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ความน า  

กระทรวงศึกษาธิการเดຌประกาศ฿ชຌหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551  

฿หຌป็นหลักสูตรกนกลางของประทศ มืไอวันทีไ 11 กรกฎาคม 2551 ริไม฿ชຌ฿นรงรียนตຌนบบการ฿ชຌ
หลักสูตรละรงรียนทีไมีความพรຌอม ฿นปการศึกษา 2552 ละริไม฿ชຌ฿นรงรียนทัไวเป฿นปการศึกษา 2553 
ภายหลังการติดตามละประมินผลการ฿ชຌหลักสูตรพบวา หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 2551  

มีขຌอดีหลายประการ ชน การก าหนดป้าหมายการพัฒนามีเวຌชัดจน หลักสูตรมีความยืดหยุน฿หຌสถานศึกษา
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเดຌ ส าหรับปัญหาสวน฿หญกิดจากการน าหลักสูตรกนกลางการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 สูการปฏิบัติ฿นสถานศึกษาละ฿นหຌองรียน 

นอกจากนีๅ การศึกษาขຌอมูลทิศทางละกรอบยุทธศาสตร์ของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ.2560-2561) ซึไงกิด฿นชวงวลาของการปฏิรูปประทศละสถานการณ์ลก 

ทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใวละชืไอมยง฿กลຌชิดกันมากขึๅน ดยจัดท าบนพืๅนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ   
20 ป (พ.ศ.2560-2579) ซึไงป็นผนหลักของการพัฒนาประทศ ละป้าหมายของการพัฒนาทีไยัไงยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ผนกา รศึ กษ าห ง ช าติ พ . ศ .  2560-2579 ร ว มทัๅ ง 
ปรับครงสรຌางประทศเปสูประทศเทย 4.0 ซึไงยุทธศาสตร์ชาติทีไจะ฿ชຌป็นกรอบนวทางการพัฒนา฿นระยะ  
20 ปตอจากนีๅ ประกอบดຌวย 6 ยุทธศาสตร์ เดຌก 1. ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง 2. ยุทธศาสตร์ดຌานการ
สรຌางความสามารถ฿นการขงขัน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน 4. ยุทธศาสตร์ดຌาน
การสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม  5. ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบต 

บนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 6. ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐพืไอมุงวิสัยทัศน์ละทิศทางการพัฒนาประทศ ความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศ
พัฒนาลຌวดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  

ประดในทีไส าคัญพืไอปลงผนเปสูการปฏิบัติ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์เดຌอยางทຌจริงตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาละการสริมศักยภาพคน คือ การตรียมพรຌอมดຌานก าลังคนละการสริมศักยภาพของประชากร 

฿นทุกชวงวัย มุงนຌนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประทศ การพัฒนาทัก ษะทีไสอดคลຌองกับ 

ความตຌองการ฿นตลาดรงงานละทักษะทีไจ าป็นตอการด ารงชีวิต฿นศตวรรษทีไ 21 ของคน฿นตละชวงวัย
ตามความหมาะสม การตรียมความพรຌอมของก าลังคนดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทีไจะปลีไยนปลง  

฿นอนาคต ตลอดจนการยะระดับคุณภาพการศึกษาสูความป็นลิศ 
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ดังนัๅน การขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ พืไอตรียมความพรຌอมคน฿หຌสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการปลีไยนปลงเดຌอยางหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดป็นนยบายส าคัญละรงดวน 

฿หຌมีการปรับปรุงหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ฿นกลุมสาระการรียนรูຌ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ละสาระภูมิศาสตร์ ฿นกลุมสาระการรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม  

รวมทัๅงทคนลยี฿นกลุมสาระการรียนรูຌการงานอาชีพละทคนลยี 
การปรับปรุงหลักสูตรครัๅงนีๅ ยังคงหลักการละครงสรຌางดิมของหลักสูตรกนกลางการศึกษา 

ขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบดຌวย 8 กลุมสาระการรียนรูຌ เดຌก กลุมสาระการรียนรูຌ
ภาษาเทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม สุขศึกษาละพลศึกษา ศิลปะ การ
งานอาชีพ ละภาษาตางประทศ ตมุงนຌนการปรับนืๅอหา฿หຌทันสมัย ทันตอการปลีไยนปลงละความ
จริญกຌาวหนຌาทางวิทยาการตางโ ค านึงถึงการสงสริม฿หຌผูຌรียนป็นผูຌทีไมีทักษะจ าป็นส าหรับการรียนรูຌ฿น
ศตวรรษทีไ 21 ป็นส าคัญ ตรียมผูຌรียน฿หຌพรຌอมทีไจะรียนรูຌ พรຌอมทีไจะประกอบอาชีพ มืไอจบการศึกษา 
หรือสามารถศึกษาตอ฿นระดับทีไสูงขึๅน สามารถขงขันละอยูรวมกับประชาคมลกเดຌ 

กรอบ฿นการปรับปรุง คือ ฿หຌมีองค์ความรูຌทีไป็นสากลทียบทานานาชาติ ปรับมาตรฐานการรียนรูຌ
ละตัวชีๅวัด฿หຌมีความชัดจน ลดความซๅ าซຌอน สอดคลຌองละชืไอมยงกันภาย฿นกลุมสาระการรียนรูຌ ละ
ระหวางกลุมสาระการรียนรูຌ ตลอดจนชืไอมยงองค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ละทคนลยี 
ขຌาดຌวยกัน จัดรียงล าดับความยากงายของนืๅอหา฿นตละระดับชัๅนตามพัฒนาการตละชวงวัย฿หຌมี  
ความชืไอมยงความรูຌละกระบวนการรียนรูຌ ดย฿หຌรียนรูຌผานการปฏิบัติทีไสงสริม฿หຌผูຌรียนพัฒนาความคิด 

