนชม  เห็นคุณค่าในความเป็นไทย  แหน
หวงศิลปะประจ าชาติและมุ่งอนุรักษใ์ห้มีสืบต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  นกัเรียนสามารถอธิบายถึงโนต้เพลงไทยได ้
๒.  นกัเรียนบอกถึงหลกัการอ่านโนต้เพลงไทยได ้
๓.  นกัเรียนสามารถอธิบายถึงหลกัการฟังดนตรีไทยและการปฏิบตัิตนได ้
๔.  นกัเรียนอธิบายถึงประวตัิของเพลงที่บรรเลงและความส าคญัได ้
๕.  นกัเรียนสามารถเลือกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยไดอ้ยา่งนอ้ย ๑ ช้ิน 
๖.  นกัเรียนสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยในจงัหวะชั้นเดียวได ้
๗.  นกัเรียนสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยในจงัหวะสองชั้นได ้
๘.  นกัเรียนร่วมแสดงดนตรีไทยเบื้องตน้ได ้
๙.  นกัเรียนรู้ถึงวิธีการดูแล  บ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

 

๓๑๙ 

                                               ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ศ๓๐๒๒๙                                           ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย๓ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                            เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต                            ภาคเรียนที่๑-๒ 
 

 
ศึกษาทฤษฎีการดนตรีหลกัการฝึกหัดเบื้องตน้  หลกัการฟังดนตรี  ศพัทสั์งคีตและหลกัการใชเ้คร่ือง
ดนตรี ฝึกปฏิบตัิทฤษฎีการดนตรีไทยที่ถนัด  ประวตัิเพลง  การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี  ฝึกปฏิบตัิ
เคร่ืองดนตรีไทยอยา่งนอ้ย ๒ ช้ิน  ฝึกบรรเลงเพลงอตัรา  ชั้นเดียว  สองชั้น  และเพลงเถา  ฝึกบรรเลง
ทั้งเด่ียวและกลุ่ม  จดัการแสดงเป็นคร้ังคราว 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีวินยั  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน  และมีทกัษะเก่ียวกบั
การบรรเลงดนตรีไทยที่ถนดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ไพเราะ  เพลิดเพลิน น าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาผสมผสาน
ไดอ้ย่างกลมกลืน  มีความสุขในการเรียนและเกิดความช่ืนชม  เห็นคุณค่าในความเป็นไทย  แหน
หวงศิลปะประจ าชาติและมุ่งอนุรักษใ์ห้มีสืบต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  นกัเรียนสามารถอธิบายถึงโนต้เพลงไทยได ้
๒.  นกัเรียนบอกถึงหลกัการอ่านโนต้เพลงไทยได ้
๓.  นกัเรียนสามารถอธิบายถึงหลกัการฟังดนตรีไทยและการปฏิบตัิตนได ้
๔.  นกัเรียนอธิบายถึงประวตัิของเพลงที่บรรเลงและความส าคญัได ้
๕.  นกัเรียนสามารถเลือกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยไดอ้ยา่งนอ้ย ๑ ช้ิน 
๖.  นกัเรียนสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยในจงัหวะชั้นเดียวได ้
๗.  นกัเรียนสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยในจงัหวะสองชั้นและเพลงเถาได ้
๘.  นกัเรียนร่วมแสดงดนตรีไทยเบื้องตน้ได ้
๙.  นกัเรียนรู้ถึงวิธีการดูแล  บ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 

 
 



 

 

 

๓๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๒๑ 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

 
รายวิชาพืน้ฐาน 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
วิชา  การงานอาชีพ ๑   รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑     ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
วิชา  การงานอาชีพ ๒  รหัสวิชา ง๑๒๑๐๑    ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
วิชา  การงานอาชีพ ๓   รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑    ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
วิชา  การงานอาชีพ ๔  รหัสวิชา ง๑๔๑๐๑    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
วิชา  การงานอาชีพ ๕  รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
วิชา  การงานอาชีพ ๖  รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑      ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

๓๒๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ง๑๑๑๐๑                                   ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑                                  เวลา   ๔๐ ช่ัวโมง 
  
 ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการ
ทำงานอย่างปลอดภัย การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
  

รู้จกัอาชีพหลกัในทอ้งถิ่นของไทย พม่า ลาว กมัพูชา  สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารอาเซียน  
 
เพื่อปลูกฝังให้มีความกระตือรือร้นและความตรงต่อเวลาซ่ึงเป็นลักษณะนิสัยในการ

ท างาน   และมีมารยาทในการท างานร่วมผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑, ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
รวมทั้งหมด   ๒   ตัวช้ีวัด 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๒๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ง๑๒๑๐๑                               ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒                            เวลา   ๔๐    ช่ัวโมง 
  

 ศึกษาวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสมและประหยัด การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอย่างปลอดภัย  

  
 บอกอาชีพหลกัในทอ้งถิ่นของเวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์   สืบคน้ขอ้มูลดอกไมอ้าเซียน 
 

เพ่ือปลูกฝังให้มีความกระตือรือร้น   มีระเบียบวินยัและมีความมุ่งมัน่ในการท างาน  ความ
ตรงต่อเวลา  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรักความเป็นไทย ซ่ึงเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน   และมี
มารยาทในการท างานร่วมผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข   
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑, ป.๒/๑, ป.๒/๒  
รวมทั้งหมด   ๒   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๒๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ง๑๓๑๐๑                                ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓                                เวลา   ๔๐    ช่ัวโมง 
  

ศึกษาและอธิบายประโยชน์ของการท างานอยา่งเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และรักษาประโยชน์ของส่วนรวม มีความเขา้ใจในการใชว้สัดุอุปกรณ์ให้ตรงกบั  ลกัษณะงาน  และ
คิด ออกแบบของเล่นอยา่งง่ายโดยใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค์ 

รู้จกัวิธีการคน้หาขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลอยา่งมีขั้นตอนในลกัษณะต่าง ๆ ขั้นตอนการ
ท างานอาชีพมาใชอ้ยา่งเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาในการท างาน  

บอกอาชีพหลกัในทอ้งถิ่นอนิโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม  สืบคน้ขอ้มูลธงประจ า
ชาติและสัญลกัษณอ์าเซียน 
 เห็นคุณค่า และตระหนกัในการท างานทางอาชีพ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้อยูอ่ยา่ง 
พอเพียงโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มีความมุ่งมัน่ในการท างานรักความเป็นไทยและ
ทอ้งถิ่นของตนเอง มีจิตสาธารณะในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชน  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑  
รวมทั้งหมด   ๑   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๒๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ง๑๔๑๐๑                                 ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔                              เวลา   ๔๐    ช่ัวโมง 

 
ศึกษาถึงเหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย การท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว ้อย่าง

เป็นขั้นตอน ด้วยความขยนั อดทน รับผิดชอบ และซ่ือสัตย์ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการ
ท างาน การใช้พลงังานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยดั และคุม้ค่า และศึกษาความหมาย
และความส าคญัของอาชีพ  
  อธิบายความหมายและความส าคญัของอาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน  สืบคน้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยดัและคุม้ค่าของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
  โดยใชท้กัษะ กระบวนการ บอกและอธิบาย  ท างานไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน  บรรลุเป้าหมาย
ปฏิบตัิตนอย่างมีมารยาทใช้พลงังานและทรัพยากร ในการท างาน  บอกรายละเอียดวิเคราะห์และ
สร้างเพื่อให้เกิดรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  ความคิดสร้างสรรค ์ และมี
จิตส านึกในการประหยดั  ใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า  ขยนั  อดทน  รับผิดชอบ  ซ่ือสัตย ์ มีมารยาท 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑   ง๒.๑  
รวมทั้งหมด  ๒  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๒๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ง๑๕๑๐๑                          ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕                             เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง 

 
 ศึกษาเหตุผลในการท างานแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการท างาน การใช้ทกัษะการจดัการ
ในการท างาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
ในการใท างานกับสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการมีจิตส านึกในการใช้พลงังานและทรัพยากร
อย่างประหยดัและคุม้ค่า การส ารวจขอ้มูลที่เก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงการระบุความ
แตกต่างของอาชีพ 
 ระบุความแตกต่างของอาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน  สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งประหยดัและคุม้ค่าของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
                   เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการท างาน 
และน าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั มีความสามารถในการตดัสินใจ มีจริยธรรม 
คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑ , ง๒.๑ 
รวมทั้งหมด   ๒  ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 



 

 

 

๓๒๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ง๑๖๑๐๑                                   ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพแ       
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖                               เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง 
 
 ศึกษาแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน การใชท้กัษะการจดัการ
ในการท างาน และมีทกัษะการท างานร่วมกนั การปฏิบตัิตนอย่างมีมารยาทในการท างานกบัครอบ
ครับและผูอ้ื่น และการส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ การระบุความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรมที่สัมพนัธ์กบัอาชีพที่สนใจ 
 ส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งประหยดัและคุม้ค่าของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการ ท างาน 
และน าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั มีความสามารถในการตดัสินใจ มีจริยธรรม 
คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,  
ง๒.๑ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

รวมทั้งหมด   ๒  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๒๘ 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
การงานอาชีพ  ๑    รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การงานอาชีพ  ๒   รหัสวิชา ง๒๑๑๐๒   ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
การงานอาชีพ  ๓   รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑    ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การงานอาชีพ  ๔   รหัสวิชา ง๒๒๑๐๒   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
การงานอาชีพ  ๕   รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑   ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การงานอาชีพ  ๖    รหัสวิชา ง๒๓๑๐๒   ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์    ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
รายวิชาเพิ่มเติม 
งานร้อยมาลยั                  รหัสวิชา ง๒๐๒๐๑     ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
แกะสลกัผกัผลไม ้                 รหัสวิชา ง๒๐๒๐๒    ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์   ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
งานประดิษฐ์ใบตอง                รหัสวิชา ง๒๐๒๐๓     ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน     
งานขนมไทย                  รหัสวิชา ง๒๐๒๐๔     ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน      
การประดิษฐ์ของใชจ้ากเศษวสัดุ   รหัสวิชา ง๒๐๒๐๕     ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐ ชัว่โมง/ภาคเรียน 
โครงงานอาชีพ                        รหัสวิชา ง๒๐๒๐๖     ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๒๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑  ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบา้น 
การเตรียม ประกอบ จดัตกแต่ง และบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แนวทางการ
เลือกอาชีพ การสร้างรายไดจ้ากการประกอบอาชีพสุจริต และการเตรียมความพร้อมในการสร้าง
อาชีพศึกษาการท างาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลกัษณะส าคญัและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นคุณภาพชีวิต สังคม และการเรียนการสอน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะการท างานร่วมกันฝึก
ปฏิบติังานตามขั้นตอนดว้ยตนเอง และน าทกัษะการแสวงหาความรู้มาใช้คน้ควา้เพื่อน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับทักษะการแสวงหาความรู้ไปศึกษาการท างานของ
คอมพิวเตอร์ และสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับบทบาท ประโยชน์ ลักษณะส าคัญ และผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นต่าง ๆ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน ขยนั ประหยดั ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง เห็นคุณค่า
ของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรู้จกัแกปั้ญหา สามารถจดัการสารสนเทศ 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเป็นระบบ ใฝ่เรียนรู้ เห็น
ความส าคญัของผลกระทบที่เกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม. ๑/๑ ม. ๑/๒   
ง ๒.๑ ม. ๑/๑ ม. ๑/๒   
รวมทั้งหมด   ๔   ตัวช้ีวัด 
 
 
 



 

 

 

๓๓๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ง๒๑๑๐๒  ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน การจดัและตกแต่งห้อง การประดิษฐ์ของใช้ การจัด
สวนในภาชนะ การซ่อมแซมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้แนวทางการเลือกอาชีพ กระบวนการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพ เจตคติต่อการประกอบอาชีพและสร้างอาชีพ ศึกษาความหมาย ประเภท และ
วิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศด้วยการเก็บรวบรวม การ
ตรวจสอบ และการดูแลรักษาขอ้มูล ตลอดจนระดบัของสารสนเทศ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม ทักษะการท างานร่วมกันฝึก
ปฏิบติังานตามขั้นตอนดว้ยตนเอง ใชท้กัษะการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีมาใชค้วบคู่กบั
ทกัษะการแสวงหาความรู้ ใช้ทกัษะการจดัการและทกัษะการแกปั้ญหาน าขอ้มูลไปประมวลผลให้
เป็นสารสนเทศและปฏิบตัิการจดัการสารสนเทศที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีแกปั้ญหา ตัดสินใจแก้ปัญหาในการท างาน และอธิบายความรู้ที่ไดจ้าก
การศึกษาคน้ควา้และการท างานต่าง ๆ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รู้จกัแกปั้ญหา มีเหตุผล มีความเสียสละ มีวินยัในการ
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เลือกใช้วิธีการส่ือสาร การตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ และเห็นความส าคญัของ
การสร้างอาชีพสามารถจัดการสารสนเทศ ใช้งานคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม. ๑/๑ ม. ๑/๒  
ง ๒.๑ ม. ๑/๑ ม. ๑/๒   
รวมทั้งหมด ๔  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๓๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑  ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 

 
ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัและตกแต่งบา้น การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การเตรียม 

ประกบ จดั ตกแต่ง และบริการเคร่ืองด่ืม การประดิษฐ์ของใชจ้ากวสัดุในโรงเรียน การติดต่อส่ือสาร
และการใช้บริการกบัหน่วยงานต่าง ๆ ความรู้พ้ืนฐานดา้นกลไก การควบคุมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
ภาพฉาย ความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ แนวทางการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การคน้หา
ความสามารถของตนเอง หรือเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพศึกษาหลกัการส่ือสารขอ้มูล พฒันาการของการ
ส่ือสารข้อมูล อุปกรณ์การส่ือสารส าหรับเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่าย 
เทคโนโลยีที่ใชใ้นการรับ–ส่งขอ้มูลภายในเครือข่าย ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โดยใชท้กัษะการแสวงหาความรู้ ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม สังเกต ส ารวจ 
และบนัทึกเพื่อพฒันาการท างาน โดยน าทกัษะการใช้เทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน เป็นหลกัในการฝึกปฏิบติัการท างานต่าง ๆ  รวมทั้งการอภิปรายและการอธิบายความรู้
เก่ียวกบัการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ  

เพ่ือให้ผูเ้รียนใฝ่เรียนรู้ ขยนั รับผิดชอบ มุ่งมัน่ในการท างาน เลือกใช้วิธีการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม. ๒/๑ ม. ๒/๒  
ง ๒.๑ ม.๒/๑ ม. ๒/๒   
รวมทั้งหมด  ๔   ตัวช้ีวัด 

 



 

 

 

๓๓๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ง๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการผลผลิต การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากวสัดุใน
ท้องถิ่น การเลี้ ยงสัตว์ กระบวนการเทคโนโลยี การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยี การเลือกใชพ้ลงังานหมุนเวียน การลดใชท้รัพยากร แนวทางการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ และทกัษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ
ที่สนใจศึกษาซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้ในงานในชีวิตประจ าวนั ตลอดจน
ความหมาย พฒันาการ และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการท างานด้านอีเมล blog การ
โอนยา้ยแฟ้มข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล และการสนทนาบน
เครือข่าย 

โดยใชท้กัษะการแสวงหาความรู้ ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม สังเกต ส ารวจ 
และบนัทึก เพื่อพฒันาการท างาน ใช้ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างานประดิษฐ์และงาน
เกษตร ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสะอาด กระบวนการออกแบบในการสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ ระบุ
วิธีเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ และใช้ซอฟต์แวร์ส่งเสริมการติดต่อส่ือสารดว้ยอีเมล คน้หาขอ้มูล ท าการ 
blog และโอนยา้ยแฟ้มขอ้มูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปฏิบตัิการประมวลผลขอ้มูลเพื่อให้ได้
สารสนเทศที่น ามาใชใ้นการตดัสินใจ และการเผยแพร่สารสนเทศ  

เพื่อให้ผู ้เรียนน าความรู้ ความสามารถ และส่ือสารกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ ลดการใช้ทรัพยากรหรือ
เลือกใชเ้ทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและค านึงถึงผลกระทบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้มที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใชง้าน 

รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม. ๒/๑ ม. ๒/๒   
ง ๒.๑ ม. ๒/๒      
รวมทั้งหมด ๓ ตัวช้ีวัด 
    
 



 

 

 

๓๓๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑  ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาขั้นตอนการท างาน การซกั ตาก พบั เก็บเส้ือผา้ การเตรียมประกอบอาหาร ประเภท
ส ารับ การขยายพนัธ์ุพืช การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์ ระดับของเทคโนโลยี การสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี และการหางานหรือต าแหน่งที่ว่างศึกษาการท า
โครงงานที่มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐานจากแนวคิด หลกัการ 
โครงสร้าง ตวัแปร การล าดบัค าส่ัง การตรวจสอบ เง่ือนไข การควบคุมโปรแกรม ค าส่ังแสดงผล 
การรับขอ้มูล และการเขียนสคริปต์ตามขั้นตอนการพฒันาโปรแกรม ดว้ยการวิเคราะห์ปัญหา การ
ออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจดัท าเอกสารประกอบ 

โดยใชท้กัษะในการท างานตามกระบวนการท างาน อภิปรายขั้นตอนการท างาน น าทกัษะ
การท างานร่วมกันมาใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมี
ความสุข ใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสร้างงาน ในการจัดระบบงานและระบบคน เพื่อให้
ท างานไดส้ าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยน าทกัษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี และทกัษะการแกปั้ญหาสร้างโครงงาน ช้ินงาน เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เหมาะสม  

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความประณีต มีระเบียบ รับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ มุ่งมัน่ในการ
ท างาน สามารถสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิตใช้
เทคโนโลยีสร้างโครงงานและช้ินงานจากทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า มีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบ  
รหัสตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ม. 3/1  ม. 3/2   
ง 2.1  ม. 3/1       
รวมทั้งหมด ๓  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๓๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ง๒๓๑๐๒  ช่ือรายวิชา การงานอาชีพ  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 
ศึกษาขั้นตอนการท างาน การสร้างช้ินงานหรือผลงานเพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

การประดิษฐ์บรรจุภณัฑ์จากวสัดุธรรมชาติ การเขียนภาพฉาย การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ที่มีกลไก 
การควบคุมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ แนวทางเขา้สู่อาชีพ และการ
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพการเลือกใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลน าเสนองาน 
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ยการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา การเลือกเคร่ืองมือและออกแบบ
ขั้นตอนวิธี การด าเนินการแกปั้ญหา การตรวจสอบและการปรับปรุง และการถ่ายทอดความคิดใน
การแกปั้ญหาอยา่งมีขั้นตอน 

ใชท้กัษะในการท างานตามกระบวนการท างาน อภิปรายขั้นตอนการท างาน น าทกัษะการ
ท างานร่วมกนัมาใช้ในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสุข 
ใชท้กัษะการจดัการในการจดัการระบบงานและระบบคนในการท าธุรกิจ สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี วิเคราะห์ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพและน าเสนองานได้
อยา่งเหมาะสม  

เพ่ือให้ผูเ้รียนรู้จกัท างานเป็นขั้นตอน มีระบบ มีความประณีต เลือกใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีแบบประหยดัพลังงานใช้เทคโนโลยีสร้างช้ินงานที่มีกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความถนดั ความสนใจ และจิตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวนัจากทรัพยากรอ
ยา่งคุม้ค่า มีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบ  
รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม. ๓/๑  ม. ๓/๒   
ง ๒.๑ ม. ๓/๒    
รวมทั้งหมด ๓   ตัวช้ีวัด  
 

 



 

 

 

๓๓๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๒๐๒๐๑             ช่ือรายวิชางานร้อยมาลยั 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                    เวลา  ๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต             ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 
 ศึกษาความเป็นมาเก่ียวกบัการร้อยมาลยัการเลือกดอกไมแ้ละวสัดุตกแต่งวิธีร้อยมาลยั
ดอกไมแ้บบต่างๆการใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์การบรรจุส าหรับจ าหน่ายปฏิบตัิงานการร้อย
มาลยัแบบต่างๆเช่นมาลยัซีกมาลยัตุม้มาลยักลมอุบะมาลยัสองชายมาลยัสัตวข์ั้นตอนกระบวนการ
ท างานการเลือกซ้ือดอกไมก้ารเลือกเคร่ืองมอืวสัดุอุปกรณ์การค านวณค่าใชจ่้ายการก าหนดราคาการ
จดัจ าหน่ายการจดบนัทึกการปฏิบตัิงานการท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายและการประเมินผลแสวงหา
แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ่นและประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนั 
 มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัมีความมุ่งมัน่ในการท างานใฝ่เรียนรู้รักษาความเป็นไทย
ใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้คา่ 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.   มีความรู้เก่ียวกบัประวตัิ  ความเป็นมา  และโอกาสในการใชง้านมาลยัได ้
๒.  บอกช่ือวสัดุ  -  อุปกรณ์  และวิธีการใช ้การเก็บรักษาไดถู้กตอ้ง              
๓.  สามารถออกแบบ  วิเคราะห์  และวางแผนปฏิบตัิงานมาลยัไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
กระบวนการท างาน 
๔.  ปฏิบตัิงานมาลยัไดต้ามแผนที่วางไว ้ อยา่งประณีตสวยงาม   
๕.  ค านวณงบประมาณ  วิธีการคิดค่าแรง  การก าหนดราคาขาย  ท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายไดโ้ดยยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.  มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัมีความมุ่งมัน่ในการท างานใฝ่เรียนรู้รักษาความเป็นไทย 
ใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้คา่ 
๗. พฒันาการท างานให้ดีขึ้นอยูเ่สมอและน าผลจากการประเมินผลงานไปใชใ้นการ 
ปรับปรุงตนเองและประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนัได ้
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 



 

 

 

๓๓๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๒๐๒๐๒        ช่ือรายวิชาแกะสลักผักและผลไม้ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                   เวลา   ๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต                                ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
  
 ศึกษาประวตัิความเป็นมาของงานแกะสลกัผกัและผลไม ้ประโยชน์  การเตรียม   การ
เลือกผกัและผลไม ้ หลกัการแกะสลกัผกัและผลไม ้ เทคนิควิธีการ  และการดูแลรักษาผกัและผลไม้
ที่แกะ การใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ปฏิบตัิงานการแกะสลกัผกัและผลไมแ้บบต่างๆขั้นตอน
กระบวนการท างานการค านวณค่าใชจ่้ายการก าหนดราคาการจดัจ าหน่ายการจดบนัทึกการ
ปฏิบตัิงานการท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายและการประเมินผลแสวงหาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ่นและ
ประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนั 
 มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัมีความมุ่งมัน่ในการท างานใฝ่เรียนรู้รักษาความเป็นไทย
ใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้คา่ 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.   มีความรู้เก่ียวกบัประวตัิ  ความเป็นมา  และโอกาสในการใชง้านแกะสลกัผกัและผลไมไ้ด้
ถูกตอ้ง 
๒.  บอกช่ือวสัดุ - อุปกรณ์  และวิธีการใช ้การเก็บรักษาไดถู้กตอ้ง              
๓.  สามารถออกแบบ  วิเคราะห์  และวางแผนปฏิบตัิงานแกะสลกัผกัและผลไมไ้ดถู้กตอ้งตาม 
ขั้นตอนกระบวนการท างาน 
๔.  ค านวณงบประมาณ  วิธีการคิดค่าแรง  การก าหนดราคาขาย  ท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายไดโ้ดยยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความมุ่งมัน่ในการท างานใฝ่เรียนรู้รักษาความเป็นไทย 
ใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้คา่ 
๖.  พฒันาการท างานให้ดีขึ้นอยูเ่สมอและน าผลจากการประเมินผลงานไปใชใ้นการ 
ปรับปรุงตนเองและประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนัได ้
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 



 

 

 

๓๓๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๒๐๒๐๓          ช่ือรายวิชางานประดิษฐ์ใบตอง        
รายวิชาเพิ่มเติม                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น       เวลา  ๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต         ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
    ศึกษาประวตัิความเป็นมา  คุณค่าของงานใบตอง  โอกาสในการใช้งานใบตอง  ประเภท
ของวัสดุที่น ามาใช้ท างานใบตอง   การออกแบบประดิษฐ์ใบตองแบบต่างๆ   การใช้และการ
บ า รุงรักษาเคร่ืองมือ   อุปกรณ์     ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์   ในการเย็บใบตองแบบ
ต่างๆ  เช่น  การห่อขนมและอาหารกระทงใส่ขนมและอาหาร  การพบักลีบใบตอง  การเย็บถาด
ใบตอง  กระทงดอกไม  ้ ธูปเทียนแพ กระทงลอย  บายศรีปากชาม   กระเช้าดอกไม ้ภาชนะใบตอง 
ค านวณค่าใชจ่้าย  ก าหนดราคาหรือค่าบริการ  จดัจ าหน่าย  ท าบญัชีรายรับ -รายจ่าย   
   นักเรียนไดม้องเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต  มีทกัษะในการท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่นได ้ เลือกใช้และประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้กบัการสร้างงานไดเ้หมาะสมถูกตอ้ง   น าความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  มาใช้ได้อย่างเหมาะสม  มุ่งปลูกฝังให้นักเรียน  เห็นคุณค่าของวสัดุที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   โดยรู้จักน ามาประดิษฐ์เป็นช้ินงาน  เพื่อเป็นของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีความรู้เก่ียวกบัประวตัิ  ความเป็นมา  และโอกาสในการใชง้านใบตองได ้
๒.  บอกช่ือวสัดุ  -  อุปกรณ์  และวิธีการใช ้การเก็บรักษาไดถู้กตอ้ง              
๓.  สามารถออกแบบ  วิเคราะห์  และวางแผนปฏิบตัิงานใบตองไดถู้กตอ้ง  ตามขั้นตอน 
กระบวนการท างาน 
๔.  ปฏิบตัิงานประดิษฐ์ใบตองไดต้ามแผนที่วางไว ้ อยา่งประณีตสวยงาม   
๕.  ค านวณงบประมาณ  วิธีการคิดค่าแรง  การก าหนดราคาขาย  ท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายไดโ้ดยยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์งานใบตอง  และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ มี
คุณธรรมน าความรู้ในการท างาน  ปรับปรุงพฒันาการท างานให้ดีขึ้นอยูเ่สมอ 
๗.  สามารถสรุปและประเมินผลการด าเนินการ  จดบนัทึกการปฏิบตัิงานไดถ้กูตอ้งตาม 
ขั้นตอน  และน าผลจากการประเมินผลงานไปใชใ้นการปรับปรุงตนเองได้ 
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

๓๓๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๒๐๒๐๔     ช่ือรายวิชางานขนมไทย 
รายวิชาเพิ่มเติม                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   เวลา   ๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต     ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 
 ศึกษาความรู้ทัว่ไปในการท าขนมไทย การเลือกใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองใชส้ าหรับท าขนมไทย 
การเลือกซ้ือและการเก็บรักษาเคร่ืองปรุงสดและแห้ง เทคนิคการท าขนมไทยชนิดต่างๆ การบรรจุ วิธี
เก็บรักษาขนมไทยไวไ้ดน้านและถูกสุขลกัษณะ 

ปฏิบตัิงานเตรียมวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ในการท าขนมไทยแต่ละชนิดท าขนมไทย
ประเภทเช่ือมน่ึงกวนอบทอดบรรจุ และเก็บ ค านวณค่าใชจ่้าย  ก าหนดราคาหรือค่าบริการจดั
จ าหน่าย จดบนัทึกปฏิบตัิงาน ท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล  
 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ และมีทกัษะเก่ียวกบัการท าขนมไทย จดัจ าหน่ายได ้มีเจตคติที่
ดีต่อวิชางานขนมไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑.    รู้ และเขา้ใจ ประวติัความเป็นมา หลกัการ วิธีการ และขั้นตอนในการท าขนมไทย 
๒.   รู้และสามารถเลือกใชว้ตัถุดิบในการแต่งสี และกลิน่ขนมไทยได ้
๓.   เลือกใชว้สัดุ-อุปกรณ์ และการบ ารุงรักษาเคร่ืองใชส้ าหรับท าขนมไทย 
๔.   ปฏิบติังานท าขนมไทยไดต้ามแผน ขั้นตอนที่ก  าหนด ประเมินผลและแกปั้ญหาระหว่างการ
ท างานได ้
๕.   ท างานดว้ยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั และอดออม  

สร้างสรรคแ์ละมีความสุข 
๖.    ค านวณค่าใช้จ่าย จดัจ าหน่ายและท าบญัชี รายรับ-รายจ่ายได ้
๗.   หาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการท าขนมไทยจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได ้
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 
 



 

 

 

๓๓๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๒๐๒๐๕     ช่ือรายวิชางานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสด ุ
รายวิชาเพิ่มเติม                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   เวลา  ๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต                ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 
 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัชนิด และ ลกัษณะของงานประดิษฐ์ชนิดต่างๆ และคุณสมบติั
ของวสัดุ  เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์  เทคนิค  และขั้นตอนต่างๆ  
 ปฏิบตัิงาน เตรียมวสัดุ อุปกรณ์  วดัขนาด  ออกแบบ  สร้างแบบ  ลอกแบบ  วางแบบ การ
ประดิษฐ์ของใชจ้ากเศษวสัดุ ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา หรือค่าบริการ  จดัจ าหน่ายจดบนัทึก  
การปฏิบตัิงาน ท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะ และประสบการณ์เก่ียวกบัการประดิษฐ์ของใชจ้าก
วสัดุ  สามารถใชบ้ริการประดิษฐ์ของจากเศษวสัดุ และจ าหน่าย 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายความส าคญัและประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 
๒. จ าแนกประเภทงานประดิษฐ์ 
๓. เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 
๔. เขา้ใจเห็นความส าคญัของงานประดิษฐ์  ปฏิบติังานไดต้ามแผน ขั้นตอนที่ก  าหนด  
ประเมินผลและแกปั้ญหาระหว่างการท างานได ้
๕.   ท างานดว้ยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั และอดออม  
สร้างสรรคแ์ละมีความสุข 
๖.    ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  จดัจ าหน่ายและท าบญัชี รายรับ-รายจ่ายได ้
รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



 

 

 

๓๔๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๒๐๒๐๖        ช่ือรายวิชาโครงงานอาชีพ  
รายวิชาเพิ่มเติม                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น      เวลา   ๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐   หน่วยกิต                               ภาคเรียนที่  ๑-๒ 
 
                ศึกษาความหมาย  วิธีการ  ประเภท  ขั้นตอนการท า การออกแบบ  การวางแผน  เขียนและ
น าเสนอเคา้โครง  เทคนิคการน าเสนอโครงงาน  การเผยแพร่ผลงาน  จดัท าโครงงานตามขั้นตอน
การเขียนรายงานและน าเสนอโครงงานได ้ โดยใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีคุณธรรมไปใช้ในการท า
โครงงาน 
                เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการจดัท าโครงงานอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอ
และเผยแพร่ผลงาน  และสามารถน าความรู้และผลงานโครงการไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑๓. มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของโครงงานอาชีพ 
๑๔. เห็นคุณค่าของโครงงานอาชีพ 
๑๕. มีความรู้  ความเขา้ใจ  และทกัษะในการท างาน 
๑๖. ระบุประเภทโครงงานอาชีพได ้
๑๗. มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการท าโครงงานอาชีพ 
๑๘. สามารถออกแบบวางแผนการท าโครงงานอาชีพได ้
๑๙. เขียนเคา้โครง  โครงงานอาชีพที่จะด าเนินการท าได ้
๒๐. น าเสนอผลงานเคา้โครง  โครงงานอาชีพได ้
๒๑. ท าโครงงานอาชีพตามความสนใจ  โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางอาชีพ 
๒๒. สามารถเขียนรายงานโครงงานอาชีพ  และจดัท าเป็นเอกสารโครงงานที่สมบูรณ์ 
๒๓. เสนอผลงานและแสดงผลงานโครงงานอาชีพต่อสาธารณชนได ้
๒๔. อธิบายส่ิงที่ไดรั้บจากการท าโครงงานอาชีพและการประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนั 
รวมทั้งหมด๑๒ผลการเรียนรู้ 

 
 



 

 

 

๓๔๑ 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน 
การงานอาชีพ  ๑    รหัสวิชา ง๓๑๑๐๑๑    ชัว่โมง/สัปดาห์     ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การงานอาชีพ  ๒    รหัสวิชา ง๓๑๑๐๒๑   ชัว่โมง/สัปดาห์     ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
รายวิชาพื้นฐาน 
การงานอาชีพ  ๓    รหัสวิชา ง๓๒๑๐๑๑   ชัว่โมง/สัปดาห์      ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การงานอาชีพ  ๔    รหัสวิชา ง๓๒๑๐๒๑  ชัว่โมง/สัปดาห์      ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน 
การงานอาชีพ  ๕     รหัสวิชา ง๓๓๑๐๑๑   ชัว่โมง/สัปดาห์     ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การงานอาชีพ  ๖      รหัสวิชา ง๓๓๑๐๒๑  ชัว่โมง/สัปดาห์     ๒๐ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
รายวิชาเพิ่มเติม     
บาติกเบื้องตน้                          รหัสวิชา ง๓๐๒๗๑   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ขนมไทย        รหัสวิชา ง๓๐๒๗๒   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
อาหารพ้ืนเมือง      รหัสวิชา ง๓๐๒๗๓   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การถนอมอาหาร   รหัสวิชา ง๓๐๒๗๔   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การปลูกไมป้ระดบั  รหัสวิชา ง๓๐๒๗๕   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การปลูกผกั           รหัสวิชา ง๓๐๒๗๖   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การเลี้ยงสุกรขุน   รหัสวิชา ง๓๐๒๗๗   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
งานจกัสาน      รหัสวิชา ง๓๐๒๗๘   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ผลิตภณัฑจ์ากเชือก  รหัสวิชา ง๓๐๒๗๙   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การประดิษฐ์ของช าร่วย    รหัสวิชา ง๓๐๒๘๐   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
งานปูน    รหัสวิชา ง๓๐๒๘๑   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
การจดัสวนถาด     รหัสวิชา ง๓๐๒๘๒   ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์ ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 



 

 

 

๓๔๒ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

๓๔๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชาง๓๑๑๐๑                                                  ช่ือรายวิชาการงานอาชีพ  ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔                                             เวลา  ๒๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต                                     ภาคเรียนที่   ๑ 

 
ศึกษาวิเคราะห์วิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกนัเพื่อ

สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะการท างานและกระบวนการแกปั้ญหาที่ดีในการ
ท างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ และทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  มี
คุณธรรมและลกัษณะนิสัยที่ดีในการท างาน 

ศึกษาวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบัศาสตร์อื่น 
ๆ  สร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชต้ามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งปลอดภยั ถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพฉายและแบบจ าลอง เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรคช้ิ์นงานและใช้ซอฟต์แวร์ในการน าเสนอผลงาน 
โดยใชก้ระบวนการปฏิบตัิ กระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะการท างานร่วมกนั 

เพื่อให้เกิดความตระหนกั และเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนั มีความสามารถในการตดัสินใจ  มีคุณลกัษณะที่ดีในการประกอบอาชีพ และมี
จิตส านึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง ๑.๑ ม.๔/๑    ม.๔/๒     
รวมทั้งหมด   ๒   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๔๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๑๑๐๒                                          ช่ือรายวิชาการงานอาชีพ  ๒ 
รายวิชาพื้นฐาน                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔                                       เวลา  ๒๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต                   ภาคเรียนที่   ๒ 

 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์  วิธีการ  กระบวนการเทคโนโลยี  การ
ติดต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ กระบวนการท างานอย่าง
ปลอดภยั โดยการถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลองเพ่ือน าไปสู่การสร้างช้ินงาน การ
รายงานผลโดยใช ้ฮาร์ดแวร์  ซอฟตแ์วร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงานที่หลากหลาย 
 มีทกัษะสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกบัผูอ้ื่นตามกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี ติดต่อส่ือสารคน้หาขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ต ในการเพาะปลูกพืช  การแปรรูปผลผลิต  
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพที่ตนเองถนดั สุจริต เหมาะสม
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะนิสัยรักการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอนร่วมกันท างานด้วยความซ่ือสัตย์ เสียสละ สะอาด ประณีต และรักษา
ส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑  ม.๔/๒   
ง ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒   
 

รวมทั้งหมด   ๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๔๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๒๑๐๑                                                  ช่ือรายวิชาการงานอาชีพ  ๓ 
รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๕                                              เวลา   ๒๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ทกัษะกระบวนการท างาน  กระบวนการแกปั้ญหา  หน้าที่และบทบาท
ของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลกัการเลือกใช้ดูแลรักษาเส้ือผา้และ
เคร่ืองแต่งกาย การปลูกพืช  การขยายพนัธ์ุพืชหรือการเลี้ยงสัตว ์  
 ศึกษา วิเคราะห์  เทคโนโลยีและการออกแบบเทคโนโลยี   สร้างของเล่นหรือของใช้อย่าง
ง่าย ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่างสองมิติ ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เหมาะสมกบัลกัษณะและประเภทของการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อยหน่ึงลกัษณะใน
การท างาน  แนวทางในการประกอบอาชีพ  เลือกและใชเ้ทคโนโลยีไดเ้หมาะสมกบัอาชีพมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
โดยใชก้ระบวนการท างาน กระบวนการจดัการ กระบวนการท างานร่วมกนั  กระบวนการแกปั้ญหา
ในการท างานดว้ยกระบวนการ  PDCA  กระบวนการเทคโนโลยี  การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปราย   
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทกัษะการท างาน 
การจดัการในการท างาน มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างานดว้ยกระบวนการ   PDCA มี
คุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ใชพ้ลงังาน ทรัพยากร ในการท างานอยา่งคุม้ค่าและยัง่ยืนเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง ๑.๑ ม.๕๑ ม.๕/๒  
 ง ๒.๑ ม.๕/๑ ม.๕/๒  
รวมทั้งหมด   ๔   ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๔๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชาง๓๒๑๐๒                                               ช่ือรายวิชาการงานอาชีพ  ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๕                                             เวลา   ๒๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต               ภาคเรียนที่   ๒ 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการท างาน  กระบวนการแก้ปัญหา  หน้าที่และ
บทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลักการเลือกใช้ดูแลรักษา
เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย การปลูกพืช  การขยายพนัธ์ุพืชหรือการเลี้ ยงสัตว ์  การติดตั้ง ประกอบ 
ซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ ส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การด าเนินการทางธุรกิจ วิธีการ
ท างาน การสร้างผลงาน การจดัการ การท างานร่วมกนั การแกปั้ญหา  การแสวงหาความรู้ 
 ศึกษา วิเคราะห์  เทคโนโลยีและการออกแบบเทคโนโลยี   สร้างของเล่นหรือของใช้อย่าง
ง่าย ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่างสองมิติ ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เหมาะสมกบัลกัษณะและประเภทของการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อยหน่ึงลกัษณะใน
การท างาน  แนวทางในการประกอบอาชีพ  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ  เลือกและใช้
เทคโนโลยีไดเ้หมาะสมกบัอาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
โดยใชก้ระบวนการท างาน กระบวนการจดัการ กระบวนการท างานร่วมกนั  กระบวนการแกปั้ญหา
ในการท างานดว้ยกระบวนการ  PDCA  กระบวนการเทคโนโลยี  การสืบคน้ขอ้มูล  และการอภิปราย   
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทกัษะการท างาน 
การจดัการในการท างาน มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างานดว้ยกระบวนการ   PDCA มี
คุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
ใชพ้ลงังาน ทรัพยากร ในการท างานอยา่งคุม้ค่าและยัง่ยืนเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง ๑.๑ ม.๕๑ ม.๕/๒  
 ง ๒.๑ ม.๕/๑ ม.๕/๒  
รวมทั้งหมด   ๔   ตัวช้ีวัด 
  



 

 

 

๓๔๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๓๑๐๑                                                ช่ือรายวิชาการงานอาชีพ  ๕ 
รายวิชาพื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๖                                              เวลา   ๒๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต                  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาแนวทางเขา้สู่อาชีพ วิธีการเตรียมตัวหางาน การพฒันาบุคลิกภาพ ลักษณะความ
มัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ การสมคัรงาน การสัมภาษณ์ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กบัอาชีพ ประสบการณ์ในอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมซ่ึงเป็นคุณลกัษณะที่มีต่ออาชีพ 