สาระส าคัญของการกรับปรุงหลักสูตร มีดังนีๅ 
1. กลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์ 

1.1 จัดกลุมความรูຌ฿หมละน าทักษะกระบวนการเปบูรณาการกับตัวชีๅวัด นຌน฿หຌผูຌรียน 

กิดการคิดวิคราะห์ คิดกຌปัญหา ละมีทักษะ฿นศตวรรษทีไ 21 

1.2 ก าหนดมาตรฐานการรียนรูຌละตัวชีๅวัดส าหรับผูຌรียนทุกคน ทีไป็นพืๅนฐานทีไกีไยวขຌอง 
กับชีวิตประจ าวันละป็นพืๅนฐานส าคัญ฿นการศึกษาตอระดับทีไสูงขึๅน 

1.3 ระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 4-6 ก าหนดตัวชีๅวัดป็นชัๅนป พืไอป็นนวทาง฿หຌสถานศึกษา 

จัดตามล าดับการรียนรูຌ อยางเรกใตามสถานศึกษาสามารถพิจารณาลืไอนเหลระหวางชัๅนปเดຌตามความ
หมาะสม 
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2. กลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์เดຌพิไมสาระทคนลยี ซึไงประกอบดຌวยการออกบบละ
ทคนลยี ละวิทยาการค านวณ ทัๅงนีๅ พืไออืๅอตอการจัดการรียนรูຌบูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ละทคนลยี กับกระบวนการชิงวิศกรรม ตามนวคิดสะตใมศึกษา 

3. สาระภูมิศาสตร์ ซึไงป็นสาระหนึไง฿นกลุมสาระการรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม เดຌ
ปรับมาตรฐานการรียนรูຌละตัวชีๅวัด฿หຌมีความชัดจนละสอดคลຌองกับพัฒนาการตามชวงวัย มีองค์ความรูຌทีไ
ป็นสากล พิไมความสามารถ ทักษะ ละกระบวนการทางภูมิศาสตร์ทีไชัดจนขึๅน 

จากการปรับปรุงหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ฿นครัๅ งนีๅ   
รงรียนราชวินิตบางขน เดຌจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561  พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสูตร
กนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) ดยมีจุดมุงหมายพืไอพัฒนา
ผูຌรียน฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานการรียนรูຌ ตัวชีๅวัด สมรรถนะส าคัญ ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 

ทีไก าหนด มุงพัฒนาผูຌรียน฿หຌป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ฿นการศึกษาตอ ละประกอบอาชีพ  
มีความสมดุลทัๅงดຌานรางกาย ความรูຌ ละคุณธรรม มีคานิยมทีไพึงประสงค์ หในคุณคาของตนอง มีจิตส านึก
฿นการป็นพลมืองดีละอนุรักษ์วัฒนธรรมเทย ภูมิปัญญาทຌองถิไน ตลอดจนป็นบุคคลทีไมีคุณภาพเดຌ
มาตรฐานสากลพืไอการขงขัน฿นยุคปัจจุบันดยอยูบนพืๅนฐานปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
วิสัยทัศน์รงรียน 

 รงรียนมุงจัดการศึกษา ฿หຌผูຌรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสูความป็นสากล ป็นองค์การหง 

การรียนรูຌของชุมชนบนพืๅนฐานปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
พันธกิจ 

  1. พัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรูຌพืไอสงสริมละพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคุณภาพตามกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาสูความป็นสากล 

  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดย฿ชຌรงรียนป็นฐานบนพืๅนฐาน 

ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 

  3. สงสริมพัฒนาครู ละบุคลากรทางการศึกษา฿ชຌป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  4. พัฒนารงรียน฿หຌป็นศูนย์การรียนรูຌของชุมชน ละครือขายทางการศึกษา 

ปງาประสงค์ 
   1. ผูຌรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตามกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน มีคุณลักษณะ - 
อันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญสามารถรียนรูຌดຌวยตนอง มีคุณธรรม จริยธรรม หในคุณคาของ 
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ความป็นเทย ป็นผูຌน าดຌานความรูຌละด ารงชีวิตตามนวปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงเดຌอยางป็นสุข  
ยึดมัไน฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

  2. รงรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดย฿ชຌ รงรียนป็นฐาน บนพืๅนฐาน 

ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 

  3. ครู ละบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะทีไหมาะสม ละมีวัฒนธรรมการท างานทีไมุงนຌน
ผลสัมฤทธิ์ 
  4. รงรียนป็นองค์กรหงการรียนรูຌละครือขายทางการศึกษา 

สมรรถนะส าคัญของผูຌรียน ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
฿นการพัฒนาผูຌรียนตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐานมุงนຌนพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานทีไก าหนด  ซึไงจะชวย฿หຌผูຌรียนกิดสมรรถนะส าคัญละคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนีๅ 
 

สมรรถนะส าคัญของผูຌรียน 

หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  มุง฿หຌผูຌรียนกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ  ดังนีๅ 
1. ความสามารถ฿นการสืไอสาร  ป็นความสามารถ฿นการรับ  ละสงสาร  มีวัฒนธรรม฿นการ฿ชຌ