โดยใชท้กัษะการแสวงหาความรู้ การอภิปราย ทกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ 
ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีในการท างาน เพื่อให้มีทกัษะ 
ประสบการณ์ และพฒันาตนเองในการพฒันาอาชีพ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการท างานอาชีพ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการท างาน และมีคุณธรรมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒   
รวมทั้งหมด    ๒    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๔๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๓๑๐๒                                                ช่ือรายวิชาการงานอาชีพ ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๖                                              เวลา    ๒๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การด าเนินการทาง
ธุรกิจ การตดัเยบ็และดดัแปลงเส้ือผา้  การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ส่ิง
อ านวยความสะดวกในบา้นและโรงเรียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการท างานร่วมกัน การอภิปรายขั้นตอนการ
ท างาน ทกัษะการจดัการระบบงานและระบบคน ทกัษะการแสวงหาความรู้ และทกัษะกระบวนการ
แกปั้ญหาในการท างาน เนน้การปฏิบตัิเพื่อให้การท างานประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม ความประณีต ความ
ขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค ์รักความเป็นไทย ภูมิใจในผลส าเร็จของงาน 
สามารถน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง  

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม. ๖/๑  ม. ๖/๒   
รวมทั้งหมด   ๒   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๔๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๐๒๗๑                                                 ช่ือรายวิชาบาติกเบ้ืองต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                         เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต               ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
  

ศึกษาความเป็นมาและคุณสมบัติผา้บาติก หลักการออกแบบลวดลาย วิธีการท าบาติก  
เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์   ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน การเขียนลวดลาย การยอ้ม การใชส้ารเคมี
ให้คงทน 
 ปฏิบติังานออกแบบลวดลาย เตรียมวสัดุอุปกรณ์ เลือกผา้ เขียนลาย กั้นลาย ยอ้มสี และใช้
สารเคมี ตกแต่งขั้นส าเร็จ ส ารวจขอ้มูลตลาด ท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย ก าหนดราคา และจ าหน่าย 
เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการท าผา้บาติกได ้โดยใชเ้ทคโนโลยีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
ใชพ้ลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งคุม้ค่า ถูกตอ้ง ประหยดั ปลอดภยั สะอาด มีความรับผิดชอบ   
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเขา้ใจอธิบายความเป็นมา และคุณสมบตัิของผา้บาติกได ้
๒. สามารถอธิบายหลกัการออกแบบลวดลายและออกแบบสีที่ใชใ้นการท าผา้บาติกได ้
๓. สามารถจดัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการท าผา้บาติกไดถ้กูตอ้ง 
๔. รู้และเขา้ใจมีทกัษะในการออกแบบลวดลาย การยอ้ม การใชส้ารเคมีให้คงทนตามขั้นตอน 

เทคนิคต่าง ๆ 
๕. อธิบายขั้นตอนการปฏิบติัในการท าผา้บาติกได ้
๖. ปฏิบติัการท าผา้บาติกแบบต่างๆ ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
๗. คิด ค านวณค่าใชจ่้าย และก าหนดราคา เพื่อจ าหน่ายได ้
๘. จดัแสดงผลงานและจดัจ าหน่ายสินคา้ได ้

รวมทั้งหมด ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



 

 

 

๓๕๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๐๒๗๒                                            ช่ือรายวิชาขนมไทย 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                      เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                        ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 
 ศึกษาความรู้ทัว่ไปในการท าขนมไทย การเลือกใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส าหรับท าขนมไทย 
การเลือกซ้ือและการเก็บรักษาเคร่ืองปรุงสดและแห้ง เทคนิคการท าขนมไทยชนิดต่างๆ การบรรจุ 
วิธีเก็บรักษาขนมไทยไวไ้ดน้านและถูกสุขลกัษณะ 
 ปฏิบตัิงานเตรียมวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ในการท าขนมไทยแต่ละชนิด ท าขนมไทย
ประเภทต่างๆ บรรจุ และเก็บ ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาหรือค่าบริการจดัจ าหน่าย จดบนัทึก
ปฏิบตัิงาน ท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล  
 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะเก่ียวกบัการท าขนมไทย และจ าหน่ายได้  โดยใช้
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ ้มค่า ถูกต้อง ประหยดั  
ปลอดภยั  สะอาด  มีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้ และเขา้ใจ ประวติัความเป็นมา หลกัการ วิธีการ และขั้นตอนในการท าขนมไทย 
๒. รู้และสามารถเลือกใชว้ตัถุดิบในการแต่งสี และกลิ่นขนมไทยได ้
๓. เลือกใชว้สัดุ-อุปกรณ์ และการบ ารุงรักษาเคร่ืองใชส้ าหรับท าขนมไทย 
๔. ปฏิบติังานท าขนมไทยไดต้ามแผน ขั้นตอนที่ก  าหนด ประเมินผลและแกปั้ญหาระหว่าง

การท างานได ้
๕. ใชพ้ลงังานทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งคุม้ค่า  ถูกตอ้ง  ประหยดั  ปลอดภยั  สะอาด  มี

ความรับผิดชอบ 
๖. ค านวณค่าใชจ่้าย จดัจ าหน่ายและท าบญัชี รายรับ-รายจ่ายได ้
๗. หาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการท าขนมไทยจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได ้

รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

 

๓๕๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๐๒๗๓                                             ช่ือรายวิชาอาหารพื้นเมือง 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                       เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต          ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 
 ศึกษาประเภทอาหารของแต่ละภาคหลักสุขาภิบาลอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
พ้ืนเมืองแต่ละภาค การเลือกซ้ืออาหารสด อาหารแห้ง การเลือกใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองใช้ให้เหมาะสมกบั
ชนิดของอาหาร 
 ปฏิบติัการซ้ืออาหารสด อาหารแห้งใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ให้เหมาะสมกบัชิดของอาหาร 
ประกอบอาหารพ้ืนเมือง ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาหรือค่าบริการ จดบนัทึกการปฏิบติังาน ท า
บญัชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะเก่ียวกบัการประกอบอาหารพ้ืนเมือง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. อธิบายความหมาย ถิ่นก าเนิด แหล่งที่มาของอาหารพ้ืนเมืองได ้
๒. จ าแนกประเภทและลกัษณะของอาหารพ้ืนเมือง 
๓. อธิบายการเปลี่ยนแปลง ส่ิงที่ทดแทนของอาหารพ้ืนเมือง และพืชผกัสวนครัวที่ควร

รู้จกัเก่ียวกบัอาหารพ้ืนเมือง 
๔. อธิบายความหมายของการสุขาภิบาลอาหาร เลือกใชว้สัดุ – อุปกรณ์ในการท าอาหาร

พ้ืนเมืองได ้
๕. เต็มใจท างานตามบทบาทหนา้ที่ มีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ  
๖. ค านวณค่าใชจ่้าย และท าบญัชี รายรับ-รายจ่ายได ้
๗. หาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัอาหารพ้ืนเมืองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได ้

รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

 

๓๕๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๐๒๗๔                                                ช่ือรายวิชาการถนอมอาหาร 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                          เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต               ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 
 ศึกษาความส าคัญและหลักการถนอมอาหาร การเลือกอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองใช้ เทคนิคและวิธีการถนอมอาหาร ความส าคญัของสารปรุง  ชนิด  คุณสมบตัิและปริมาณที่
ใช ้การเก็บรักษา การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ และถูกสุขอนามยั 
 ปฏิบติัการถนอมอาหารตามฤดูกาลของทอ้งถิ่นตามกรรมวิธีต่างๆ เช่น รมควนั หมกัดอง 
ใช้อุณหภูมิสูง   ใช้สารเคมีปรุงแต่งอาหารบรรจุ  และเก็บอาหารที่ถนอมหลกัให้ถูกตอ้งตามหลกั
โภชนาการและถูกสุขลกัษณะ  ค านวณค่าใชจ่้าย ก าหนดราคา จดัจ าหน่าย จดัจ าหน่าย จดบนัทึกการ
ปฏิบตัิงาน ท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเก่ียวกับหลักการและเทคนิคการถนอมอาหาร 
สามารถถนอมอาหารประเภทต่างๆ  และจ าหน่ายได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ในการประกอบอาหารคาวหวาน และการถนอมอาหาร   
๒. ปฏิบตัิการถนอมอาหารอาหารคาวหวาน  ดว้ยความรับผิดชอบ ขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั 

อดออม สะอาด เป็นระเบียบ  สร้างสรรคแ์ละมีความสุข 
๓. ใชพ้ลงังานทพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ประกอบอาหารคาวหวาน 

ไดอ้ยา่งคุม้ค่าและถกูวิธีตลอดจนบรรจุภณัฑไ์ดอ้ยา่งสวยงาม 
๔. เต็มใจท างานตามบทบาทหนา้ที่ มีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ  
๕. ค านวณค่าใชจ่้าย จดัจ าหน่ายและท าบญัชี รายรับ-รายจ่ายได ้
๖. หาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการถนอมอาหารจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได ้

รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

 

๓๕๓ 

ค าอธิบายรายวิชา   
 

รหัสวิชาง๓๐๗๕                                   ช่ือรายวิชาการปลูกไม้ประดับ   
รายวิชาเพิ่มเติม                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                           เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                        ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั  และประโยชน์ของไมป้ระดบั   ประเภทของไมป้ระดับ  
ปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง   กบัการเจริญเติบโต ดิน วสัดุปลูก อุปกรณ์ที่ใชใ้นการขยายพนัธ์ุ  วิธีการปลูกการ
ดูแลรักษา  การป้องกนัก าจดัศตัรูการตดัแต่งไมป้ระดบั 

วิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการของตลาด เลือกปลูกไมป้ระดบัอยา่งนอ้ย ๓  ชนิด ปฏิบตัิงาน
การเตรียมดินและวสัดุปลูก เลือกและใช้อุปกรณ์ ขยายพนัธ์ุ เลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสมกบัชนิด
ของพืช ดูแลรักษาตกแต่งไมป้ระดบั ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จดัจ าหน่าย จดบนัทึกการ
ปฏิบตัิงาน ท าบญัชีรับ-จ่ายและประเมินผล 

เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะ  เจตคติที่ดีต่ออาชีพ การปลูกไมป้ระดบั ตระหนักถึง
การน าพลงังาน ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาประยกุตใ์ชไ้ด้
ถูกตอ้งและมีความเหมาะสม ในการผลิตไมป้ระดบัเพ่ือใชป้ระโยชน์และจ าหน่ายปลูกผกัในทอ้งถิ่น  

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการปลูกไมป้ระดบั 
๒. อธิบายหลกัการ วิธีการแบ่งประเภทไมป้ระดบัได ้
๓. สามารถเลือกใช ้ซ่อมแซม ดดัแปลง เก็บบ ารุงรักษาเคร่ืองมือที่ใชใ้นการปลูกไมป้ระดบั

ได ้
๔. ส ารวจ วางแผน ศึกษาและเลือกปลกูไมป้ระดบัไดเ้หมาะสมตรงตามความตอ้งการของ

ตลาดอยา่งนอ้ย  ๓  ชนิด 
๕. สามารถปลูกไมป้ระดบั ในภาชนะแปลงปลูกเพ่ือตกแต่งสถานที่ ไดแ้ก่สวนหยอ่ม  
 สวนสาธารณะ ที่อยูอ่าศยั  สถานที่ราชการ   
๖. ปฏิบติักาเตรียมดิน และวสัดุปลูก โดยการน าเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมา

ประยกุตใ์ช้ในการะบวนการผลิตไมป้ระดบัได ้    
๗. ปฏิบตัิการปลูก การขยายพนัธ์ุ วิธีการบ ารุงรักษาตามโครงการปลูกไมป้ระดบัของกลุ่มได ้



 

 

 

๓๕๔ 

๘. ค านวณค่าใชจ่้าย ก าหนดราคา ท าบญัชี รับ-จ่ายและประเมินผลการปลกูได ้
รวมทั้งหมด   ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๕๕ 

ค าอธิบายรายวิชา   
 

รหัสวิชาง๓๐๒๗๖                                                   ช่ือรายวิชาการปลูกผัก   
รายวิชาเพิ่มเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                           เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                            ภาคเรียนที่   ๑-๒ 

    
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั  และประโยชน์ของผกั   ประเภทของผกั ปัจจยัและสภาพ 

แวดลอ้มที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผกั  ชนิดและพนัธ์ุผกัที่ปลูกและจ าหน่ายในทอ้งถิ่น ลกัษณะ
เมล็ดพนัธ์ุที่ดี การเตรียมดินและวสัดุปลูก การเพาะเมล็ด การดูแลรักษาตน้กลา้ ศึกษาการปลูกผกัใน
ดินหรือการปลูกผกัในวสัดุปลูก การขยายพนัธ์ุ การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การป้องกนัก าจดัศตัรูผกั 
การจดัการผลผลิต การจ าหน่าย การแปรรูป เลือกปลูกผกัที่เหมาะสมกบัทอ้งถิ่น การจดบนัทึก การ
ก าหนดราคา ท าบญัชีรับ-จ่าย การประเมินผลการปลูกผกัเพื่อให้มีความเขา้ใจและมีทกัษะในการ
ปลูกผกัในทอ้งถิ่น  
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจและเห็นประโยชน์ผกั 

๒. สามารถจ าแนกประเภทของผกัได ้
๓.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผล 
๔. สามารถเลือกสถานที่ เตรียมดิน และวสัดุปลูกผกัไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่การเจริญเติบโต

ของผกั 
๖. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการปลูกและการดูแลรักษาผกัชนิดต่างๆได ้
๗. ปฏิบตัิการปลูกและดูแลรักษาผกัที่ปลูกได ้
๘. ค านวณค่าใชจ่้าย ก าหนดราคา ท าบญัชี รับ-จ่ายและประเมินผลการปลกูได ้

รวมทั้งหมด   ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๕๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๐๒๗๗                                                ช่ือรายวิชาการเลีย้งสุกรขุน   
รายวิชาเพิ่มเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                            เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                    ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 
 ศึกษาความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการเลี้ยงสุกรขุน ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการ
เจริญเติบโตของสุกร วสัดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกรกระบวนการเลี้ยงสุกรขุน การดูแลรักษา การ
ป้องกนั การควบคุมโรคติดต่อ 
 วิเคราะห์ข้อมูลความตองการของตลาด  ปฏิบัติการเตรียมโรงเรือนและวสัดุอุปกรณ์ 
ปฏิบติัการเลี้ยง ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ค านวณค่าใชจ่้าย ก าหนดราคาขาย จดัจ าหน่าย บนัทึก
การปฏิบตัิงาน ท าบญัชีรายรับ – รายจ่ายและประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีทักษะ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเลี้ยงสุกร ตระหนักถึงการน า
พลังงาน ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ได้
ถูกตอ้ง และมีความเหมาะสมในการเลี้ยงสุกรเพ่ือบริโภคและจ าหน่าย 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  อธิบายความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของการเลี้ยงสุกรขุนได ้
๒.  มีความรู้ความเขา้ใจถึงปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสุกรได ้
๓. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกรขุนได ้
๔. สามารถคดัเลือกสุกรและจดัการผสมพนัธ์ุสุกรได ้
๕. สามารถเลือกอาหารและให้อาหารแก่สุกรได ้
๖. สามารถบอกวิธีการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อได ้

  ๗. สามารถก าหนดราคาเพ่ือจ าหน่ายได ้
๘. สามารถจดบนัทึกผลการปฏิบติังานเลี้ยงสุกรไดถู้กตอ้ง 

รวมทั้งหมด   ๘   ผลการเรียนรู้ 
 

 



 

 

 

๓๕๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๐๒๗๘                                                ช่ือรายวิชางานจักสาน   
รายวิชาเพิ่มเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                           เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                        ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 

ศึกษาคน้ควา้ ทดลองเก่ียวกบัลายสานชนิดต่างๆ อย่างละเอียดศึกษาการเขา้ขอบงานสาน
ผลิตภณัฑช์นิดต่าง ๆ โดยน าลายสานชนิดต่าง ๆไปใชใ้ห้เหมาะสมกบังานแต่ละชนิด 

ฝึกปฏิบัติการสานผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ เคร่ืองประดับตกแต่งและอื่น ๆ อย่างเหมาะสม
ตลอดจนการถกัและการเคลือบผิว 
 มีจิตส านึกในการท างานและใชท้รัพยากรในการปฏิบตัิงานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า มีเจต
คติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และเห็นความส าคญัของการสร้างอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถบอกช่ือผลิตภณัฑจ์ากงานจกัสานได ้
๒. สามารถบอกช่ือวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิตเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้
๓.  สามารถเลือกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นตน้แบบในการท างานได ้
๔.  ศึกษาวิธการในการปฏิบตัิงานจกัสานแบบต่าง ๆ ได ้
๕. ปฏิบตัิงานตามแบบและวิธีการได ้
๖.  สามารถก าหนดราคาเพ่ือจ าหน่ายได ้
๗.  สามารถจดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายได ้

รวมทั้งหมด  ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๕๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๐๒๗๙               ช่ือรายวิชาผลิตภัณฑ์จากเชือก   
รายวิชาเพิ่มเติม                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                          เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                       ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 
 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ และวสัดุทั้งที่เป็นธรรมชาติและสังเคราะห์คุณสมบัติของเชือก 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และการใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั วิธีการผลิต ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 
 ปฏิบติังานส ารวจผลิตภณัฑ์และแหล่งวสัดุในทอ้งถิ่น และหรือวสัดุสังเคราะห์ ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้เหมาะกบัวสัดุในทอ้งถิ่น เตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ ผลิตช้ินงานดว้ยวิธีต่าง ๆ 
ตกแต่งขั้นส าเร็จ ท าบญัชีรายรับรายจ่าย ก าหนดราคา และจดัจ าหน่าย 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเก่ียวกับการเลือกวัสดุอุปกรณ์ สามารถท า
ผลิตภณัฑต์ามขั้นตอนและจ าหน่ายได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถบอกช่ือผลิตภณัฑจ์ากเชือกได ้
๒. สามารถบอกชนิดของเชือกที่ใชใ้นการผลิตเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้
๓. สามารถบอกช่ือวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิตเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้
๔. สามารถเลือกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นตน้แบบในการท างานได ้
๕. ศึกษาวิธการในการปฏิบตัิผลิตผลิตภณัฑรู์ปแบบต่าง ๆ ได ้
๖. ปฏิบตัิงานตามแบบและวิธีการได ้
๗. สามารถก าหนดราคาเพ่ือจ าหน่ายได ้
๘. สามารถจดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายได้ 

รวมทั้งหมด ๘ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



 

 

 

๓๕๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๐๒๘๐                                                    ช่ือรายวิชาการประดิษฐ์ของช าร่วย 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                              เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                     ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 

ศึกษาความหมายและโอกาสในการใชข้องช าร่วยหลกัการออกแบบขั้นตอนและวิธีการ 
ประดิษฐ์ของช าร่วยแบบต่างๆการใชแ้ละการบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

ปฏิบตัิงานออกแบบเลือกวสัดุประดิษฐ์ของช าร่วยแบบต่างๆไม่น้อยกว่า๒ชนิดค านวณ
ค่าใชจ่้ายก าหนดราคาหรือค่าบริการจดัจ าหน่ายจดบนัทึกการปฏิบตัิงานท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายและ
ประเมินผล 

เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะเก่ียวกบัการออกแบบการประดิษฐ์ของช าร่วยตาม
แบบที่ก  าหนดและจ าหน่ายได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมายของช าร่วยได ้
๒. บอกโอกาสในการใชข้องช าร่วย 
๓. บอกหลกัการออกแบบของช าร่วยได ้
๔. บอกขั้นตอนการประดิษฐ์ของช าร่วยได ้
๕. บอกช่ืออุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการประดิษฐ์ของช าร่วยได้ 
๖. บอกวิธีการบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ได ้
๗. สามารถปฏิบตัิการออกแบบและประดิษฐ์ของช าร่วยได ้
๘. สามารถประดิษฐ์ของช าร่วยได ้
๙. สามารถก าหนดราคาและจ าหน่ายได ้
๑๐. สามารถท าบญัชีรายรับรายจ่ายได ้