ภาษาถายทอดความคิด  ความรูຌความขຌา฿จ  ความรูຌสึก  ละทัศนะของตนองพืไอลกปลีไยนขຌอมูลขาวสาร  
ละประสบการณ์อันจะป็นประยชน์ตอการพัฒนาตนอง ละสังคม  รวมทัๅงการจรจาตอรองพืไอขจัด 
ละลดปัญหาความขัดยຌงตางโ การลือกรับหรือเมรับขຌอมูลขาวสารดຌวยหลักหตุผล  ละความถูกตຌอง  
ตลอดจนการลือก฿ชຌวิธีการสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพดยค านึงถึงผลกระทบทีไมีตอตนอง  ละสังคม 

2. ความสามารถ฿นการคิด  ป็นความสามารถ฿นการคิดวิคราะห์  การคิดสังคราะห์  การคิด 
อยางสรຌางสรรค์  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  ละการคิดป็นระบบ  พืไอน าเปสูการสรຌางองค์ความรูຌหรือ
สารสนทศพืไอการตัดสิน฿จกีไยวกับตนอง  ละสังคมเดຌอยางหมาะสม 

3. ความสามารถ฿นการกຌปัญหา  ป็นความสามารถ฿นการกຌปัญหา  ละอุปสรรคตางโ  
ทีไผชิญเดຌอยางถูกตຌองหมาะสมบนพืๅนฐานของหลักหตุผล  คุณธรรม ละขຌอมูลสารสนทศ  ขຌา฿จ
ความสัมพันธ์  ละการปลีไยนปลงของหตุการณ์ตางโ ฿นสังคม  สวงหาความรูຌ  ประยุกต์ความรูຌมา฿ชຌ฿น
การป้องกัน  ละกຌเขปัญหา  ละมีการตัดสิน฿จทีไมีประสิทธิภาพ  ดยค านึงถึงผลกระทบ 

ทีไกิดขึๅนตอตนอง  สังคม  ละสิไงวดลຌอม 

4. ความสามารถ฿นการ฿ชຌทักษะชีวิต  ป็นความสามารถ฿นการน ากระบวนการตางโ  เป฿ชຌ฿น 

การด านินชีวิตประจ าวัน  การรียนรูຌดຌวยตนอง  การรียนรูຌอยางตอนืไอง  การท างาน  ละการอยูรวมกัน
฿นสังคมดຌวยการสรຌางสริมความสัมพันธ์อันดีระหวางบุคคล  การจัดการปัญหา  ละความขัดยຌงตางโ   
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อยางหมาะสม  การปรับตัว฿หຌทันกับการปลีไยนปลงของสังคม  ละสภาพวดลຌอม  ละการรูຌจัก
หลีกลีไยงพฤติกรรมเมพึงประสงคท์ีไสงผลกระทบตอตนอง ละผูຌอืไน 

5. ความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยี  ป็นความสามารถ฿นการลือก  ละ฿ชຌ ทคนลยีดຌานตางโ  
ละมีทักษะกระบวนการทางทคนลยี  พืไอการพัฒนาตนอง  ละสังคม฿นดຌานการรียนรูຌ   
การสืไอสาร  การท างาน  การกຌปัญหาอยางสรຌางสรรค์  ถูกตຌอง  หมาะสม  ละมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  มุงพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พืไอ฿หຌ

สามารถอยูรวมกับผูຌอืไน฿นสังคมเดຌอยางมีความสุข  ฿นฐานะป็นพลมืองเทย ละพลลก   ดังนีๅ 
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 

       ตัวชีๅวัด 1.1  ป็นพลมืองดีของชาติ 
   1.2  ธ ารงเวຌซึไงความป็นชาติเทย 

   1.3  ศรัทธา  ยึดมัไน ละปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

   1.4  คารพทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.  ซืไอสัตย์สุจริต 

      ตัวชีๅวัด 2.1  ประพฤติตรงตามความป็นจริงตอตนอง  ทัๅงทางกาย  วาจา  ฿จ 

   2.2  ประพฤติตรงตามความป็นจริงตอผูຌอืไน  ทัๅงทางกาย  วาจา  ฿จ 

3.  มีวินัย 

      ตัวชีๅวัด 3.1  ปฏิบัติตามขຌอตกลง  กฎกณฑ์  ระบียบขຌอบังคับของครอบครัว  รงรียน   
      ละสังคม 

4. ฿ฝຆรียนรูຌ 
     ตัวชีๅวัด 4.1  ตัๅง฿จ  พียรพยายาม฿นการรียน  ละขຌารวมกิจกรรมการรียนรูຌ 
   4.2  สวงหาความรูຌจากหลงรียนรูຌตางโ ทัๅงภาย฿น  ละภายนอกรงรียน 

               ดຌวยการลือก฿ชຌสืไออยางหมาะสม  สรุปป็นองค์ความรูຌ  ละสามารถ  
       น าเป฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌ 

5. อยูอยางพอพียง 
     ตัวชีๅวัด 5.1  ด านินชีวิตอยางพอประมาณ  มีหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

   5.2  มีภูมิคุຌมกัน฿นตัวทีไดี  ปรับตัวพืไออยู฿นสังคมเดຌอยางมีความสุข 
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6.  มุงมัไน฿นการท างาน 