รวมทั้งหมด ๑๐  ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

๓๖๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๐๒๘๑                                                  ช่ือรายวิชางานปูน 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                           เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                                        ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 
 ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ ในงานช่างปูน การเตรียมวสัดุและพ้ืนที่การอ่านแบบ 
การหาระดบัปูน ส าหรับงานตกแต่ง ล าดบัขั้นตอนและวิธีการก่ออิฐแบบต่าง ๆ การฉาบปูนเรียบ และ
ตกแต่งผิวผนัง ปฏิบัติงานอ่านแบบ เตรียมวสัดุและพ้ืนที่ ก่ออิฐประดบั ฉาบผนัง ตกแต่งผิวผนัง 
ประเภทท าร่อง ปูนสลัดเม็ดปูนสลัดออก และปูนแตะดึง ส ารวจและวสัดุและแหล่งบริการใน
ทอ้งถิ่น ค านวณค่าใชจ่้ายก าหนดราคาค่าบริการ ท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย  

เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในงานก่ออิฐ ฉาบปูน และตกแต่งผิวลกัษณะต่าง ๆ 
ไดถู้กตอ้งตามล าดบัขั้นตอน และสามารถให้บริการได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถบอกกฎความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานได ้
๒. บอกของใช ้เคร่ืองมือในงานปูนได ้
๓. เลือกและใชว้สัดุไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
๔. สามารถปฏิบตัิงานปูนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๕. สามารถค านวณค่าวสัดุและก าหนดราคาจ าหน่ายได ้

รวมทั้งหมด  ๕ผลการเรียนรู้ 



 

 

 

๓๖๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาง๓๐๒๘๒                                         ช่ือรายวิชาการจัดสวนถาด 
รายวิชาเพิ่มเติม                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๖                                    เวลา๔๐ช่ัวโมง / ภาคเรียน   
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต                           ภาคเรียนที่   ๑-๒ 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของการจัดสวนถาด การจ าแนกประเภท
ชนิด และรูปแบบของการจัดสวนถาด หลักทั่วไป ในการออกแบบจัดสวนถาด ขั้นตอนในการ
ออกแบบจดัสวน การเตรียมอุปกรณ์ พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์ ในการจดัสวนถาด การปฏิบตัิ และ
การดูแลรักษาสวนถาด การประเมินราคาการจดัสวนถาด 
 ส ารวจและสะสมแบบการจดัสวนถาดที่ไดรั้บความนิยม ปฏิบตัิงานออกแบบจดัสวนถาด 
เลือกพนัธ์ุไมใ้ห้เหมาะสมกบัแบบ เลือกและใชอุ้ปกรณ์ตามลกัษณะของแบบ ค านวณค่าใชจ่้าย และ
ประเมินราคา เตรียมอุปกรณ์ จดัและตกแต่ง ดูแลรักษา จดบนัทึกการปฏิบตัิงาน ท าบญัชีรายรับ - 
รายจ่าย และประเมินผล อภิปรายปัญหา และแนวทางแกไ้ขในการตกแต่งสวนถาด 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของการจดัสวนถาดได ้
๒. บอกจ าแนกประเภทชนิด และรูปแบบของการจดัสวนถาดได ้
๓. บอกหลกัการออกแบบและเขียนแบบการจดัสวนถาดได ้
๔.เลือกพนัธ์ุไมใ้ห้เหมาะสมกบัแบบได ้
๕. บอกช่ือวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการจดัสวนถาดได ้
๖. บอกวิธีการบ ารุงรักษาพนัธ์ุไมใ้นการจดัสวนถาดได ้
๗. สามารถจดัสวนถาดได ้
๘. สามารถค านวณค่าวสัดุและก าหนดราคาจ าหน่ายได ้
๙. สามารถท าบญัชีรายรับรายจ่ายได ้

รวมทั้งหมด ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 



 

 

 

๓๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๖๓ 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

 
รายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
วิชา  ภาษาองักฤษ          รหัสวิชา อ๑๑๑๐๑     ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์  ๒๐๐ชัว่โมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                                             
วิชาภาษาองักฤษ                                   รหัสวิชา อ๑๒๑๐๑     ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์  ๒๐๐ชั่วโมง/ปี        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
วิชา  ภาษาองักฤษ          รหัสวิชา อ๑๒๑๐๑     ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์  ๒๐๐ชัว่โมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
วิชา  ภาษาองักฤษ          รหัสวิชา อ๑๔๑๐๑     ๒  ชัว่โมง /สัปดาห์  ๘๐  ชัว่โมง /ปี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
วิชา  ภาษาองักฤษ          รหัสวิชา อ๑๕๑๐๑     ๒  ชั่วโมง /สัปดาห์  ๘๐  ชัว่โมง /ปี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
วิชา  ภาษาองักฤษ          รหัสวิชา อ๑๖๑๐๑     ๒  ชัว่โมง /สัปดาห์  ๘๐  ชัว่โมง /ปี  
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

๓๖๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา  อ๑๑๑๐๑    ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
รายวิชา พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑    เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง 
        
 เขา้ใจค าส่ังง่ายๆ ตวัอกัษรและเสียง  หลกัการออกเสียง และการสะกดค าง่ายๆ ขอ้มูลง่ายๆ 
เก่ียวกบัตนเอง  ภาษาท่าทาง  กิจกรรมทางภาษา  ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ค าศพัท์ง่ายๆ 
เก่ียวกบัเทศกาล  วนัส าคญั  งานฉลอง ส่ิงใกลต้วั และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 ปฏิบติัตามค าส่ังง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง  ระบุตวัอกัษร และเสียงอกัษรภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย  อ่านออกเสียงสะกดค าง่ายๆ  เลือกภาพตามความหมายของค า  กลุ่มค า  ตอบค าถามจาก
เร่ืองใกลต้วัที่ฟัง  พูดโตต้อบดว้ยค าส้ันๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล  บอกความตอ้งการ  ขอและ
ให้ข้อมูล  เก่ียวกับตนเองตามแบบที่ฟัง  พูด ท าท่าประกอบ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา  และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ฟังและพูดสถานการณ์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมค าศัพท์ที่
เกิดขึ้นใกลต้วั และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าเก่ียวกับสีของธงประจ าชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 เห็นประโยชน์และการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้  ความบนัเทิง  
สนใจ  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  และวฒันธรรม  ตลอดจนมีความมุ่งมัน่การท างานจนส าเร็จ 
และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ป.๑/๑ ต ๑.๑ป.๑/๒ ต ๑.๑ป.๑/๓ ต ๑.๑ป.๑/๔  
ต ๑.๒ป.๑/๑ ต ๑.๒ป.๑/๒ ต ๑.๒ป.๑/๓ ต ๑.๒ป.๑/๔  
ต ๑.๓ป.๑/๑  
ต ๒.๑ป.๑/๑ ต ๒.๑ป.๑/๒ ต ๒.๑ป.๑/๓ 
ต ๒.๒ป.๑/๑  
ต ๓.๑ป.๑/๑  
ต ๔.๑ป.๑/๑  
ต ๔.๒ป.๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๖๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  อ๑๒๑๐๑    ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
รายวิชา พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒    เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง 
   
 เขา้ใจค าส่ัง ค าขอร้องง่าย ๆ ตวัอกัษรและเสียง หลกัการอ่านค า กลุ่มค า เร่ืองใกลต้วั ขอ้มลู
ง่าย ๆ เก่ียวกบัตนเอง ภาษาท่าทางและวฒันธรรม ค าศพัท์ง่าย ๆ เก่ียวกบัเทศกาล วนัส าคญั งาน
ฉลองกิจกรรมทางภาษา ค าศพัท ์และสถานการณ์ง่าย ๆ ใกลต้วั ที่เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้อื่น 
 ปฏิบัติตามค า ส่ัง  และค าขอ ร้อง ง่าย ๆ  ที่ ฟั ง  ระบุตัวอักษร และ เสียงตัวอักษร
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย อ่านออกเสียงค า ประโยคง่าย ๆ สามารถเลือกภาพตามความหมาย
ของค า กลุ่มค า และประโยคที่ฟัง พูดโตต้อบดว้ยค าส้ัน ๆ  ง่าย ๆ ระหว่างบุคคล ตามแบบที่ฟังและ
บอกความตอ้งการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดปฏิเสธให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ  
พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ  เก่ียวกับตนเอง และเร่ืองใกล้ตัวในห้องเรียนตามแบบที่ฟัง เข้าร่วม
กิจกรรม  แสดงท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือและค าศัพท์เก่ียวกับ
เทศกาลส าคญัของเจา้ของภาษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 เลือกภาพตรงตามความหมายของค าเก่ียวกับสีของธงประจ าชาติ กีฬา และสัตว์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 เห็นประโยชน์และการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้  ความบนัเทิง  
สนใจ  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา  และวฒันธรรม  ตลอดจนมีความมุ่งมัน่การท างานจนส าเร็จ 
และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ป.๑/๑ ต ๑.๑ป.๑/๒ ต ๑.๑ป.๑/๓ ต ๑.๑ป.๑/๔  
ต ๑.๒ป.๑/๑ ต ๑.๒ป.๑/๒ ต ๑.๒ป.๑/๓ ต ๑.๒ป.๑/๔  
ต ๑.๓ป.๑/๑  
ต ๒.๑ป.๑/๑ ต ๒.๑ป.๑/๒ ต ๒.๑ป.๑/๓ 
ต ๒.๒ป.๑/๑  
ต ๓.๑ป.๑/๑  
ต ๔.๑ป.๑/๑  
ต ๔.๒ป.๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๖๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  อ๑๓๑๐๑    ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
รายวิชา พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓    เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง 
  
 เขา้ใจค าส่ัง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง ที่ใช้ในห้องเรียน และสถานศึกษา การอ่านออกเสียง 
ค า กลุ่มค า ประโยค และบทพูดเขา้จงัหวะ ตามหลกัการอ่านออกเสียง การระบุวาดภาพ สัญลกัษณ์ 
ตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค การถามตอบดว้ยประโยค บทสนทนา นิทานง่าย ๆ การ
พูดโต้ตอบ การขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเพื่ อน การแสดงความรู้สึก การพูดท่าทาง
ประกอบตามมารยาทสังคม วฒันธรรมของเจา้ของภาษาในการรวบรวมค าศพัท์ที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้และส่ิงที่เก่ียวขอ้งใกลต้วั การใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 ใช้ทักษะการปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถอ่านออกเขียนได ้และสามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ใช้ภาษาองักฤษไดอ้ย่างเหมาะสมกับวยั 
และสถานการณ์ต่าง ๆ 
 อ่านออกเสียงค าเก่ียวกบัสีของธงประจ าชาติ กีฬา สัตว ์อาหาร และเคร่ืองด่ืมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
 เห็นประโยชน์และการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้  ความบนัเทิง  
และการเขา้สู่สังคม สนใจร่วมกิจกรรมทางภาษา  และวฒันธรรม  ตลอดจนมีความมุ่งมัน่การท างาน
จนส าเร็จ และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ป.๓/๑ ต ๑.๑ป.๓/๒ ต ๑.๑ป.๓/๓ ต ๑.๑ป.๓/๔  
ต ๑.๒ป.๓/๑ ต ๑.๒ป.๓/๒ ต ๑.๒ป.๓/๓ ต ๑.๒ป.๓/๔ ต ๑.๒ป.๓/๕  
ต ๑.๓ป.๓/๑ ต ๑.๓ป.๓/๒  
ต ๒.๑ป.๓/๑ ต ๒.๑ป.๓/๒ ต ๒.๑ป.๓/๓  
ต ๒.๒ป.๓/๑  
ต ๓.๑ป.๓/๑  
ต ๔.๑ป.๓/๑  
ต๔.๒ป.๓/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๖๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  อ๑๔๑๐๑    ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
รายวิชา พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔    เวลา ๘๐ ช่ัวโมง 
  

 เขา้ใจค าส่ัง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง ค าแนะน าที่ใช้ในห้องเรียนและสถานศึกษา การอ่าน 
ออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค บทพูดเขา้จงัหวะและขอ้ความง่าย ๆ  ตามหลกัการอ่านออกเสียง การ
เลือกระบุภาพเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายต่างๆ การพูดถาม ตอบขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
เพื่อน ส่ิงใกล้ตัว การพูดแสดงความรู้สึกบอกความต้องการ ท่าทาง ประกอบตามมารยาทสังคม 
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา ค าศพัท ์และขอ้มูลเก่ียวกบัเทศกาล วนัส าคญั งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยูข่องเจา้ของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย การใชภ้าษา
ในการส่ือสาร ที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนใน
สถานศึกษา การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้ คนควา้ และรวบรวมค าศพัท์ที่เก่ียวขอ้งใกลต้วั 
จากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 อ่านออกเสียงและเขียนค าเก่ียวกบัสีของธงประจ าชาติ ช่ือประเทศ กีฬา สัตว ์อาหาร และ
เคร่ืองด่ืมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ใช้ทักษะการปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถอ่านออกเขียนได ้และส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้โดยใช้ภาษาองักฤษไดอ้ย่างเหมาะสมกบัวยั และ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ใฝ่เรียนรู้ในการแสวงหาความรู้  ความบนัเทิง  
และการเขา้สู่สังคม สนใจร่วมกิจกรรมทางภาษา  และวฒันธรรม  มีความมุ่งมัน่ในการท างาน และ
สามารถปฏิบตัิงานร่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข 
 
 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ป.๔/๑ ต ๑.๑ป.๔/๒ ต ๑.๑ป.๔/๓ ต ๑.๑ป.๔/๔  
ต ๑.๒ป.๔/๑ ต ๑.๒ป.๔/๒ ต ๑.๒ป.๔/๓ ต ๑.๒ป.๔/๔ ต ๑.๒ป.๔/๕  
ต ๑.๓ป.๔/๑ ต ๑.๓ป.๔/๒ ต ๑.๓ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ป.๔/๑ ต ๒.๑ป.๔/๒ ต ๒.๑ป.๔/๓  
ต ๒.๒ป.๔/๑ ต ๒.๒ป.๔/๒  



 

 

 

๓๖๘ 

ต๓.๑ป.๔/๑ 
ต ๔.๑ป.๔/๑  
ต ๔.๒ป.๔/๑ 
รวมทั้งหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๖๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  อ๑๕๑๐๑    ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
รายวิชา พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕    เวลา ๘๐ ช่ัวโมง 
  
 เขา้ใจค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าง่าย ๆ ที่ใชใ้นห้องเรียนและสถานศึกษา การอ่านออก
เสียง ค า กลุ่มค า  ประโยค บทกลอน บทพูด นิทาน เร่ืองส้ัน ตามหลกัการอ่าน เลือกระบุ ขอ้ความ
ประโยคให้ตรงกับภาพ สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมาย การพูดโต้ตอบส่ือสารระหว่างบุคคล แสดง
ความตอ้งการ การขอความช่วยเหลือ การตอบรับหรือปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่าย ๆ  การขอและให้
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และเร่ืองใกล้ตัว การแสดงความรู้สึก เหตุผลประกอบ รวมถึง
เทศกาล งานฉลอง วนัส าคญั ชีวิต ความเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ความเหมือนและ
ความแตกต่าง ระหว่างการใช้ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย เข้าใจค า กลุ่มค า หรือประโยค ที่
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และการใชภ้าษาองักฤษ เป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้และสืบคน้
ขอ้มูล  
 บอกใจความส าคญัและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ หรือ
ส้ันๆ เก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ใช้ทกัษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารและแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั และสถานการณ์ 
 เห็นประโยชน์และความส าคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ตั้ งใจ และมุ่งมั่นในการ
แสวงหาความรู้ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา และสามารถเรียนรู้และปฏิบตัิงานกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ป.๕/๑ ต ๑.๑ป.๕/๒ ต ๑.๑ป.๕/๓ ต ๑.๑ป.๕/๔  
ต ๑.๒ป.๕/๑ ต ๑.๒ป.๕/๒ ต ๑.๒ป.๕/๓ ต ๑.๒ป.๕/๔ ต ๑.๒ป.๕/๕  
ต ๑.๓ป.๕/๑ ต ๑.๓ป.๕/๒ ต ๑.๓ป.๕/๓ 
ต ๒.๑ป .๕/๑ ต ๒.๑ป .๕/๒ ต ๒.๑ป .๕/๓  
ต ๒.๒ป.๕/๑ ต ๒.๒ป.๕/๒  
ต๓.๑ป.๕/๑ 



 

 

 

๓๗๐ 

ต ๔.๑ป.๕/๑  
ต ๔.๒ป.๕/๑ 
รวมทั้งหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๗๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  อ๑๖๑๐๑    ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 
รายวิชา พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖    เวลา ๘๐ ช่ัวโมง 
 เขา้ใจค าส่ัง  ค าขอร้อง  และค าแนะน าที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งอ่านออกเสียง ค า กลุ่มค า  
ประโยค  บทกลอน  บทพูด  นิทาน เร่ืองส้ัน ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และการเลือก   ระบุ  
ขอ้ความ  ประโยค  ให้ตรงกบัภาพ  สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมาย  มีทกัษะการพูดและเขียนโตต้อบใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล  ในการแสดงความตอ้งการ  การขอความช่วยเหลือ  ตอบรับ หรือปฏิเสธ
ในการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  การขอและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว  เร่ือง
ใกลต้วั  การแสดงความรู้สึก  การให้เหตุผลประกอบ  รวมถึงเทศกาล งานฉลอง  วนัส าคญั  ชีวิต
ความเป็นอยู่  และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  และสามารถบอกความเหมือนหรือความแตกต่าง 
ระหว่างการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  เขา้ใจค า  กลุ่มค า  หรือประโยคที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น และการใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ 
 ใช้ภาษาองักฤษศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน  ศึกษาแหล่งท่องเที่ยว หรือ
สถานที่ส าคญัของประเทศสมาชิกอาเซียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย แลว้น าเสนอดว้ยการพูด 
หรือการเขียน 
 ใชท้กัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ในการส่ือสารระหว่างบุคคล  การแสวงหาความรู้  ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และการแสวงหาขอ้มูลที่เก่ียวกบัตนเอง  ครอบครัวและส่ิงใกลต้วั  
 มีความมุ่งมั่น  เห็นความส าคญั  และประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสาร และการแสวงหาความรู้  และเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาอยา่งมีความสุข 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ป.๖/๑ ต ๑.๑ป.๖/๒ ต ๑.๑ป.๖/๓ ต ๑.๑ป.๖/๔  
ต ๑.๒ป.๖/๑ ต ๑.๒ป.๖/๒ ต ๑.๒ป.๖/๓ ต ๑.๒ป.๖/๔ ต ๑.๒ป.๖/๕  
ต ๑.๓ป.๖/๑ ต ๑.๓ป.๖/๒ ต ๑.๓ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ป.๖/๑ ต ๒.๑ป.๖/๒ ต ๒.๑ป.๖/๓  
ต ๒.๒ป.๖/๑ ต ๒.๒ป.๖/๒  
ต ๓.๑ป.๖/๑ ต ๓.๑ป.๖/๑  
ต ๔.๑ป.๖/๑  
ต ๔.๒ป.๖/๑ 
รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๗๒ 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
วิชาภาษาองักฤษ๑   รหัสวิชา  อ๒๑๑๐๑   ๓  ชัว่โมง/สัปดาห์๖๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาองักฤษ๒  รหัสวิชา  อ๒๑๑๐๒  ๓  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๖๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
วิชาภาษาองักฤษ๓  รหัสวิชา  อ๒๒๑๐๑    ๓  ชัว่โมง/สัปดาห์   ๖๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาองักฤษ๔   รหัสวิชา  อ๒๒๑๐๒   ๓  ชั่วโมง/สัปดาห์   ๖๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน 
วิชาภาษาองักฤษ๕   รหัสวิชา  อ๒๓๑๐๑     ๓  ชัว่โมง/สัปดาห์    ๖๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
วิชาภาษาองักฤษ๖   รหัสวิชา  อ๒๓๑๐๒     ๓  ชั่วโมง/สัปดาห์   ๖๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร๑ รหัสวิชา  อ๒๐๒๐๑   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์    ๒๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร๒ รหัสวิชา  อ๒๐๒๐๒  ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร๓ รหัสวิชา  อ๒๐๒๐๓   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร๔ รหัสวิชา  อ๒๐๒๐๔   ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์   ๒๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
Reading and writing๑  รหัสวิชา  อ๒๓๒๐๑   ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์   ๒๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
Reading and writing ๒  รหัสวิชา  อ๒๓๒๐๒   ๑  ชั่วโมง/สัปดาห์ ๒๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 



 

 

 

๓๗๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา อ๒๑๑๐๑       ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่   ๑ 
 
 อ่านออกเสียงข้อความ  นิทาน บทร้อยกรอง  บอกความเหมือน  และความแตกต่าง 
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ปฏิบติัและใช้ค าส่ัง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  
ค าช้ีแจง พูดและบรรยาย  สรุปใจความส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็น  เร่ือง
เก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้มและเหตุการณ์ใกลต้ัวในความสนใจ  
ระบุเลือกขอ้มูล  ประโยค ขอ้ความ  บทสนทนา  นิทาน เร่ืองส้ัน และตองค าถามเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่าน ค้นคว้า  รวบรวม  สรุปข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงและ
ขอ้คิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เปรียบเทียบประเพณี  งานเทศกาล  งานฉลอง วนั
ส าคญั  ชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วมและจดักิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรม  สามารถส่ือสารดว้ยภาษาน ้าเสียง  และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ทั้งในสถานการณ์
จริง และสถานการณ์จ าลองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามเทศกาล เทศะ มีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการ
ท างาน  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ และความรักความเป็นไทย 
 

ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑  ม.๑/๑ ต.๑.๑  ม.๑/๒ ต.๑.๑  ม.๑/๓ ต.๑.๑  ม.๑/๔ 
ต๑.๒  ม.๑/๑ ต.๑.๒  ม.๑/๒ ต.๑.๒  ม.๑/๓ ต.๑.๒  ม.๑/๔ ต.๑.๒  ม.๑/๕ 
ต๑.๓  ม.๑/๑ ต.๑.๓  ม.๑/๒ ต.๑.๓  ม.๑/๓ 
ต๒.๑  ม.๑/๑ ต.๒.๑  ม.๑/๒ ต.๒.๑  ม.๑/๓ 
ต๒.๒  ม.๑/๑ ต๒.๒  ม.๑/๒ 
ต๓.๑  ม.๑/๑ 
ต๔.๑  ม.๑/๑ 
ต๔.๒  ม.๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๗๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา อ๒๑๑๐๒       ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่   ๒ 
 

 อ่านออกเสียงข้อความ  นิทาน บทร้อยกรอง  บอกความเหมือน  และความแตกต่าง 
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ปฏิบติัและใช้ค าส่ัง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  
ค าช้ีแจง พูดและบรรยาย  สรุปใจความส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็น  เร่ือง
เก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้มและเหตุการณ์ใกลต้ัวในความสนใจ  
ระบุเลือกขอ้มูล  ประโยค ขอ้ความ  บทสนทนา  นิทาน เร่ืองส้ัน และตองค าถามเก่ียวกบัเร่ืองที่ฟัง
หรืออ่าน ค้นคว้า  รวบรวม  สรุปข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงและ
ขอ้คิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เปรียบเทียบประเพณี  งานเทศกาล  งานฉลอง วนั
ส าคญั  ชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  เขา้ร่วมและจดักิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรม   

สามารถส่ือสารดว้ยภาษาน ้าเสียง  และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ทั้งในสถานการณ์จริง
และสถานการณ์จ าลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามเทศกาล เทศะ มีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ท างาน  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ และความรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ 
 

ตัวช้ีวัด 
ต๑.๑  ม.๑/๑ต๑.๑  ม.๑/๒ต๑.๑  ม.๑/๓ ต๑.๑  ม.๑/๔ 
ต๑.๒  ม.๑/๑ต๑.๒  ม.๑/๒ต๑.๒  ม.๑/๓ต๑.๒  ม.๑/๔ ต๑.๒  ม.๑/๕ 
ต๑.๓  ม.๑/๑ต๑.๓  ม.๑/๒ต๑.๓  ม.๑/๓ 
ต๒.๑  ม.๑/๑ต๒.๑  ม.๑/๒ต๒.๑  ม.๑/๓ 
ต๒.๒  ม.๑/๑ต๒.๒  ม.๑/๒ 
ต๓.๑  ม.๑/๑ 
ต๔.๑  ม.๑/๑ 
ต๔.๒  ม.๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๒๐  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๗๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ๒๐๒๐๑       ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑      เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่   ๑ 
 

ศึกษา ปฏิบตัิ พฒันาทกัษะดา้นการฟัง พูด เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เพ่ิมพูนการ
ใช้ค า และส านวนในสถานการณ์ต่าง ๆ     เลือกใช้ภาษา น ้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะสมกบั
บุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ฝึกการสนทนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยใชบ้ทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลองเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาและน าภาษาที่เรียนไป
ใชอ้ยา่งมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโตต้อบเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
๒. เลือกใชน้ ้าเสียง และกริยาท่าทาง เหมาะสมกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม แ 

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
๓. มีความรู้ ความเขา้ใจวฒันธรรมสังคมของเจา้ของภาษาในบริบทที่พบ 
๔. บอกใจความส าคญั รายละเอียดถ่ายโอนขอ้มูลจากเร่ืองที่ฟัง 

รวมทั้งหมด๔ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๗๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ๒๐๒๐๒       ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑      เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 
 
 ศึกษา ปฏิบติั พฒันาทกัษะดา้นการฟัง พูด  อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผูเ้รียนมีพ้ืนฐานในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพ และ
ส่ิงแวดลอ้มที่ใกลต้วั  บอกรายละเอียดของส่ิงที่ไดฟั้ง  อ่าน  เขียน แสดงความรู้สึก ความตอ้งการทั้ง
ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง  เพ่ิมพูนการใช้ค า และส านวนในสถานการณ์ต่าง ๆ     
เลือกใช้ภาษา น ้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะสมกบับุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคม และ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาและน าภาษาที่เรียนไปใชอ้ยา่งมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั และการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ถูกตอ้งเหมาะสม 

๒. เลือกใชน้ ้าเสียง และกริยาท่าทาง เหมาะสมกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม  
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

๓. ใช้กลยุทธ์ในการฟัง และอ่านเพื่อความเขา้ใจ บอกใจความส าคญั รายละเอียดถ่ายโอน
ขอ้มูลจากเร่ืองที่ฟังและอ่าน 

๔. กรอกขอ้มูล แบบฟอร์ม โดยใชโ้ครงสร้างทางภาษาที่ถูกตอ้ง 
รวมทั้งหมด๔ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๗๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ๒๒๑๐๑       ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่   ๑ 
 
 ปฏิบติัตามและใช้ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าช้ีแจง  และค าอธิบายง่าย ๆ ตามสถานการณ์
การอ่านออกเสียง  เลือก  หัวขอ้  สรุปใจความส าคญั  และรายละเอียดสนบัสนุนพร้อมทั้งแสดงความ
คิดเห็น ให้เหตุผล และยกตวัอย่างประกอบจากการอ่านเร่ือง ข่าว เหตุการณ์ ประกาศ  กิจกรรม บท
ร้อยกรองส้ัน ๆ  เร่ืองใกลต้วัและเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของสังคม ระบุ เขียน อธิบาย เปรียบเทียบ
ความเหมือน  และความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้ง เทศกาล  วนัส าคญั ชีวิตความเป็นอยู่  
และวฒันธรรมประเพณีของเจา้ของภาษา สืบคน้  รวบรวม  และสรุปขอ้มูล  หรือขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาองักฤษ  และ
ให้ขอ้มูลใช้ทกัษะในการส่ือสารเพื่อแสดงความตอ้งการ ความรู้สึก  ความคิดเห็น  ความช่วยเหลือ
เก่ียวกับตัวเอง กิจวตัรประจ าวนั  ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั  เช่น  ใน
ห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน   

สามารถใช้ภาษา  น ้ าเสียงกิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม  ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เขา้ร่วม หรือ
จดักิจกรรมทางภาษา  และวฒันธรรมตามความสนใจให้เหมาะสมกบับุคคล โอกาส  และมารยาท
สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา มีความรักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง มัง่มัน่ในการท างาน   รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด 
 
ต.๑.๑  ม.๒ /๑ ต.๑.๑  ม.๒ /๒ ต.๑.๑  ม.๒ /๓ ต.๑.๑  ม.๒ /๔   
ต.๑.๒ ม.๒/๑ ต.๑.๒  ม.๒/๒ ต.๑.๒ ม.๒/๓ ต.๑.๒ ม.๒/๔ ต.๑.๒ ม.๒/๕  
ต.๑.๓  ม.๒/๑ ต.๑.๓  ม.๒/๒ ต.๑.๓  ม.๒/๒    
ต.๒/๑  ม.๒/๑ ต.๒/๑  ม.๒/๒ ต.๒/๑  ม.๒/๓ 
ต.๒.๒  ม.๒/๑ ต.๒.๒  ม.๒/๒ 



 

 

 

๓๗๘ 

ต.๓.๑  ม.๒/๑   
ต.๔.๑  ม.๒/๑   
ต ๔.๒  ม.๒/๑ ต ๔.๒  ม.๒/๒ 
รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๗๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ๒๒๑๐๒       ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ๔ 
รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่   ๒ 
 
 ปฏิบติัตามและใช้ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าช้ีแจง  และค าอธิบายง่าย ๆ  ที่ฟังและอ่านออก
เสียงตามอ่านออกเสียง  ข่าว  ประกาศ  บทร้อยกรองส้ัน ๆ  ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน  ระบุ เขียน
ประโยค  และขอ้ความให้สัมพนัธ์กบัส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน  เลือกหัวขอ้เร่ือง 
ใจความส าคญับอกรายละเอียดสนบัสนุนสนทนา  แลกเปลี่ยนขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาตนเองเร่ือง
ต่างๆ  ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจ าวนัได้เหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความ
ตอ้งการเสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  
ไดเ้ปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล
ขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอดว้ยการพูดและการ
เขียนใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา  
ชุมชน  และสังคม เพื่อให้การศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป 
 
ตัวช้ีวัด 
ต.๑.๑  ม.๒ /๑ ต.๑.๑  ม.๒ /๒ ต.๑.๑  ม.๒ /๓ ต.๑.๑  ม.๒ /๔ 
ต.๑.๒  ม.๒/๑ ต.๑.๒  ม.๒/๒ ต.๑.๒  ม.๒/๓ ต.๑.๒  ม.๒/๔ ต.๑.๒  ม.๒/๕ 
ต.๑.๓  ม.๒/๑ ต.๑.๓  ม.๒/๒ ต.๑.๓  ม.๒/๓    
ต.๒/๑  ม.๒/๑ ต.๒/๑  ม.๒/๒ ต.๒/๑  ม.๒/๓ 
ต.๒.๒  ม.๒/๑ ต.๒.๒  ม.๒/๒ 
ต.๓.๑  ม.๒/๑  
ต.๔.๑  ม.๒/๑    
ต ๔.๒  ม.๒/๑ ต ๔.๒  ม.๒/๒ 
รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด 
 



 

 

 

๓๘๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา อ๒๐๒๐๓                                                           ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร๓
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                          เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต                                                         ภาคเรียนที่  ๑ 
 
 พูดส่ือสารและเขียนบรรยายเก่ียวกับข้อมูลของตนเอง   กิจวตัรประจ าวนัของตนเอง  
ประสบการณ์   และข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดส่ือสารและเขียนสรุปขอ้ความ
ส าคญั แก่นสาร หัวขอ้เร่ือง  ที่ไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง ข่าว เหตุการณ์และพูดแสดงความคิดเห็น 
พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ันๆ  พูดสนทนาเก่ียวกบัสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามวยั และโอกาส  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. พูดและเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๒. น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเอง ข่าว เหตุการณ์ ที่อยูใ่นความสนใจของสังคม ในแบบ

ต่างๆได ้
๓. พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั หัวขอ้เร่ืองที่ไดอ้่านและฟังได ้
๔. น าทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มาประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารเบื้องตน้ 
๕. สนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

รวมทั้งหมด  ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

๓๘๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ๒๐๒๐๔                                                           ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                          เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต                                                         ภาคเรียนที่  ๒ 
 
 พูดส่ือสารและเขียนบรรยายเก่ียวกับข้อมูลของตนเอง   กิจวตัรประจ าวนัของตนเอง  
ประสบการณ์   และข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดส่ือสารและเขียนสรุปขอ้ความ
ส าคญั แก่นสาร หัวขอ้เร่ือง  ที่ไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง ข่าว เหตุการณ์และพูดแสดงความคิดเห็น 
พร้อมทั้งให้เหตุผลส้ันๆ  พูดสนทนาเก่ียวกบัสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามวยั และโอกาส  
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. พูดและเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                ๒. น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเอง ข่าว เหตุการณ์ ที่อยูใ่นความสนใจของสังคม ในแบบ
ต่างๆได ้
                ๓. พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั หัวขอ้เร่ืองที่ไดอ้่านและฟังได ้
                ๔. น าทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มาประยกุตใ์ช้ในการส่ือสารเบื้องตน้ 
                ๕. สนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รวมทั้งหมด  ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๘๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ๒๓๑๐๑       ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่   ๑ 
 
 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้ความรู้เก่ียวกบัการอ่านค าแนะน า  ค าช้ืแจง และค าอธิบายใน
การประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ  และการใช้อุปกรณ์  อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว  
โฆษณา  และบทร้อยกรอง ไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียงปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค า
ช้ีแจง ค าอธิบาย  ในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง   ป้ายประกาศต่างๆ  และการใชอุ้ปกรณ์  สนทนา
โต้ตอบและเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง   หรือเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของคนในสังคม ใช้
ภาษาองักฤษในการแสดงความตอ้งการ เสนอแนะ  ให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ อธิบายพูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง  
ประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ เร่ือง  ประเด็นต่างๆที่อยูใ่นความสนใจของคนในสังคม  เปรียบเทียบ  
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ     ของเจา้ของภาษาและ
ภาษาไทย  ที่ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและล าดบัค าตามโครงสร้างประโยคภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย  เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจทั้ งในและนอก
สถานศึกษาตามความสนใจใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม  
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด การแกปั้ญหา  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ   
ทางภาษาองักฤษกบัศาสตร์อื่นๆ  ได ้ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค ์และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
ในการคน้ควา้ขอ้มูล  ส่งผลให้ผูเ้รียนอยู่ร่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะพลเมืองไทย และ
พลเมืองโลก 
 
ตัวช้ีวัด 
ต.๑.๑  ม.๓/๑ ต.๑.๑  ม.๓/๓    
ต.๑.๒  ม.๓/๑ ต.๑.๒  ม.๓/๒ ต.๑.๒  ม.๓/๓ ต.๑.๒  ม.๓/๔  
ต.๑.๓ ม.๓/๑ 
ต.๒.๑  ม.๓/๓    



 

 

 

๓๘๓ 

ต.๒.๒  ม.๓/๑  
ต. ๓.๑ ม.๓/๑    
ต.๔.๒ ม.๓/๑      
รวมทั้งหมด  ๑๑  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๘๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ๒๓๑๐๒       ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒      เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่   ๒ 
 

ผู ้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้ความรู้เก่ียวกับการเขียนส่ือที่ไม่ใช่ความเรียง  กราฟ 
สัญลกัษณ์ รูปภาพ ส่ิงของ  แผนผงั  แผนภูมิ  ตาราง เป็นตน้  การจบัใจความส าคญั และการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่อ่านและฟังพร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบักิจกรรม   ประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ 
พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง  
ประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ เร่ือง  ประเด็นต่าง ที่อยูใ่นความสนใจของคนในสังคม 
 เลือกใช้ภาษา  น ้ าเสียงและกิริยาท่าทาง  เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททาง
สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา อธิยาบขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจา้ของภาษากบัของ
ไทย และจดักิจกรรมทางภาษาตามความสนใจเปรียบเทียบ  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยูข่องเจา้ของภาษากบัของไทยและน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด การแกปั้ญหา  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  
ทางภาษาองักฤษกบัศาสตร์อื่นๆ  ได ้ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค ์และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
ในการคน้ควา้ขอ้มูล  ส่งผลให้ผูเ้รียนอยู่ร่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะพลเมืองไทย และ
พลเมืองโลก 
ตัวช้ีวัด 
ต.๑.๑  ม.๓/๒ ม.๓/๔  
ต.๑.๒  ม.๓/๕   
ต.๑.๓ ม.๓/๒ม.๓/๓ 
ต.๒.๑  ม.๓/๑,๒,๓ต.๒.๑ ม.๓/๒ต.๒.๑  ม.๓/๓    
ต. ๓.๑ ม.๓/๑ 
ต.๓.๑  ม.๓/๒    
ต ๔.๒ ม.๓/๑,๒ ม.๓/๒  
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวช้ีวัด 



 

 

 

๓๘๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ ๒๓๒๐๑      ช่ือรายวิชา  Reading and writhing ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓      เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่   ๑ 
 

ฝึกอ่านออกเสียงค า วลี ประโยค โดยเน้นการออกเสียงเน้นหนัก – เบาในค าและกลุ่มค า 
ออกเสียงตามระดับเสียงสูง – ต ่าในประโยค อ่านและเขียนข้อมูลที่เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
เร่ืองราวใกลต้วั เขา้ใจ ตีความ รูปภาพ สัญลกัษณ์แลว้ถ่ายโอนเป็นขอ้ความส้ัน ๆ  ฝึกเขียนประโยค
บรรยายภาพเก่ียวกบับุคคล สัตว ์สถานที่ น าเสนอความคิดเห็นและความคิดรวบยอดจากเร่ืองที่อ่าน
หรือเร่ืองที่ตนสนใจ และขอ้มูลจากส่ือประเภทต่าง ๆ เขา้ใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวย 
ประโยคภาษาองักฤษและภาษาไทย เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาและน าภาษาที่เรียนไปใช้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีทกัษะในการอ่าน – เขียน ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสามารถน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองได ้

๒. เขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วัอยา่งมีเหตุผล 
๓. อ่านออกเสียงขอ้มูลจากข่าว บทความ ประกาศ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารหนงัสือ

ประเภทความรู้ และสามารถจบัใจความจากเร่ืองที่อ่านได ้
๔. เขา้ใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาองักฤษ และน าไปใชไ้ด ้
๕. เขียนประโยคบรรยายส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและถกูตอ้งตามหลกัการเขียน 
๖. อ่านออกเสียงค า ประโยค ขอ้ความไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

รวมทั้งหมด๖ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 

 

๓๘๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา อ ๒๓๒๐๒     ช่ือรายวิชา  Reading and writhing ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓     เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่   ๒ 
 

ฝึกอ่านออกเสียงค า วลี ประโยค โดยเน้นการออกเสียงเน้นหนัก – เบาในค าและกลุ่มค า 
ออกเสียงตามระดับเสียงสูง – ต ่าในประโยค อ่านและเขียนข้อมูลที่เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
เร่ืองราวใกลต้วั เขา้ใจ ตีความ รูปภาพ สัญลกัษณ์แลว้ถ่ายโอนเป็นขอ้ความส้ัน ๆ  ฝึกเขียนประโยค
บรรยายภาพเก่ียวกบับุคคล สัตว ์สถานที่ น าเสนอความคิดเห็นและความคิดรวบยอดจากเร่ืองที่อ่าน
หรือเร่ืองที่ตนสนใจ และขอ้มูลจากส่ือประเภทต่าง ๆ เขา้ใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวย 
ประโยคภาษาองักฤษและภาษาไทย เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาและน าภาษาที่เรียนไปใช้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.   มีทกัษะในการอ่าน – เขียน ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสามารถน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั 
ตนเองได ้

๒.  เขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วัอยา่งมีเหตุผล 
                   ๓. อ่านออกเสียงขอ้มูลจากข่าว บทความ ประกาศ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารหนงัสือ 
ประเภทความรู้ และสามารถจบัใจความจากเร่ืองที่อ่านได ้
                   ๔.  เขา้ใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาองักฤษ และน าไปใชไ้ด ้