      ตัวชีๅวัด 6.1  ตัๅง฿จ  ละรับผิดชอบ฿นหนຌาทีไการงาน 

   6.2  ท างานดຌวยความพียรพยายาม  ละอดทนพืไอ฿หຌงานส ารใจตามป้าหมาย 

7.  รักความป็นเทย 

     ตัวชีๅวัด 7.1  ภาคภูมิ฿จ฿นขนบธรรมนียมประพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมเทย  ละมี    
         ความกตัญญูกตวท ี

   7.2  หในคุณคา  ละ฿ชຌภาษาเทย฿นการสืไอสารเดຌอยางถูกตຌองหมาะสม 

   7.3  อนุรักษ์  ละสืบทอดภูมิปัญญาเทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 

      ตัวชีๅวัด 8.1  ชวยหลือผูຌอืไนดຌวยความตใม฿จดยเมหวังผลตอบทน 

   8.2  ขຌารวมกิจกรรมทีไป็นประยชน์ตอรงรียน  ชุมชน  ละสังคม 

มาตรฐานการรียนรูຌ 
การพัฒนาผูຌรียน฿หຌกิดความสมดุล  ตຌองค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง ละพหุปัญญา 

หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  จึงก าหนด฿หຌผูຌรียนรียนรูຌ 8 กลุมสาระการรียนรูຌ  ดังนีๅ  
1. ภาษาเทย 

2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
4. สังคมศึกษา  ศาสนา  ละวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษา  ละพลศึกษา 
6. ศิลปะ 

7. การงานอาชีพ  
8. ภาษาตางประทศ 

฿นตละกลุมสาระการรียนรูຌเดຌก าหนดมาตรฐานการรียนรูຌป็นป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูຌรียน  มาตรฐานการรียนรูຌระบุสิไงทีไผูຌรียนพึงรูຌ  ปฏิบัติเดຌ  มีคุณธรรมจริยธรรมละคานิยมทีไ  
พึงประสงค์มืไอจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  นอกจากนัๅนมาตรฐานการรียนรูຌยังป็นกลเกส าคัญ฿นการ
ขับคลืไอนพัฒนาการศึกษาทัๅงระบบ  พราะมาตรฐานการรียนรูຌจะสะทຌอน฿หຌทราบวาตຌองการอะเร  จะสอน
อยางเร  ละประมินอยางเร  รวมทัๅงป็นครืไองมือ฿นการตรวจสอบพืไอการประกันคุณภาพการศึกษา   
ดย฿ชຌระบบการประมินคุณภาพภาย฿น  ละการประมินคุณภาพภายนอก  ซึไงรวมถึงการทดสอบระดับ
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ขตพืๅนทีไการศึกษา  ละการทดสอบระดับชาติ  ระบบการตรวจสอบพืไอประกันคุณภาพดังกลาว  

ป็นสิไงส าคัญทีไชวยสะทຌอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคุณภาพตามทีไมาตรฐานการ
รียนรูຌก าหนดพียง฿ด 

ตัวชีๅวัด 

ตัวชีๅวัดระบุสิไงทีไนักร ียนพึงรูຌ  ละปฏิบัติเดຌ  รวมทัๅงคุณลักษณะของผูຌรียน฿นตละระดับชัๅนซึไง
สะทຌอนถึงมาตรฐานการรียนรูຌ  มีความฉพาะจาะจง ละมีความป็นรูปธรรม น าเป฿ชຌ฿นการก าหนดนืๅอหา   
จัดท าหนวยการรียนรูຌ  จัดการรียนการสอน   ละป็นกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประมินผลพืไอตรวจสอบ
คุณภาพผูຌรียน   

1.  ตัวชีๅวัดชัๅนป   ป็นป้าหมาย฿นการพัฒนาผูຌรียนตละชัๅนป฿นระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปทีไ 1 – มัธยมศึกษาปทีไ 3)             

2 .  ตัวชีๅ วัดช วงชัๅน  ป็น ป้ าหมาย฿นการพัฒนาผูຌ  รี ยน฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(มัธยมศกึษาปทีไ4 - 6)  

หลักสูตรเดຌมีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการรียนรูຌ  ละตัวชีๅวัด  พืไอความขຌา฿จ 

ละ฿หຌสืไอสารตรงกัน  ดังนีๅ 
ว 1.1  ป.1/2 

ป.1/2  ตัวชีๅวัดชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1  ขຌอทีไ 2 

1.1 สาระทีไ 1  มาตรฐานขຌอทีไ 1      

ว กลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ 
ต 2.2  ม.4-6/3 

ม.4-6/3 ตัวชีๅวัดชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขຌอทีไ 3 

2.2 สาระทีไ 2  มาตรฐานขຌอทีไ 2 

ต กลุมสาระการรียนรูຌภาษาตางประทศ 
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สาระการรียนรูຌ 
สาระการรียนรูຌ  ประกอบดຌวย  องค์ความรูຌ  ทักษะ หรือกระบวนการรียนรูຌ  ละคุณลักษณะ            

อันพึงประสงค์  ซึไงก าหนด฿หຌผูຌรียนทุกคน฿นระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานจ าป็นตຌองรียนรูຌ  ดยบงป็น 8 
กลุมสาระการรียนรูຌ  ดังนีๅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