๕. เขียนประโยคบรรยายส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 
                   ๖. อ่านออกเสียงค า ประโยค ขอ้ความไดอ้ยา่งเหมาะสมและถกูตอ้งตามหลกัการอา่น 
รวมทั้งหมด๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๘๗ 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาองักฤษ๑  รหัสวิชา  อ๓๑๑๐๑    ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษ๒   รหัสวิชา  อ๓๑๑๐๒    ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๕ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาองักฤษ๓   รหัสวิชา  อ๓๒๑๐๑      ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์   ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน   
ภาษาองักฤษ๔  รหัสวิชา  อ๓๒๑๐๒       ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์   ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาองักฤษ๕   รหัสวิชา  อ๓๓๑๐๑       ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์   ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษ๖   รหัสวิชา  อ๓๓๑๐๒       ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์   ๔๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาองักฤษฟัง-พูด ๑ รหัสวิชา  อ๓๐๒๐๑ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์      ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษฟัง-พูด ๒ รหัสวิชา  อ๓๐๒๐๒ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์      ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน๑ รหัสวิชา  อ๓๐๒๐๓ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์      ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน
ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน๒ รหัสวิชา  อ๓๐๒๐๔ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์      ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษรอบรู้            รหัสวิชา  อ๓๐๒๐๕  ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์      ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
ภาษาองักฤษเพื่อการแปล   รหัสวิชา  อ๓๐๒๐๖ ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์      ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๘๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๑๑๐๑     ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ ๑ 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔     เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ ๑ 
  

เข้าใจน ้ าเสียง ความรู้สึกของผูพู้ด ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน าความแตกต่างดา้นภาษา 
วฒันธรรมประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านออกเสียงและอย่างเหมาะสม
กบัเน้ือหาที่อ่าน ตีความ วิเคราะห์ขอ้ความ ขอ้มูล ข่าวสารบทความ สารคดี บนัเทิงคดี ส่ือที่เป็น
ความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆจากส่ือส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออีเล็กทรอนิกส์ในหัวขอ้ต่างๆ
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัวโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืมความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเวลา
ว่างและสวสัดิการ การศึกษาและอาชีพ การซ้ือขาย ลมฟ้าอากาศการเดินทางการท่องเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็นความตอ้งการ  
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. ๑.๑  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔ 
ต. ๑.๒  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓    ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕ 
ต. ๑.๓  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓ 
ต. ๒.๑  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓ 
ต. ๒.๒ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒ 
ต. ๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต. ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต. ๔.๒ ม.๔-๖/๑ 
รวมทั้งหมด  ๒๐ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๘๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๑๑๐๒     ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ ๒ 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔     เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ ๒ 
 

อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และให้เหตุผลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบนัและอนาคตโดยใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี ส่ือการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึก
ทกัษะต่างๆแสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกบัตนเอง สามารถน าเสนอขอ้มูลความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นเจรจาโนม้นา้วต่อรองเก่ียวกบัประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในทอ้งถิ่นดว้ยวิธีการ
ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพน าเสนอบทกวีหรือบทละครส้ันโดยใช้เคา้โครง
ตามแนวคิดของเจา้ของภาษาดว้ยความเพลิดเพลิน เขา้ร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบและน าความรู้ดา้น
ภาษา วฒันธรรมประเพณี ความเช่ือไปใชอ้ยา่งมีวิจารณญาณเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลายการเขา้สู่สังคมและอาชีพ
สามารถใชภ้าษาส่ือสารในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. ๑.๑  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔ 
ต. ๑.๒  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓    ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕ 
ต. ๑.๓  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓ 
ต. ๒.๑  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓ 
ต. ๒.๒ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒ 
ต. ๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต. ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต. ๔.๒ ม.๔-๖/๑ 
รวมทั้งหมด  ๒๐ ตัวช้ีวัด 
 
 
 



 

 

 

๓๙๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๒๑๐๑     ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ ๓ 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕     เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ ๑ 
 

จบัใจความส าคญั วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
อ่านเร่ืองที่เป็นสารคดีและบนัเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผล ปฏิบตัิตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งาน
ต่างๆ  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่านอธิบายและเขียนประโยค และขอ้ความให้
สัมพนัธ์กับส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่านรวมทั้งระบุและเขียนส่ือที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สัมพนัธ์กบัประโยค สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่าง ๆ 
ใกลต้วั ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและ
เขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็นต่างๆ  ตามความ
สนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระที่ไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว  
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจเลือกใช้ภาษา น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกบั
ระดบัของบุคคล  โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. ๑.๑  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔ 
ต. ๑.๒  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓    ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕ 
ต. ๑.๓  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓ 
ต. ๒.๑  ม.๔-๖/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๓ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๙๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๒๑๐๒     ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ ๔ 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕     เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน  และสังคม คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูล ที่เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ความให้สัมพนัธ์กบั
ส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น
ของตนเองเก่ียวกบั เร่ืองต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว /เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ    
อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเช่ือและที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจา้ของ
ภาษาเขา้ร่วม แนะน า และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. ๒.๑  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ 
ต. ๒.๒ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒ 
ต. ๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต. ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 
รวมทั้งหมด ๗ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๙๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๓๑๐๑     ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ ๕ 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖     เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ ๑ 
 

วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองที่เป็น
สารคดีและบนัเทิงคดีพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ   อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด
ความเช่ือและที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจา้ของภาษาอธิบายและเขียนประโยค และ
ขอ้ความให้สัมพนัธ์กบัส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพนัธ์กับประโยค และข้อความที่ ฟังหรืออ่านสนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่าง ๆใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าวเหตุการณ์
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ทั้งในทอ้งถิ่น สังคม  และโลก  พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตวัอย่างประกอบเลือกใช้ภาษา น ้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของ
บุคคล  โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  อธิบาย/อภิปรายวิถี
ชีวิต ความคิดความเช่ือ    และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษาอธิบาย  /
อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเช่ือ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจา้ของภาษาเขา้
ร่วม แนะน า และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต. ๑.๑  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔ 
ต. ๑.๒  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓    ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕ 
ต. ๑.๓  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓ 
ต. ๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต. ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๔ ตัวช้ีวัด 

 



 

 

 

๓๙๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๓๑๐๒     ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ ๖ 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖     เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ ๒ 
 

พูดและเขียนสรุปใจความส าคญั/แก่นสาระที่ไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง ตามความสนใจ พูด
และเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ทั้งในทอ้งถิ่น  สังคม  
และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอย่างประกอบอธิบายและเขียนประโยค  และขอ้ความให้
สัมพนัธ์กับส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สัมพนัธ์กบัประโยค และขอ้ความที่ฟังหรืออ่านพูดและเขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว /เหตุการณ์ เร่ืองและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคมวิเคราะห์ /
อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา
กบัของไทยและน าไปใชอ้ยา่งมีเหตุผลคน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก  สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ขอ้มูล ที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และน าเสนอดว้ยการพูดและ
การเขียนใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ขอ้มูลต่างๆ 
จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขอ้มูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และทอ้งถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต.๒.๑ ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓ 
ต.๒.๒  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒ 
ต.๔.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต.๔.๒  ม.๔-๖/๑ 
รวมทั้งหมด๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 



 

 

 

๓๙๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๐๒๐๑     ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด๑ 
รายวิชาวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔     เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ทกัษะการฟัง-พูด น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ฟังและพูดสนทนาโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและเร่ืองราวต่างๆใกลต้วั สถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั งานอาชีพ ฝึกฟัง
ส าเนียงการพูดของเจา้ของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ การฟังเสียง 
Sound track  จากภาพยนตร์ ส่ิงบนัเทิง 
เพื่อให้สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารดา้นการฟัง-พูดไดอ้ยา่งคลอ่งแคล่ว เหมาะสมตามควรแก่วยั
โอกาส และสถานการณ์ต่างๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ฟังและพูดน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ และเหตุการณ์
ทัว่ไปของตนเองได ้

๒. ฟังและพูดสนทนาโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆใกลต้วั 
๓. ฟังและพูดสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆทีเ่ก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั งานอาชีพและ

สถานการณอ์ื่นๆ 
๔. ฟังส าเนียงการพูดของเจา้ของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆดว้ย

ความเขา้ใจ 
๕. ฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ ส่ิงบนัเทิง และสามารถพูดเลียนแบบเสียง ส าเนียงของ

เจา้ของภาษา 
๖. สามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวยั โอกาสและ

สถานการณ์ต่างๆ 
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

 

๓๙๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๐๒๐๒     ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด๒ 
รายวิชาวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔     เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 ฝึกทักษะการฟัง-พูด น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ฟังและพูดสนทนาโต้ตอบข้อมูล
เก่ียวกบัตนเองและเร่ืองราวต่างๆใกลต้วั สถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั งานอาชีพ 
ฝึกฟังส าเนียงการพูดของเจา้ของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ การฟังเสียง 
Sound track  จากภาพยนตร์ ส่ิงบนัเทิง เพ่ือให้สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารดา้นการฟัง-พูดไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว เหมาะสมตามควรแก่วยัโอกาส และสถานการณ์ต่างๆแสดงบทบาทสมมติสถานการณ์
ต่างๆ ใช้ภาษาในการส่ือสารไดอ้ย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามควรแก่วยัโอกาสและสถานการณ์
ต่างๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ฟังและพูดน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ และเหตุการณ์
ทัว่ไปของตนเองได ้

๒. ฟังและพูดสนทนาโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆใกลต้วั 
๓. ฟังและพูดสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆทีเ่ก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั งานอาชีพและ

สถานการณอ์ื่นๆ 
๔. ฟังส าเนียงการพูดของเจา้ของภาษาในรูปแบบของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆดว้ย

ความเขา้ใจ 
๕. ฟังเสียง Sound track จากภาพยนตร์ ส่ิงบนัเทิง และสามารถพูดเลียนแบบเสียง ส าเนียงของ

เจา้ของภาษา 
๖. สามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวยั โอกาสและ

สถานการณ์ต่างๆ 
๗. แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ต่างๆไดต้ามความเหมาะสม 

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 
 



 

 

 

๓๙๖ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๐๒๐๓    ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน๑  
รายวิชาวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕    เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ฝึกทกัษะการอ่าน-เขียน ขอ้มลูเก่ียวกบัตนเอง และเร่ืองราวต่างๆ ใกลต้วั ประสบการณ์
ประเด็นที่อยูใ่นความสนใจของสังคมโดยอ่านข่าว บทความ ขอ้มูล ประกาศ จากหนงัสือพิมพแ์ละ
นิตยสารต่างๆ อ่านหนงัสือประเภทความรู้ บนัเทิง และส่ิงพิมพต่์างๆเขา้ใจฝึกตีความและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบับทความ ขอ้มูลขา่วสาร เขา้ใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยค 
ภาษาองักฤษและภาษาไทย เขา้ใจเน้ือหาสาระภาษาองักฤษที่เก่ียวขอ้งกบักลุม่สาระการเรียนรู้อื่นๆ 
ฝึกการเขียนประโยค บรรยายภาพ บุคคล สัตว ์สถานที่ และส่ิงต่างๆเพ่ือมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
ตนเอง เร่ืองราวต่างๆ มีทกัษะความเพลิดเพลินไดต้ามความเหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์และใช้
ภาษาองักฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้ง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีทกัษะในการอ่าน- เขียน ขอ้มลูเก่ียวกบัตนเองและน าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัตนเองได ้
๒. เขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆใกลต้วัอยา่งมีเหตุผล 
๓. อ่านออกเสียงขอ้มูลจากข่าว บทความ ประกาศ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารหนงัสือประเภท

ความรู้ และสามารถจบัใจความจากเร่ืองที่อ่านได ้
๔. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าว บทความ ประกาศ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารหนงัสือประเภท

ความรู้ ที่อ่านได ้
๕. เขา้ใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาองักฤษ และน าไปใชไ้ด ้
๖. เขียนประโยคบรรยายส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 

 

๓๙๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๐๒๐๔    ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน- เขียน๒  
รายวิชาวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕    เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ฝึกทกัษะการอ่าน-เขียน ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และเร่ืองราวต่างๆ ใกลต้วั ประสบการณ์
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยอ่านข่าว บทความ ขอ้มูล ประกาศ จากหนังสือพิมพแ์ละ
นิตยสารต่างๆ อ่านหนังสือประเภทความรู้ บนัเทิง และส่ิงพิมพต่์างๆเขา้ใจตีความและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับบทความ ข้อมูลข่าวสาร เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยค 
ภาษาองักฤษและภาษาไทย เขา้ใจเน้ือหาสาระภาษาองักฤษที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
ฝึกการเขียนประโยค บรรยายภาพ บุคคล สัตว์ สถานที่ และส่ิงต่างๆเพ่ือแสวงหาความรู้ความ
เพลิดเพลินได้ตามความเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์และใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้งมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้ความเพลิดเพลินไดต้ามความ
เหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์และใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้ง 

 
ผลการเรียนรู้ 
๑.  มีทกัษะในการอ่าน- เขียน ขอ้มลูเก่ียวกบัตนเองและน าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัตนเองได ้
       ๒. เขียนน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆใกลต้วัอยา่งมีเหตุผล 
       ๓. อ่านออกเสียงขอ้มูลจากข่าว บทความ ประกาศ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารหนงัสือประเภท 
ความรู้ และสามารถจบัใจความจากเร่ืองที่อ่านได ้
       ๔. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าว บทความ ประกาศ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารหนงัสือประเภท 
ความรู้ ที่อ่านได ้
       ๕.  เขา้ใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาองักฤษ และน าไปใชไ้ด ้
        ๖.  เขียนประโยคบรรยายส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

 

๓๙๘ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๐๒๐๕     ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้  
รายวิชาวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖     เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเร่ืองของค าช้ีแจง ค าอธิบาย ค าบรรยาย ค าช้ีแจง 
ค าแนะน า สารสนเทศ และคู่มือต่างๆ สามารถตีความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูล 
ข่าวสาร บทความ สารคดี และบทอ่านต่างๆ ที่สัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น น าความรู้ที่ไดไ้ป
พฒันาตนเอง เพื่อสามารถให้ขอ้มูล ความช่วยเหลือ และบริการผูอ้ื่น น าไปศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น 
และประกอบอาชีพได ้  
 
ผลการเรียนรู้ 
       ๑.  มีทกัษะในการอ่านค าช้ีแจงเก่ียวกบัสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
       ๒.  มีความสามารถในการแนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยวให้ผูอ้ื่นทราบได ้
       ๓.  สามารถบอกทิศทางและที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆได ้
       ๔.  พูดแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวได ้
       ๕.  น าความรู้ที่ไดไ้ปพฒันาตนเองในดา้นของการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๙๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชาอ๓๐๒๐๖    ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการแปล            
รายวิชาวิชาเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖    เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง /ภาคเรียน  
จ านวน ๑.๐หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 เขา้ใจวิวฒันาการของเทคโนโลยีการแปล หลกัการพ้ืนฐาน ขั้นตอนการแปล ปัญหาพ้ืนฐาน
ของการแปล หลกัการแปล เช่ือมโยงการอ่านและแปล โดยใชก้ระบวนการที่เป็นระบบบูรณาการ
ทกัษะทั้งสองเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพในการแปลขอ้มลู ข่าวสาร บทความ สารคดี การ์ตูน  
  เพื่อให้สามารถท าความเขา้ใจ ตีความบทอ่านต่างๆ และถ่ายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงไปสู่อกี
ภาษาหน่ึง โดยใชส้ านวนภาษาที่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
         ๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแปลเบื้องตน้ 
         ๒.  สามารถท าความเขา้ใจ ตีความบทอ่านต่างๆ และถ่ายทอดความหมายเป็นอีกภาษาหน่ึงได ้
อยา่งเหมาะสม 
         ๓.  มีความสามารถในการอ่าน แปลขอ้มลูข่าวสาร บทความ สารคดี การ์ตูน และบทอ่านต่างๆ 
         ๔.  มีความสามารถในการบูรณาการทกัษะการแปลเบื้องตน้ 
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียนโรงเรียนบ้านเขานาใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๐๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านเขานาใน 

 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนบา้นเขานาใน   ไดจ้ดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ  พฒันาอย่างรอบดา้น
เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  
สามารถจดัการตนเองได ้ และอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอยา่งมีความสุข  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งพฒันาผูเ้รียน
ให้ใช้องค์ความรู้  ทกัษะและเจตคติจากการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของ
ผูเ้รียนมาปฏิบตัิกิจกรรม  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั ๕ประการ ซ่ึงจะส่งผลในการพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  มีทกัษะการท างานและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสังคม             ได้
อยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรม  ๓  ลักษณะดังนี้ 
๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนกัเรียน 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

หลักการ 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการส าคญั  ดงัน้ี 
 ๑.  มีการก าหนดเป้าหมายของการจดักิจกรรมที่ชดัเจน  เป็นรูปธรรม  และครอบคลุมผูเ้รียน           
ทุกคน 
 ๒.  เป็นกิจกรรมที่ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอย่างรอบดา้นเต็มตามศกัยภาพ  ตามความสนใจ                 
ความถนดั  ความตอ้งการ  และเหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะ 
 ๓.  เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม             
ในลกัษณะต่างๆ  ที่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต  ประเพณี  และวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 ๔.  เป็นกิจกรรมที่ยึดหลกัการมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้ครู  พ่อแม่  ผูป้กครอง  ผูน้ า
ชุมชน   ปราชญช์าวบา้น  องคก์ร  และหน่วยงานอื่น  มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
 
 
 



 

 

 

๔๐๒ 

 
เป้าหมาย 
 ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั  ๕  ประการ  ดงัน้ี 

๑.  ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.  ความสามารถในการคิด 
๓.  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
๔.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต   

 ๕.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการได้แก่ 
๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  
๒.  ซ่ือสัตยสุ์จริต   

 ๓.  มีวินยั 
 ๔.  ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
 ๕.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ  

ขอบข่ายกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 ขอบข่ายของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  มีดงัน้ี 
 ๑.  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กวา้งขวางลึกซ้ึงย่ิงขึ้นใน
ลกัษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลกัคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ระหว่างกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ๒.  เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ  ความถนัด  และความตอ้งการของผูเ้รียนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  เน้นการให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้  อาชีพ  และการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงาม  ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 ๓.  เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะต่าง ๆ 
สนบัสนุนค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 



 

 

 

๔๐๓ 

 ๔.  เป็นกิจกรรมที่ฝึกการท างานและการให้บริการดา้นต่างๆ  ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม  เพ่ือเสริมสร้างความมีน ้ าใจ  ความเอื้ออาทร  ความเป็นพลเมืองดี  และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  และสังคม 
โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โครงสร้างเวลาการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้นตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
 

กิจกรรม 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
-  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
-  กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
   สาธารณประโยชน์ 

รวม ๔๕ชม. (๑๕ชม./ปี) ๒๐ชม./ปี 

รวม 
๑๒๐/ 
ปีกศ. 

๑๒๐/ 
ปีกศ. 

๑๒๐/ 
ปีกศ. 