องค์ความรูຌ ทักษะส าคัญ 

ละคุณลักษณะ 

฿นหลักสูตรกนกลางการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ละทคนลยี  :  การน า
ความรูຌละกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป฿ชຌ฿นการศึกษา คຌนควຌา
หาความรูຌ ละกຌปัญหาอยางป็นระบบ 
การคิดอยางป็นหตุป็นผล  คิด
วิคราะห์ คดิสรຌางสรรค์ ละจิต
วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา  ศาสนา  ละวัฒนธรรม  :    
การอยูรวมกนั฿นสังคมเทย ละสังคมลก
อยางสนัตสิุข  การป็นพลมืองดี  ศรัทธา
฿นหลักธรรมของศาสนา   
การหในคณุคาของทรัพยากร ละ
สิไงวดลຌอม ความรักชาติ ละภมู฿ิจ฿น
ความป็นเทย 

ศิลปะ  :  ความรูຌ ละทักษะ
฿นการคิดริริไม  จินตนาการ 
สรຌางสรรค์งานศลิปะ  
สุนทรียภาพ ละการหใน
คุณคาทางศิลปะ 

 

ภาษาเทย  :  ความรูຌ  ทักษะ 

ละวัฒนธรรมการ฿ชຌภาษา   
พืไอการตดิตอสืไอสาร   ความชืไนชม    
การหในคณุคาภูมิปญัญา เทย     ละ
ภูมิ฿จ฿นภาษาประจ าชาต ิ

ภาษาตางประทศ  :  ความรูຌ
ทักษะ  จตคติ  ละวัฒนธรรม 
การ฿ชຌภาษาตางประทศ฿นการ
สืไอสาร  การสวงหาความรูຌ 
ละการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพ:  ความรูຌ  ทักษะ ละ
จตคติ฿นการท างาน  การจัดการ 
การด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ
ละการ฿ชຌทคนลย ี

สุขศึกษาละพลศกึษา  :  ความรูຌ 
ทักษะ ละจตคติ฿นการสรຌางสรมิ
สุขภาพพลานามัยของตนอง ละผูຌอืไน  
การป้องกัน  ละปฏิบตัิตอ 

สิไงตาง โ  ทีไมีผลตอสุขภาพอยาง 
ถูกวิธีละทักษะ฿นการด านินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :  การน าความรูຌทักษะ
ละกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป
฿ชຌ฿น การกຌปัญหา การด านินชีวติ  
ละศึกษาตอ การมีหตุมผีล มี จต
คติทีไดีตอคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิด
อยางป็นระบบละสรຌางสรรค ์
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สาระละมาตรฐานการรียนรูຌ 
หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนดมาตรฐานการรียนรูຌ฿น  8  กลุมสาระ  

การรียนรูຌ  จ านวน 76  มาตรฐาน  ดังนีๅ   
ภาษาเทย 

 สาระทีไ 1 การอาน 

 มาตรฐาน ท 1.1   ฿ชຌกระบวนการอานสรຌางความรูຌ  ละความคิดพืไอน าเป฿ชຌตัดสิน฿น 

กຌปัญหา฿นการด านินชีวิต  ละมีนิสัยรักการอาน 

 สาระทีไ 2  การขียน 

  มาตรฐาน ท 2.1   ฿ชຌกระบวนการขียน ขียนสืไอสาร ขียนรียงความ  ยอความ ละขียน 

รืไองราว฿นรูปบบตางโ ขียนรายงานขຌอมูลสารสนทศ  ละรายงานการศึกษาคຌนควຌาอยางมีประสิทธิภาพ 

 สาระทีไ 3  การฟัง  การดู  ละการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1   สามารถลือกฟัง  ละดูอยางมีวิจารณญาณ  ละพูดสดงความรูຌ   
ความคิด ความรูຌสึก฿นอกาสตางโ อยางมีวิจารณญาณ  ละสรຌางสรรค์ 

สาระทีไ 4  หลักการ฿ชຌภาษาเทย 

 มาตรฐาน ท 4.1   ขຌา฿จธรรมชาติของภาษา ละหลักภาษาเทย  การปลีไยนปลงของภาษา 
ละพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา ละรักษาภาษาเทยเวຌป็นสมบัติของชาติ                                   
 สาระทีไ 5 วรรณคดี  ละวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1   ขຌา฿จ ละสดงความคิดหใน  วิจารณ์วรรณคดี  ละวรรณกรรมเทย 

อยางหในคุณคา  ละน ามาประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตจริง 
 

คณิตศาสตร์ 
สาระทีไ 1  จ านวนละพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1   ขຌา฿จความหลากหลายของการสดงจ านวน ระบบจ านวน การด านินการ 
ของจ านวน ผลทีไกิดขึๅนจากการด านินการ สมบัติของการด านินการ ละน าเป฿ชຌ 

มาตรฐาน ค 1.2   ขຌา฿จละวิคราะห์บบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับละอนุกรม  
ละน าเป฿ชຌ 
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มาตรฐาน ค 1.3   ฿ชຌนิพจน์ สมการ ละอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือชวยกຌปัญหาทีไ 
ก าหนด฿หຌ 

สาระทีไ 2   การวัดละรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1   ขຌา฿จพืๅนฐานกีไยวกับการวัด   วัด  ละคาดคะนขนาดของสิไงทีไตຌองการ 

วัด ละน าเป฿ชຌ 
มาตรฐาน ค 2.2   ขຌา฿จละวิคราะห์รูปรขาคณิต สมบัติของรูปรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหวาง 