๓๖๐/๓ปีการศึกษา 

 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ไดก้ าหนดโครงสร้างเวลา
เรียนในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในชั้นประถมศึกษา ๑ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ปีละ ๑๒๐ชัว่โมง 
และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ –๖ จ านวน ๓๖๐ชัว่โมง  เป็นเวลาส าหรับปฏิบตัิกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนกัเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจดัเวลาเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดงัน้ี 

ระดบัชั้นประถมศึกษา(ป.๑-๖)                   รวม  ๖ ปี               จ านวน  ๖๐  ชัว่โมง 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  (ม.๑-๓)  รวม  ๓ปี จ านวน  ๔๕ชัว่โมง 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  (ม.๔-๖)  รวม ๓ปี จ านวน  ๔๕ชัว่โมง 
 การจดัสรรเวลาของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้ขึ้นกนัการบริหารจดัการของสถานศึกษา แต่
ทั้งน้ีผูเ้รียนต้องได้รับการพฒันาและฝึกปฏิบัติกิจกรรม ทั้ง ๓กิจกรรม อย่างต่อเน่ืองทุกปี จนจบ
การศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

 

 



 

 

 

๔๐๔ 

บทบาทของบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ๑.  ก าหนดแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาและจดัโครงสร้าง
องคก์รในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้ชดัเจน 

๒.  ผูบ้ริหารช้ีแจง  ท าความเขา้ใจ  และสร้างความตระหนกั  ให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าและ
ร่วมมือในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 ๓. พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูมีความรู้  ความสามารถ  ความเช่ียวชาญ  และมีความ
ทนัสมยัในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่หลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและ
สถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหว่างสถานศึกษากบั
ผูเ้รียนผูป้กครอง  ชุมชน  องคก์รภาครัฐ  และภาคเอกชนเพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรม 
 ๕. นิเทศ  ติดตาม  ให้ค าปรึกษา  ประเมินผล  และสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานในการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๖.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกบัหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง 

 

บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 ๑.  ศึกษาหลกัการ  วตัถุประสงค์  ขอบข่าย  แนวการจดักิจกรรม  การประเมินผลกิจกรรม
พฒันา 
 ๒.  ผูเ้รียน  และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 ๓.  ช้ีแจงและท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนและผูป้กครองเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  ๔.  ร่วมกบัผูเ้รียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ  ความถนดั  ความสนใจ                
ของผูเ้รียน  และเป็นไปตามหลกัการ  ปรัชญา  และแนวการจดักิจกรรมพฒันานกัเรียน 
  ๕.  ส่งเสริม  กระตุน้  และอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระใน
การจดัท าแผนงานโครงการ  ร่วมปฏิบตัิกิจกรรม  และการประเมินผล 
  ๖.  ให้ค าปรึกษา  ดูแล  ติดตาม  ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียนในการ               
ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนโดยค านึงถึงความปลอดภยั 
  ๗.  ประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน  และซ่อมเสริมกรณีที่ผูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
พร้อมจดัท าเอกสารหลกัฐานการประเมินผล 
 ๘.  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  แลว้น าผลการการจดักิจกรรมมา
พฒันาและปรับปรุงแกไ้ข 



 

 

 

๔๐๕ 

 ๙.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่
เก่ียวขอ้ง 
 

บทบาทของผู้เรียน 
 ๑.  ศึกษาขอ้มูล  วิเคราะห์ตนเอง  และเขา้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และ
ความสามารถหรือตามขอ้เสนอแนะของสถานศึกษาเขา้รับการปฐมนิเทศจากครูผูรั้บผิดชอบ 
 ๒.  ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ตามลกัษณะของกิจกรรม 
 ๓.  ร่วมประชุมจดัท าแผนงานโครงการ  ปฏิทินงาน  และปฏิบตัิกิจกรรม  ดว้ยความเอาใจ
ใส่อยา่งสม ่าเสมอ 
 ๔.  ร่วมประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมและน าผลมาพฒันาตนเองและน าเสนอผลการปฏิบตัิ  
กิจกรรมต่อครูผูรั้บผิดชอบ 
 ๕.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดประสบการณ์  ทบทวน  และสะทอ้นความรู้สึกภายหลังการ
ปฏิบตัิกิจกรรม  (AAR)  รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความยัง่ยืน 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผนด าเนินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน                 
ตามหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
 ๒.  ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามความเหมาะสม 

บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน 
๑.  มีส่วนร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรม  และอาสาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

และชุมชน 
๒.  ยอมรับในศกัยภาพของผูเ้รียน  ให้โอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ ารวจตนเองเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจในการเลือกแผนการเรียน  การศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ 
      ๓.  ดูแล  เอาใจใส่ผูเ้รียน  และให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา  ป้องกนั  และแกไ้ข

ปัญหาของผูเ้รียน 
๔.  เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่ผูเ้รียน 
๕.  ร่วมมือกบัสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพฒันาและการปฏิบตัิกิจกรรมของผูเ้รียน 

 

 



 

 

 

๔๐๖ 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หลักการประเมิน 

 การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  ประเมินจากเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ช้ินงาน  ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการที่หลากหลาย  และประเมินตามสภาพจริงโดย 

- ให้ผูเ้รียนไดค้น้หาศกัยภาพของตนเอง  การท างานกลุ่ม  ทกัษะการอยูร่่วมกนัและ 
       การมีจิตสาธารณะ 

- ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน  เช่น  ครู  ผูป้กครอง  เพื่อนนกัเรียน 
- มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  เพื่อรวบรวมขอ้มูลและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

แนวทางการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 ๑.๑  ตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ ของเวลาเรียน                   
แต่ละกิจกรรม 
 ๑.๒  ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจากการปฏิบติักิจกรรมและผลงาน / ช้ินงานของผูเ้รียน
ตามเกณฑข์องแต่ละกิจกรรม   
 ๑.๓  ผูเ้รียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ช้ินงานของ
ผูเ้รียนตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรมเป็นผูผ่้านการประเมินรายกิจกรรมและน าผลการประเมินไป
บนัทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
 ๑.๔  ผูเ้รียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  หรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ช้ินงานของผูเ้รียนหรือทั้งสองเกณฑ์  ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผล
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ผูส้อนตอ้งด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน  ทั้งน้ีควรด าเนินการให้
เสร็จส้ินในปีการศึกษานั้น  ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 ๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน 
      เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายภาค  เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่
ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่ละระดับ
การศึกษา   โดยการด าเนินการดงักล่าวให้ปฏิบติั  ดงัน้ี 
๒.๑  ก าหนดให้ฝ่ายวดัผลเป็นผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการร่วมกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนของผูเ้รียนทุกคนตลอดระดบัการศึกษา 



 

 

 

๔๐๗ 

๒.๒  ผู ้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑท์ี่ก  าหนด  เกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศึกษาผูเ้รียนจะตอ้งผ่านกิจกรรม  

๓.  กิจกรรมส าคัญคอื 
๑)  กิจกรรมแนะแนว 
๒)  กิจกรรมนกัเรียน 
๓)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   

 ๓.๑น าเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เพื่อให้ความเห็นชอบ 
 ๓.๒  เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมตัิผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                
ผ่านเกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศึกษา 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินดงัน้ี 
๑.  คุณภาพหรือเกณฑใ์นการประเมินมี  ๒  ระดบั  คือ  ผ่าน  และไม่ผ่าน 

 ๒.  การประเมินให้สอดคลอ้งตามจุดประสงคใ์นแต่ละกิจกรรมมีเกณฑก์ารผ่านการประเมิน  ดงัน้ี 

 เกณฑ์การตัดสินผลกาประเมินผลรายกิจกรรม 
ผ่าน หมายถึง   ๑.  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ   
                                          ๘๐ ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม 
   ๒.  ปฏิบตัิกิจกรรมและผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑ์ 
     ของแต่ละกิจกรรม 

  ไม่ผ่าน หมายถึง    ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมไม่ครบตามเกณฑ ์ หรือไมผ่่าน 
                     การปฏิบตัิกิจกรรมและผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑ ์
                                            ของแต่ละกิจกรรม 

 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายภาค 
ผ่าน หมายถึง   ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั  “ผ่าน”  ในกิจกรรม 
      ส าคญัทั้ง  ๓  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมแนะแนว   
      กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
                                     สาธารณประโยชน์  

  ไม่ผ่าน หมายถึง    ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั  “ไม่ผ่าน”  ในกิจกรรม 



 

 

 

๔๐๘ 

        ส าคญักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงจาก  ๓  กิจกรรม  คือ   
                                            กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมเพื่อ 
                                            สังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือ่จบระดับการศึกษา 
ผ่าน หมายถึง   ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั  “ผ่าน”  ทุกชั้นปี 
     ในระดบัการศึกษานั้น 

  ไม่ผ่าน หมายถึง    ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั  “ไม่ผ่าน”  บางชั้นปี                   
    ในระดบัการศึกษานั้น 
  

การแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กรณีที่ผูเ้รียนไม่ผ่านกิจกรรม  ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผูรั้บผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ  ที่
จะตอ้งซ่อมเสริมโดยให้ผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบตัิกิจกรรมให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น  แลว้จึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม  เพ่ือบนัทึกในระเบียนแสดง    
ผลการเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ  เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ
ผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               การวัดและประเมินผลการเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๑๐ 

 
 

 
ระเบียบโรงเรียนบ้านเขานาใน 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช๒๕๕๑ 

 

โรงเรียนบ้านเขานาใน ไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรโรงเรียน พุทธศกัราช  ๒๕๕๓โดยอาศัย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 
สพฐ. ๒๙๓ / ๒๕๕๑ลงวนัที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช๒๕๕๑ เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และกระจายอ านาจให้สถานศึกษาก าหนดหลักสูตร
สถานศึกษาขึ้นใชเ้องเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัค าส่ังดงักล่าว 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ               
พุทธศักราช  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช๒๕๔๕ประกาศลงวนัที่ ๑๔ 
สิงหาคม พุทธศักราช  ๒๕๔๒มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช๒๕๔๖  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑โรงเรียนบา้นเขานาใน   จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  ๑ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนบา้นเขานาใน ว่าดว้ยการวดัและประเมินผลการ
เรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ และหลกัสูตรโรงเรียนบา้น
เขานาในพุทธศกัราช  ๒๕๕๓”  

ขอ้  ๒ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 
 ขอ้  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบขอ้บงัคบัหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือ                    
ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้  ๔ระเบียบน้ีให้ใชค้วบคู่กบัหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นเขานาใน พุทธศกัราช 
๒๕๕๓ 
 ขอ้  ๕ให้ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเขานาใน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
 
 



 

 

 

๔๑๑ 

หมวด ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
 ข้อ  ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการในต่อไปนี้ 

๖.๑  โรงเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบการวดัและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนโดยเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

   ๖.๒  การวดัและประเมินผลการเรียนตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตวัช้ีวดัตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก  าหนดในหลกัสูตรและจดัให้มีการประเมินการอ่าน                      
คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตลอดจนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  ๖.๓  การวดัและการประเมินผูเ้รียนพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ                 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในการเรียนการสอน                  
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา 
  ๖.๔  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียน                
การสอน ตอ้งด าเนินการดว้ยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียนได้
อย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับส่ิงที่
ตอ้งการวดั ธรรมชาติวิชา และระดบัชั้นของผูเ้รียน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรม 
และเช่ือถือได ้
  ๖.๕  การวัดและประเมินผลผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้ เ รียน 
พฒันาการจดัการเรียนรู้ และตดัสินผลการเรียน 
  ๖.๖  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องตรวจสอบผลการวัดและ
ประเมินผล การเรียนรู้ 
  ๖.๗  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการจัด
การศึกษา ต่าง ๆ 
  ๖.๘  ให้สถานศึกษาจดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลกัฐานการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 
 
 
 
 



 

 

 

๔๑๒ 

หมวด ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 ข้อ  ๗การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ให้ผูส้อนใช้พฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนเพื่อให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศ ที่แสดงพฒันาการความกา้วหน้าและความส าเร็จทางการเรียน
ของผูเ้รียนให้เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียน และการตดัสินผลการเรียน  ประกอบดว้ย 
  ๗.๑   การวดัและประเมินผลระดับชั้นเรียนเป็นการวดัความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้  
ทกัษะกระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  ๗.๒  การวดัและประเมินผลระดบัสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความกา้วหน้า  การ
เรียนรู้เป็นรายภาคเรียน รายปี และรายช่วงชั้น  ส าหรับสถานศึกษาน าขอ้มูลที่ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและการพฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  รวมทั้งพิจารณาตดัสินการจบการศึกษาภาคบงัคบั และการจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๗.๓  การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ  เป็นการประเมินด้วย
แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เป็นมาตรฐานระดบัชาติ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติส าหรับน าผลการประเมินไปวางแผนด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขการจดัการเรียนการสอน และพฒันาการผูเ้รียนให้ไดม้าตรฐาน 
  ๗.๔  การวัดและประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินเพื่อสรุป
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผูเ้รียนในการจบการศึกษาภาคบงัคบั และจบหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา  ซ่ึงจะท าให้ผู ้เรียนได้รับการรับรองความรู้และวุฒิการศึกษาจาก
สถานศึกษา 
 ขอ้  ๘  แนวด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
 เพื่อให้การวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑มีการด าเนินการตามหลักการกระจายอ านาจ  มีการ
ประเมินผูเ้รียนตามหลกัการวดัและประเมินผลการเรียน  มีการตรวจสอบและก ากบัติดตามประเมิน
คุณภาพ   การประเมินผลการเรียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดแนวด าเนินการวดั
และประเมินผล  การเรียนของสถานศึกษา ดงัน้ี 
  ๘.๑สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของสถานศึกษา                   
ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดรูปแบบ  ระบบ  และ
ระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา  เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิในการวดัและประเมินผลการ 
ของสถานศึกษา 



 

 

 

๔๑๓ 

  ๘.๒  สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
ก าหนดตัวช้ีวัดรายภาคเรียน และตัวช้ีวัดช่วงชั้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จาก
มาตรฐานการเรียนรู้ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เพื่อใช้เป็น
เป้าหมายในการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้รายภาค รายปี และรายช่วงชั้น   
  ๘.๓  คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ความเห็นชอบของรูปแบบ
วิธีการเคร่ืองมือส าหรับการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และผลการตดัสินการประเมินผลการเรียน
รายวิชา ของผูส้อน 
  ๘.๔  ผูส้อนจดัการเรียนการสอน ตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียน วดัและประเมิน
สรุปผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง  โดยน าผลจากตวัช้ีวดั(รายวิชา
พ้ืนฐาน)  และผลการเรียนรู้(รายวิชาเพ่ิมเติม) ระหว่างเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ ไปใช้เป็นขอ้มูล
รวมกบัการประเมินปลายภาค ปลายปีและปลายช่วงชั้น 
  ๘.๕  หัวหน้าสถานศึกษาอนุมตัิผลการเรียนปลายภาค  ปลายปี  การจบการศึกษา                
ภาคบงัคบั และการจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๘.๖  สถานศึกษาจดัท ารายงานผลการด าเนินการประเมินผลการเรียนประจ าปีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ขอ้  ๙  ให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนในดา้นต่าง ๆ  ประกอบดว้ย 
  ๙.๑  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายวิชา  ในแต่ละ
ตัวช้ีวดั ชั้นปีและตัวช้ีวดัช่วงชั้นรายวิชา  ซ่ึงสถานศึกษาวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั  การประเมินสาระการเรียนรู้รายวิชา ให้ตดัสินผลการประเมินเป็นระดับผลการเรียน  ๘
ระดบั  ดงัน้ี 
       “๔”  หมายถึง ผลการเรียนดีเย่ียม 
       “๓.๕” หมายถึง ผลการเรียนดีมาก 
       “๓”  หมายถึง ผลการเรียนดี 
       “๒.๕” หมายถึง ผลการเรียนค่อนขา้งดี 
       “๒”  หมายถึง ผลการเรียนปานกลาง 
       “๑.๕” หมายถึง ผลการเรียนพอใช้ 
       “๑”  หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑก์ารประเมินขั้นต ่า 
       “๐  ”  หมายถึง ผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑก์ารประเมิน 
   



 

 

 

๔๑๔ 

  ๙.๒  การประเมินการร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นการประเมินความสามารถ                  
ของตนเองตามความถนดั ความสนใจ ความเต็มใจ 

 ระดบั  ๑  หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีผ่านเกณฑ ์ร้อยละ ๕๐ – ๖๙  ของจ านวน
ตวับ่งช้ีคุณลกัษณะนั้น ๆ ระดบั  “ผ่าน”ไดป้ฏิบตัิตนดว้ยความพยายามและตามค าแนะน า 
  ระดบั  ๐หมายถึง  ผูเ้รียนมีศกัยภาพ และเป็นการพฒันาการของผูเ้รียน  ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม และตดัสินผลการประเมิน เป็น  ๒
ระดบั  ดงัน้ี 
   “ ผ่าน ”           หมายถึง        ผ่านเกณฑท์ี่สถานศกึษาระบุ 
   “ ไม่ผ่าน ”      หมายถึง        ไม่ผ่านเกณฑท์ี่สถานศึกษาระบุ 
  ๙.๓  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์    เป็นการประเมินพฒันาทางดา้น
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามคุณลักษณะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และสถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติม  การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคจ์ะประเมิน เป็นรายคุณลกัษณะทุกภาคเรียน และตดัสินผลการประเมินเป็น  ๔ระดบั ดงัน้ี 

                  ระดบั  ๓หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตวับ่งช้ี  ผ่าน  เกณฑ์  ร้อยละ ๘๐ขึ้น
ไป  ของจ านวนตวับ่งช้ีคุณลกัษณะนั้น ๆ   แสดงว่าผูเ้รียนมีคุณลกัษณะนั้น ๆ  ในการปฏิบติัจนเป็น
นิสัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม ระดบั “ดีเยี่ยม”จน
สามารถเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ้ื่นได ้

   ระดับ  ๒ หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ๗๐ – ๗๙          
ของจ านวนตวับ่งช้ีคุณลกัษณะนั้น ๆแสดงว่าผูเ้รียนมีคุณลกัษณะนั้น ๆ การปฏิบติัตนตามกฎเกณฑ์
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ระดบั  “ดี”ดว้ยการปฏิบตัิดว้ยพฤติกรรมตามตวับ่งช้ีต ่ากว่า เกณฑ์ 
ร้อยละ ๕๐ของจ านวนตวับ่งช้ีในคุณลกัษณะนั้น ๆ  แสดงว่าผูเ้รียนมี  คุณลกัษณะนั้น ๆ  ระดบั  “ไม่
ผ่าน”ตอ้งมีผูอ้ื่นคอยกระตุน้เตือน 

            เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับและจบหลักสูตรการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานของ
สถานศึกษา จะพิจารณาจากผลการประเมิน “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” โดยการประเมิน “ผ่าน” ตอ้งมีผล
การประเมินอยู ่ในระดบั“ผ่าน”ขึ้นไป 
  ๙.๔  การประเมินความสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านภาคเรียน และผ่าน              
ช่วงชั้น เป็นการประเมินทกัษะการคิดและการถ่ายทอดความคิดดว้ยทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนตามเงื่อนไข  และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนดและตดัสินผลการประเมินเป็น  ๔ ระดบั  ดงัน้ี 
  ระดับ ๓หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์ วิจารณ์ 
เขียนสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลไดถู้กตอ้งและสมบูรณ์ ใช้ภาษาสุภาพ



 

 

 

๔๑๕ 

และเรียบเรียงไดส้ละสลวย เมื่อเทียบกบัเกณฑร้์อยละ ๘๐ขึ้นไปที่สถานศึกษาก าหนดไวอ้ยูใ่นระดบั   
“ดีเยี่ยม” 
  ระดับ ๒หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญได ้เขียนวิพากษ์วิจารณ์ และเขียน
สร้างสรรค์โดยใช้ภาษาสุภาพ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ๗๐–๗๙ที่สถานศึกษาก าหนดไวอ้ยู่                          
ในระดบั  “ดี” 
  ระดับ ๑  หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้าง                     
ในการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน  เมื่อเทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ –๖๙ ที่สถานศึกษาก าหนดไวอ้ยู่                 
ในระดบั “ผ่าน” 
  ระดบั  ๐หมายถึง   สามารถจบัใจความส าคญัและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ในการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ต ่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ที่สถานศึกษาก าหนดไว้อยู่                                     
ในระดบั “ไม่ผ่าน” 
  เมื่อจบภาคเรียน และช่วงชั้นพิจารณาจากผลการประเมิน “ผ่าน”  และ “ไม่ผ่าน”               
โดยการประเมิน  “ผ่าน”  นั้น ตอ้งมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั  “ผ่าน”  ขึ้นไป 
  ๙.๕  การตัดสินผลการเรียนการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการน าผลการประเมินในดา้นต่าง ๆ  มาประมวลสรุปเพ่ือตดัสินให้ผูเ้รียน
ผ่านระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑ์การตดัสินผลการเรียน
แต่ละภาคเรียน และช่วงชั้น 
 ขอ้ ๑๐.  เกณฑก์ารตดัสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น และจบหลกัสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านการศึกษาแต่ละภาคเรียน จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  จบหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบัและจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบถว้นตาม
โครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษา  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จึงก าหนดเกณฑ์การ
ตดัสินผลการเรียนการจบหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบั และการจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษาไวด้งัน้ี 
 ๑๐.๑  เกณฑก์ารจบระดบัชั้นประถมศึกษาตอ้งมคีุณสมบติั  ดงัน้ี  

๑) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

                     ๒) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๓)ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดบัผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 



 

 

 

๔๑๖ 

       ๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๕)ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 ๑๐.๒  เกณฑก์ารจบหลกัสูตรชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือจบการศึกษาภาคบงัคบั
ผูเ้รียนตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
   ๑)  ผูเ้รียนตอ้งเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไม่เกิน  ๘๑  หน่วยกิตโดย
เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ๖๖  หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า  ๗๗ หน่วยกิตโดย
เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ๖๖  หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกว่า  ๑๑ หน่วยกิต 
   ๓)  ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดบั
ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดในระดบั  “ผ่าน”   “ดี”  หรือ  “ดีเย่ียม”  
   ๔)  ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ในระดบัผ่าน
เกณฑก์ารประเมินตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดในระดบั  “ผ่าน”  “ดี”  หรือ  “ดีเย่ียม” 
   ๕)  ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และมีผลผ่านการประเมิน
ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดในระดบั  “ผ่าน”  
  ๑๐.๓  เกณฑ์การจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานผูเ้รียนตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
   ๑)  ผูเ้รียนตอ้งเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า๘๑ หน่วยกิต  
โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ๔๑  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกว่า  ๔๐  หน่วยกิต 
   ๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดย
เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ๔๑  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่นอ้ยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
   ๓)  ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดบั
ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดในระดบั  “ผ่าน”  “ดี” หรือ  “ดีเย่ียม” 
   ๔)  ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ในระดบัผ่าน           
เกณฑก์ารประเมินตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดในระดบั  “ผ่าน”  “ดี”  หรือ  “ดีเย่ียม” 
   ๕)  ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และมีผลผ่านการประเมิน              
ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดในระดบั  “ผ่าน”  

 
 



 

 

 

๔๑๗ 

หมวด ๓ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
ขอ้ ๑๑การตดัสินผลการเรียนให้ถือปฏิบติัดงัน้ี 
 ๑๑.๑  การตดัสินผลการเรียนระดบัประถมศึกษาดงัน้ี  

  ๑)ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ๘๐ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  ๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดัและผ่านตามเกณฑท์ี่สถานศึกษา
ก าหนดอยา่งนอ้ยร้อยละ ๖๐ 
  ๓)ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                     ๔)ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑท์ี่สถานศึกษา
ก าหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน
ระดบั ผ่าน  ดี   หรือ  ดีเย่ียม 
  ๑๑.๒  การตดัสินผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ดงัน้ี 
  ๑)  ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
  ๒)  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวดั และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด อยา่งนอ้ยตวัช้ีวดัละ ร้อยละ ๖๐ 
  ๓)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชาและไดรั้บผลการประเมิน 
ระดบั ๑–๔ 
  ๔)  ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั  “ผ่าน”  “ดี”  หรือ   “ดี
เย่ียม”  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบั  “ผ่าน” 
        ๑๑.๓   การตดัสินผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
                                             ๑)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาค
เรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
         ๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด อยา่งนอ้ยตวัช้ีวดัละ ร้อยละ ๖๐ 
       ๓)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชาและไดรั้บผลการ
ประเมิน ระดบั ๑–๔ 



 

 

 

๔๑๘ 

         ๔)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินตามเกณฑท์ี่สถานศึกษา
ก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบั “ผ่าน”  “ดี”  หรือ  “ดี
เย่ียม” และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ระดบั  “ผ่าน” 
ขอ้  ๑๒การให้ระดบัผลการเรียนให้ถือปฏิบตัิดงัน้ี 
     ๑๒.๑  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสถานศึกษาให้ระดบัผลการเรียนเป็นตวัเลข  ๘  ระดบั ที่สามารถสะทอ้นมาตรฐานได้ 
ดงัน้ี 
 

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของการประเมิน 

๘๐–๑๐๐ ๔ ดีเย่ียม 
๗๕–๗๙ ๓.๕ ดีมาก 
๗๐–๗๔ ๓ ดี 
๖๕–๖๙ ๒.๕ ค่อนขา้งดี 
๖๐–๖๔ ๒ ปานกลาง 
๕๕–๕๙ ๑.๕ พอใช้ 

 ๕๐–๕๔ ๑ ผ่านเกณฑข์ั้นต ่า 
๐–๔๙ ๐ ต ่ากว่าเกณฑ ์

 
ขอ้ ๑๓การเปลี่ยนระดบัผลการเรียนให้ถือปฏิบติัดงัน้ี 

  ๑๓.๑การเปลี่ยนระดบัผลการเรียนจาก “๐”  ให้ครูผูส้อนด าเนินการพฒันาผูเ้รียน
โดยจดัสอนซ่อมเสริม  ปรับปรุง  แกไ้ข  ผูเ้รียนในตวัช้ีวดัที่ผูเ้รียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า  แลว้
ประเมินดว้ยวิธีการที่มีประสิทธิภาพจนผูเ้รียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและให้ระดบัผลการ
เรียนใหม่ ไม่เกิน  “๑”   ตามเงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งน้ีควรด าเนินการให้เสร็จส้ินในปี
การศึกษานั้น แต่หากสุดวิสัยสามารถขยายเวลาให้อีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
  ในกรณีที่สอบแกต้วั  ๒  คร้ังแลว้ แต่ยงัไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้
เรียนซ ้าถา้เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน หรือเปลี่ยนวิชาใหม่ หากเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานศึกษา แต่ทั้งน้ีให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด  
     ๑๓.๒  การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก  “ร”  ให้สถานศึกษาด าเนินการซ่อม
เสริมปรับปรุง  แกไ้ข ผูเ้รียนในส่วนที่ไม่ผ่านการประเมิน  ตามสาเหตุ  เมื่อผูเ้รียนแกไ้ขปัญหาเสร็จ
แลว้ให้ไดร้ะดบัผลการเรียนตามปกติ(ตั้งแต่ ๐-๔) 



 

 

 

๔๑๙ 

ถา้ผูเ้รียนไม่ด าเนินการแกไ้ข “ ร ” กรณีที่ส่งงานไม่ครบแต่มีผลการประเมินระหว่างเรียนและปลายภาค
ให้ผูส้อนน าขอ้มูลที่มีอยูต่ดัสินผลการเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัย  ให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
ขยายเวลาแก ้“ ร ”  ออกไปไม่เกิน  ๑ ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนที่ ๒ ตอ้งด าเนินการแกไ้ขให้เสร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้น  เมื่อพน้ก าหนดน้ีแลว้ให้เรียนซ ้ า  หากผลการเรียนเป็น “ ๐ ”ให้ด าเนินการแกไ้ข
ตามหลกัเกณฑ ์
   ๑๓.๓  การเปลี่ยนระดบัผลการเรียน “มส” มี ๒  กรณี 
                                                                 ๑) กรณีผูเ้รียนไดรั้บผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย
ละ ๘๐  แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น  ให้ครูผูส้อนจัดให้เรียน
เพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานให้ท า  จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก  าหนดตามที่
ก  าหนดไวข้องวิชานั้น  แลว้จึงวดัผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ  ผลการแก ้“ มส ” ให้ไดร้ะดบัผลการเรียน
ไม่เกิน “๑”  การแก ้“มส” กรณีน้ีให้ท าให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  ถา้ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก ้
“มส” ตามระยะเวลาที่ก  าหนดไวน้ี้ให้เรียนซ ้ า  ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัย  ให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่
ขยายเวลาการแก ้“ มส”  ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
    ๒)  กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดให้
สถานศึกษาด าเนินการดงัน้ี   
 (๑) ถา้เป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ ้ารายวิชานั้น 
                                                                     (๒)ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
ให้เรียนซ ้าหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ 
กรณีเรียนซ ้ารายวิชา   ผูเ้รียนที่ไดรั้บการสอนซ่อมเสริมและสอบแกต้วัแลว้  ๒  คร้ัง  แลว้ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  ให้เรียนซ ้ ารายวิชานั้น  ทั้งน้ี   ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ ้ า
ในช่วงใดช่วงหน่ึงที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พกักลางวนั วนัหยุด  ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน  
ภาคฤดูร้อน  เป็นตน้ 
ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผูเ้รียนยงัมีผลการเรียน “๐” “ร”  
“มส”   ให้ด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาถดัไป 
     ๑๓.๔  การเปลี่ยนระดบัผลการเรียน “มผ ” 
   กรณีที่ผู ้เรียนได้ผล  “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมในส่วนที่ผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือไม่ไดท้ าจนครบถว้น แลว้จึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น 
“ผ” ไดท้ั้งน้ี ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้อง
ด าเนินการให้แลว้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 



 

 

 

๔๒๐ 

  ๑๓.๕การเลื่อนชั้น 
  เมื่อส้ินปีการศึกษา ผูเ้รียนไดรั้บการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 ๑๓.๕.๑  รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมไดรั้บการตดัสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษก าหนด 
 ๑๓.๕.๒  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑท์ี่สถานศึกษา
ก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ๑๓.๕.๓  ระดบัผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรไดไ้ม่ต ่ากว่า ๑.๐๐  
 ทั้งน้ี  รายวิชาใดไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผูเ้รียนให้ได้รับ
การแกไ้ขในภาคเรียนถดัไป ทั้งน้ีส าหรับภาคเรียนที่ ๒ ตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษา
นั้น 
  ๑๓.๖ การสอนซ่อมเสริม 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดให้
สถานศึกษาจดัสอนซ่อมเสริมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพ 
            การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง   กรณีที่ผูเ้รียนมี
ความรู้  ทกัษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลกัษณะ  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
สถานศึกษาตอ้งจดัสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ  เพื่อพฒันาให้
ผูเ้รียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัที่ก  าหนดไว ้  เป็นการให้โอกาสแกผู้เ้รียนและ
พฒันา โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การสอน
ซ่อมเสริมสามารถด าเนินการไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 

๑)  ผูเ้รียนมีความ/ทกัษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควร
จดัการสอนซ่อมเสริม ปรับความรู้ / ทกัษะพ้ืนฐาน 

๒) ผู ้เ รียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  หรื อเจตคติ/ 
คุณลกัษณะที่ก  าหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัในการประเมินผล
ระหว่างเรียน 

๓) ผูเ้รียนที่ไดร้ะดบัผลการเรียน “๐” ให้จดัการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแกต้วั 
๔) กรณีผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจดัสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน

เพ่ือแกไ้ขผลการเรียน ทั้งน้ี ให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 
   
 
 



 

 

 

๔๒๑ 

     ๑๓.๗ การเรียนซ ้าชั้น 
              ผูเ้รียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ ้ าชั้นได ้ ทั้งน้ี ให้
ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
                                 การเรียนซ ้าชั้น มี ๒ ลกัษณะ คือ 
     ๑)    ผู ้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต ่ากว่า ๑.๐๐ และมี
แนวโนม้ว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นที่สูงขึ้น 
  ๒)     ผูเ้รียนมีผลการเรียน  ๐ , ร ,  มส  เกินคร่ึงหน่ึงของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในปีการศึกษานั้น 
    ทั้งน้ี  หากเกิดลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือทั้ง ๒ ลกัษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอนัสมควรก็ให้ซ ้ าชั้น  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม
และให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน  หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ ้ าชั้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาในการแกไ้ขผลการเรียน 
 
 ข้อ  ๑๔การเปลี่ยนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ไม่ ผ่าน”                             
ให้คณะกรรมการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด าเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม ปรับปรุง 
แกไ้ข ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้นๆ  ยกเวน้เหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปไม่เกิน ๑ ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนที่ ๒  ตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้น 

ข้อ ๑๕  การเปลี่ยนผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ไม่ผ่าน”                     
ให้คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนด าเนินการจดักิจกรรมซ่อมเสริม ปรับปรุง 
แกไ้ขให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้นๆ  ยกเวน้เหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปไม่เกิน ๑ ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนที่ ๒  ตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในปีการศึกษานั้น 

ขอ้ ๑๖การเปลี่ยนผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ระดบั “ไม่ผ่าน”ให้คณะกรรมการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนด าเนินการจดักิจกรรมซ่อมเสริม ปรับปรุง แกไ้ข ให้เสร็จส้ินภายใน
ภาคเรียนนั้นๆ  ยกเวน้เหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไป
ไม่เกิน ๑ ภาคเรียน  ส าหรับภาคเรียนที่ ๒  ตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
 ข้อ ๑๗การตัดสินให้ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและจบชั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ของสถานศึกษา  ผูเ้รียนที่จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัให้ผ่าน  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 



 

 

 

๔๒๒ 

  ๑)   ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘กลุ่มในรายวิชาพ้ืนฐานและ
เพ่ิมเติม และไดรั้บการตดัสินผลการเรียนให้ไดต้ามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ให้ไดต้ามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนดในระดบั “ผ่าน” “ดี” หรือ “ดีเย่ียม” 
  ๓)  ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท์ี่สถานศึกษา
ก าหนดในระดบั  “ผ่าน”  “ดี”  หรือ  “ดีเย่ียม” 
  ๔)  ผูเ้รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในระดบั  “ผ่าน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๒๓ 

หมวด ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ ๑๘ การเทียบโอนผลการเรียน  เป็นการน าผลการเรียนซ่ึงเป็นความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั  มาประเมินเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงซ่ึงสามารถพิจารณา
ได ้ดงัน้ี 

 ๑๘.๑  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา  โดยน ารายวิชาหรือหน่วยกิตที่มีตวัช้ีวดั/มาตรฐาน
การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั/จุดประสงค์/ เน้ือหาที่สอดคลอ้งกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 มา
เทียบโอนผลการเรียน 

  ๑๘.๒  พิจารณาจากความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง                  
การทดสอบ  การสัมภาษณ์  โดยให้มีการประเมินด้วยเคร่ืองมือที่หลากหลายและให้ระดับผล
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรที่รับเทียบโอน 
  ๑๘.๓  หากมีเหตุผลจ าเป็นระหว่างเรียนนักเรียนสามารถแจ้งความจ านง ขอไป
ศึกษา  บางรายวิชาในสถานศึกษาอื่น แล้วน ามาเทียบโอนได้  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นเขานาใน 
  ๑๘.๔  การเทียบโอนที่นกัเรียนเขา้โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้ด าเนินการ            
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองหลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชั้นการศึกษา   
  ๑๘.๕  การเทียบโอนผลการเรียน ต้องด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการ
เทียบโอน จ านวนไม่นอ้ยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่ควรเกิน  ๕  คน  
 ทั้งน้ี  การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือตน้ภาค
เรียนแรก แนวการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ
แนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๒๔ 

หมวด ๕ 
หน้าที่ของสถานที่ศึกษา 

 
 ขอ้ ๑๙ให้สถานศึกษาจดัให้มีเอกสารการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ๑๙.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน: Transcript  (ปพ.๑) เป็นเอกสารบนัทึกผลการ
เรียน   ของผูเ้รียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไดเ้รียนในแต่ละภาคเรียน  ช่วง
ชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความส าเร็จใน
การศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครท างานหรือ
ด าเนินการ ในเร่ืองอื่น ที่เก่ียวขอ้ง 
  ๑๙.๒  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา:ใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เป็นเอกสารที่
สถานศึกษาออกให้กบัผูส้ าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผูเ้รียนให้ผูเ้รียนน าไปใช้เป็น
หลกัฐานแสดงระดบัวุฒิการศึกษาของตน  
  ๑๙.๓  แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นแบบรายงานรายช่ือและขอ้มูล
ของผูส้ าเร็จการศึกษาภาคบังคบัและการจบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็น
หลกัฐานส าหรับตรวจสอบยืนยนัและรับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผูส้ าเร็จการศึกษาแต่
ละคนต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๙.๔  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ .๔) เป็น
เอกสารรายงานพฒันาการดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียนเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม หรือ
คุณลกัษณะ อนัพึงประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นเพ่ือพฒันาผูเ้รียนเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ  เพ่ือการ
แก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผูเ้รียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  เป็นการรายงานผลการ
ประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดบัคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม หรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รียนในแต่ละภาคเรียน สถานศึกษาตอ้งจดัท าเอกสารน้ีให้ผูเ้รียนทุก ๆ คน  ควบคู่กบัระเบียน
แสดงผลการเรียนของผูเ้รียน   เพื่อน าไปใช้เป็นหลกัฐานแสดงคุณลกัษณะของผูเ้รียนเพื่อประกอบ
ในการสมคัรศึกษาต่อหรือสมคัรท างาน 
  ๑๙.๕  แบบแสดงผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน (ปพ.๕) เป็นเอกสารส าหรับ   
ผูส้อน  ใชบ้นัทึกเวลาเรียน ขอ้มูลผลการวดัและประเมินผลตวัช้ีวดั ขอ้มูลการพฒันาคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องผูเ้รียนและการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกนั 
เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แกไ้ข ส่งเสริม และตดัสินผลการ
เรียนของผูเ้รียน รวมทั้งใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบ  ยืนยนัสภาพการเรียน  การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนแต่ละคน 



 

 

 

๔๒๕ 

 ๑๙.๖  แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล (ปพ.๖) เป็นเอกสารส าหรับ
บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเรียน พฒันาการในดา้นต่าง ๆ และขอ้มูลอื่น ๆ ของผูเ้รียน 
  ๑๙.๗  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผูเ้รียนเป็น
การเฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้รียนเป็นการชั่วคราว   ทั้งกรณีผูเ้รียนยงัไม่
ส าเร็จการศึกษาและส าเร็จการศึกษาแลว้ 
  ๑๙.๘  ระเบียนสะสม (ปพ.๘) เป็นเอกสารส าหรับบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการ
และผลงานดา้นต่าง ๆ  ของผูเ้รียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บา้น เพ่ือประโยชน์ในการแนะแนวผูเ้รียน     
ในทุก ๆ  ดา้น 
  ๑๙.๙  สมุดบนัทึกผลการเรียน (ปพ.๙) เป็นสมุดบนัทึกตวัช้ีวดัที่สถานศึกษาจดัท า
ขึ้นเพื่อบนัทึกรายการรายวิชาต่าง ๆ  ที่ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนในแต่ละภาคเรียน ตามโครงสร้างหลกัสูตร              
ของสถานศึกษา  พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษาออกให้
ผู้เรียนส าหรับใช้ศึกษาและน าไปแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบ  โครงสร้าง
หลกัสูตร      และรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษา  พร้อมดว้ยผลการเรียนของผูเ้รียน
จากการเรียน  แต่ละรายวิชา กรณีที่ผู ้เรียนยา้ยสถานศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึกตัวช้ีวัดจะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นขอ้มูลในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการ
เรียนตามหลกัสูตรของสถานศึกษาใหม่ 
  ๑๙.๑๐ แบบแสดงผลการพัฒนาการอ่ าน  คิด วิ เคราะห์  และเขียน เ ป็น
เอกสารรายงานพฒันาการด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผูเ้รียนรายภาคเรียน เป็นการ
รายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดบัคุณภาพของผูเ้รียนในแต่ละภาคเรียน สถานศึกษา
ตอ้งจดัท าเอกสารน้ีให้ผูเ้รียนทุก ๆ คน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณภาพของผูเ้รียน 
  ๑๙.๑๑  แบบแสดงผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นเอกสารรายงานการ
บนัทึกผลของการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายภาคเรียน  ๓  กิจกรรม  สรุปเป็นรายภาคและราย
ช่วงชั้นเพ่ืออนุมติัการจบการศึกษาในแต่ละระดบั 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๒๖ 

หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ้  ๒๐  ในกรณีนกัเรียนที่เรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ซ่ึง
ควรจะจบหลกัสูตรในปีการศึกษา ๒๕๔๘หรือก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๘  แต่ไม่สามารถจบหลกัสูตร
ไดต้ามก าหนด  ให้ใชร้ะเบียบฉบบัน้ี 
 ข้อ  ๒๑  ให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านเขานาใน   
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 ขอ้  ๒๒  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ข  ให้เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
โรงเรียนบา้นเขานาใน   อนุมติัและให้ความเห็นชอบก่อนน าไปใช ้
   
 

ประกาศ  ณ  วนัที่   ๑๖ เดือน  พฤษภาคม   พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 
 

 
    
                (นายธนกฤต  ขุนน า) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                         โรงเรียนบา้นเขานาใน 
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