รูปรขาคณิตละทฤษฎีบททางรขาคณิต ละน าเป฿ชຌ  
สาระทีไ 3  สถิติละความนาจะป็น 

มาตรฐาน ค 3.1   ขຌา฿จกระบวนการทางสถิติ ละ฿ชຌความรูຌทางสถิติ฿นการกຌปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2   ขຌา฿จหลักการนับบืๅองตຌน ความนาจะป็น ละน าเป฿ชຌ 

 

วิทยาศาสตร์ละทคนลยี 

สาระทีไ 1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1   ขຌา฿จความหลากหลายของระบบนิวศ ความสัมพันธ์ระหวางสิไงเมมีชีวิตกับ 

สิไงมีชีวิตละความสัมพันธ์ระหวางสิไงมีชีวิตกับสิไงมีชีวิตตางโ ฿นระบบนิวศ การถายทอดพลังงาน  
การปลีไ ยนปลงทนทีไ ฿นระบบนิ วศ ความหมายของประชากร ปัญหาละผลกระทบทีไ มี
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม นวทางการอนุรักษ์ทรีพยากรธรรมชาติละการกຌเขปัญหา
สิไงวดลຌอม รวมทัๅงน าความรูຌเป฿ชຌประยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2   ขຌา฿จสมบัติของสิไงมีชีวิต หนวยพืๅนฐานของสิไงมีชีวิต การล าลียงสารขຌาละ 

ออกจากซลล์ ความสัมพันธ์ของครงสรຌาง ละหนຌาทีไของระบบตางโ ของสัตว์ละมนุษย์ทีไท างานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของครงสรຌาง ละหนຌาทีไของอวัยวะตางโ ของพืชทีไท างานสัมพันธ์กัน รวมทัๅงน าความรูຌเป
฿ชຌประยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3   ขຌา฿จกระบวนการละความส าคัญของการถายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การปลีไยนปลงทางพันธุกรรมทีไมีผลตอสิไงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพละ
วิวัฒนาการของสิไงมีชีวิต รวมทัๅงน าความรูຌเป฿ชຌประยชน์     
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สาระทีไ 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1   ขຌา฿จสมบัติของสสาร อง๕ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวางสมบัติของ 
สสารกับครงสรຌางละรงยึดหนีไยวระหวางอนุภาค หลักละธรรมชาติของการปลีไยนปลงสถานะของ
สสาร การกิดสารละลาย ละการกิดปฏิกิริยาคมี 

มาตรฐาน ว 2.2   ขຌา฿จธรรมชาติของรง฿นชีวิตประจ าวัน ผลของรงทีไกระท าตอวัตถุ ลักษณะ 

การคลืไอนทีไบบตางโ ของวัตถุ รวมทัๅงน าความรูຌเป฿ชຌประยชน์  

มาตรฐาน ว 2.3   ขຌา฿จความหมายของพลังงาน การปลีไยนปลงละการถายอนพลังงาน  
ปฏิสัมพันธ์ระหวางสสารละพลังงาน พลังงาน฿นชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลืไน ปรากฏการณ์กีไยวกับ
สียง สง ละคลืไนมหลใกเฟฟ้า  รวมทัๅงน าความรูຌเป฿ชຌประยชน์   

สาระทีไ 3 วิทยาศาสตร์ลก ละอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1   ขຌา฿จองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการกิด ละวิวัฒนาการของอกภพ 

กาลใกซี ดาวฤกษ์ ละระบบสุริยะ รวมทัๅงปฏิสัมพันธ์ภาย฿นระบบสุริยะทีไสงผลตอสิไงมีชีวิตละการ
ประยุกต์฿ชຌทคนลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2   ขຌา฿จองค์ประกอบละความสัมพันธ์ของระบบลก กระบวนการปลีไยนปลง 
ภาย฿นลก ละบนผิวลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการปลีไยนปลงลมฟ้าอากาศละภูมิอากาศลก รวมทัๅง
ผลตอสิไงมีชีวิตละสิไงวดลຌอม 

สาระทีไ 4 ทคนลยี 

มาตรฐาน ว 4.1   ขຌา฿จนวคิดหลักของทคนลยีพืไอการด ารงชีวิต฿นสังคมทีไมีการ ปลีไยนปลง 
อยางรวดรใว ฿ชຌความรูຌละทักษะทางดຌานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ละศาสตร์อืไนโ พืไอกຌปัญหาหรือ
พัฒนางานอยางมีความคิดสรຌางสรรค์ดຌวยกระบวนการออกบบชิงวิศกรรม ลือก฿ชຌทคนลยีอยาง
หมาะสมดยค านึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม ละสิไงวดลຌอม 

มาตรฐาน ว 4.2   ขຌา฿จละ฿ชຌนวคิดชิงค านวณ฿นการกຌปัญหาทีไพบ฿นชีวิตจริงอยางป็น 

ขัๅนตอนละป็นระบบ ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร฿นการรียนรูຌ การท างานละการปัญหาเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ รูຌทาทัน ละมีจริยธรรม 
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สังคมศึกษา  ศาสนา  ละวัฒนธรรม 

 สาระทีไ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1   รูຌ ละขຌา฿จประวัติ  ความส าคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาทีไตนนับถือ ละศาสนาอืไน มีศรัทธาทีไถูกตຌอง ยึดมัไน ละปฏิบัติตามหลักธรรม  พืไออยูรวมกัน
อยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   ขຌา฿จ  ตระหนัก  ละปฏิบัติตนป็นศาสนิกชนทีไดี  ละธ ารงรักษาพระพุทธ  
ศาสนาหรือศาสนาทีไตนนับถือ 

สาระทีไ 2  หนຌาทีไพลมือง  วัฒนธรรม  ละการด านินชีวิต฿นสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   ขຌา฿จ  ละปฏิบัติตนตามหนຌาทีไของการป็นพลมืองดี  มีคานิยมทีไดีงามละ
ธ ารงรักษาประพณี  ละวัฒนธรรมเทย  ด ารงชีวิตอยูรวมกัน฿นสังคมเทย  ละสังคมลกอยางสันติสุข                       

มาตรฐาน ส 2.2   ขຌา฿จระบบการมืองการปกครอง฿นสังคมปัจจุบัน  ยึดมัไน  ศรัทธา  ละ 

ธ ารงรักษาเวຌซึไงการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

 สาระทีไ 3  ศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 3.1   ขຌา฿จ  ละสามารถบริหารจัดการทรัพยากร฿นการผลิต  ละการบริภค   
การ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยูจ ากัดเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละคุຌมคา  รวมทัๅงขຌา฿จหลักการของศรษฐกิจพอพียง  
พืไอการด ารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  
 มาตรฐาน ส 3.2   ขຌา฿จระบบ  ละสถาบันทางศรษฐกิจตางโ  ความสัมพันธ์ทางศรษฐกิจละ 

ความจ าป็นของการรวมมือกันทางศรษฐกิจ฿นสังคมลก 

 สาระทีไ 4  ประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 4.1   ขຌา฿จความหมาย  ความส าคัญของวลา ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถ
฿ชຌวิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิคราะห์หตุการณ์ตางโ  อยางป็นระบบ 

 มาตรฐาน ส 4.2   ขຌา฿จพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ฿นดຌานความสัมพันธ์ละ 

การปลีไยนปลงของหตุการณ์อยางตอนืไอง ตระหนักถึงความส าคัญละสามารถวิคราะห์ผลกระทบทีไ 
กิดขึๅน 

 มาตรฐาน ส 4.3   ขຌา฿จความป็นมาของชาติเทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาเทย  มีความรัก            
ความภูมิ฿จ  ละธ ารงความป็นเทย 
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 สาระทีไ 5  ภูมิศาสตร์                                                             

 มาตรฐาน ส 5.1   ขຌา฿จลักษณะทางกายภาพของลก  ละความสัมพันธ์ของสรรพสิไงซึไงมีผลตอ 

กัน ฿ชຌผนทีไละครืไองมือทางภูมิศาสตร์ ฿นการคຌนหา วิคราะห์ ละสรุป ขຌอมูลตามกระบวนการทาง 
ภูมิศาสตร์ ตลอดจน฿ชຌภูมิสารสนทศอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                            
 มาตรฐาน ส 5.2   ขຌา฿จปฏิสัมพันธ์ระหวางมนุษย์กับสิไงวดลຌอมทางกายภาพทีไกอ฿หຌกิดการ 
สรຌางสรรค์วิถีการด านินชีวิต  มีจิตส านึกละมีสวนรวม฿นการจัดการทรัพยากรละสิไงวดลຌอม   
พืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน 

 

สุขศึกษา  ละพลศึกษา 
 สาระทีไ 1  การจริญติบต  ละพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1   ขຌา฿จธรรมชาติของการจริญติบต  ละพัฒนาการของมนุษย์ 
 สาระทีไ 2  ชีวิตละครอบครัว 

 มาตรฐาน พ 2.1   ขຌา฿จ ละหในคุณคาตนอง  ครอบครัว  พศศึกษา  ละมีทักษะ฿นการ 

ด านินชีวิต 

 สาระทีไ 3  การคลืไอนเหว  การออกก าลังกาย  การลนกม  กีฬาเทย  ละกีฬาสากล 

 มาตรฐาน พ 3.1   ขຌา฿จ  มีทักษะ฿นการคลืไอนเหว  กิจกรรมทางกาย  การลนกม ละกีฬา 
 มาตรฐาน พ 3.2   รักการออกก าลังกาย  การลนกม  ละการลนกีฬา  ปฏิบัติป็นประจ าอยาง
สมไ าสมอ  มีวินัย  คารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีนๅ า฿จนักกีฬา มีจิตวิญญาณ฿นการขงขั น  ละชืไนชม฿น
สุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระทีไ 4  การสรຌางสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  ละการปງองกันรค 

มาตรฐาน พ 4.1   หในคุณคา  ละมีทักษะ฿นการสรຌางสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  
การป้องกันรค  ละการสรຌางสริมสมรรถภาพพืไอสุขภาพ 

สาระทีไ 5  ความปลอดภัย฿นชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกัน  ละหลีกลีไยงปัจจัยสีไยง  พฤติกรรมสีไยงตอสุขภาพ  อุบัติหตุ   
การ฿ชຌยาสารสพติด ละความรุนรง 
 

 



14 

 

ศิลปะ                                                                                                                       
 สาระทีไ 1  ทัศนศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 1.1   สรຌางสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ ละความคิดสรຌางสรรค์  วิคราะห์  
วิพากษ์  วิจารณ์คุณคางานทัศนศิลป์  ถายทอดความรูຌสึก  ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ชืไนชม  ละ
ประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2   ขຌา฿จความสัมพันธ์ระหวางทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  ละวัฒนธรรม  
หในคุณคางานทัศนศิลป์ทีไป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทຌองถิไน ภูมิปัญญาเทย  ละสากล 

 สาระทีไ 2  ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ 2.1   ขຌา฿จ  ละสดงออกทางดนตรีอยางสรຌางสรรค์  วิคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์ 
คุณคาดนตรี  ถายทอดความรูຌสึก  ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ  ชืไนชมละประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน 

 มาตรฐาน ศ 2.2   ขຌา฿จความสัมพันธ์ระหวางดนตรี  ประวัติศาสตร์  ละวัฒนธรรม หในคุณคา
ของดนตรีทีไป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทຌองถิไน ภูมิปัญญาเทย  ละสากล 

 สาระทีไ 3  นาฏศิลป ์

มาตรฐาน ศ 3.1   ขຌา฿จ  ละสดงออกทางนาฏศิลป์อยางสรຌางสรรค์  วิคราะห์  วิพากษ์  
วิจารณ์คุณคานาฏศิลป์  ถายทอดความรูຌสึก  ความคิดอยางอิสระ ชืไนชม ละประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2   ขຌา฿จความสัมพันธ์ระหวางนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์  ละวัฒนธรรม  หในคุณคา  ของ
นาฏศิลป์ทีไป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ภูมิปัญญาเทย  ละสากล 

 

การงานอาชีพ   
 สาระทีไ 1  การด ารงชีวิต  ละครอบครัว 

 มาตรฐาน ง 1.1   ขຌา฿จการท างาน  มีความคิดสรຌางสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ           
การจัดการ ทักษะกระบวนการกຌปัญหา ทักษะการท างานรวมกัน ละทักษะการสวงหาความรูຌ   
มีคุณธรรม  ละลักษณะนิสัย฿นการท างาน  มีจิตส านึก฿นการ฿ชຌพลังงาน ทรัพยากรละสิไงวดลຌอมพืไอการ
ด ารงชีวิต ละครอบครัว  
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สาระทีไ 2 การอาชีพ  
 มาตรฐาน ง 2.1   ขຌา฿จ  มีทักษะทีไจ าป็น  มีประสบการณ์  หในนวทาง฿นงานอาชีพ฿ชຌทคนลยี
พืไอพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  ละมีจตคติทีไดีตออาชีพ 

ภาษาตางประทศ                                                                                                                                              
สาระทีไ 1  ภาษาพืไอการสืไอสาร 

มาตรฐาน ต 1.1   ขຌา฿จ  ละตีความรืไองทีไฟัง  ละอานจากสืไอประภทตางโ  ละสดงความ 

คิดหในอยางมีหตุผล  
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสืไอสารทางภาษา฿นการลกปลีไยนขຌอมูลขาวสาร  สดงความรูຌสึก  

ละความคิดหในอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3   น าสนอขຌอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  ละความคิดหใน฿นรืไองตางโ           
ดยการพูด  ละการขียน       

สาระทีไ 2  ภาษา  ละวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1   ขຌา฿จความสัมพันธ์ระหวางภาษากับวัฒนธรรมของจຌาของภาษา ละ 

น าเป฿ชຌเดຌอยางหมาะสมกับกาลทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2   ขຌา฿จความหมือน  ละความตกตางระหวางภาษาละวัฒนธรรมของ 
จຌาของภาษา  กับภาษาละวัฒนธรรมเทย  น ามา฿ชຌอยางถูกตຌองละหมาะสม                                                                        

สาระทีไ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุมสาระการรียนรูຌอืไน 

มาตรฐาน ต 3.1   ฿ชຌภาษาตางประทศ฿นการชืไอมยงความรูຌกับกลุมสาระการรียนรูຌอืไนละป็น
พืๅนฐาน฿นการพัฒนา  สวงหาความรูຌ  ละปຂดลกทัศน์ของตน                                                                 

สาระทีไ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน ละลก 

มาตรฐาน ต 4.1   ฿ชຌภาษาตางประทศ฿นสถานการณ์ตางโ  ทัๅง฿นสถานศึกษา  ชุมชน  
ละสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2   ฿ชຌภาษาตางประทศป็นครืไองมือพืๅนฐาน฿นการศึกษาตอ  การประกอบ 

อาชีพ  ละการลกปลีไยนรียนรูຌกับสังคมลก 
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กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน  มุง฿หຌผูຌรียนเดຌพัฒนาตนองตามศักยภาพ  พัฒนาอยางรอบดຌานพืไอความ
ป็นมนุษย์ทีไสมบูรณ์  ทัๅงรางกาย  สติปัญญา  อารมณ์  ละสังคม  สริมสรຌาง฿หຌป็นผูຌมีศีลธรรม จริยธรรม  
มีระบียบวินัย  ปลูกฝัง  ละสรຌางจิตส านึกของการท าประยชน์พืไอสังคม  สามารถจัดการตนองเดຌ  ละ
อยูรวมกับผูຌอืไนอยางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน  บงป็น 3 ลักษณะ  ดังนีๅ 
 1.  กิจกรรมนะนว  

     ป็นกิจกรรมทีไสงสริม  ละพัฒนาผูຌรียน฿หຌรูຌจักตนอง  รูຌรักษ์สิไงวดลຌอม  สามารถคิด
ตัดสิน฿จ  คิดกຌปัญหา  ก าหนดป้าหมาย  วางผนชีวิตทัๅงดຌานการรียน  ละอาชีพ  สามารถปรับตนเดຌ
อยางหมาะสม  นอกจากนีๅยังชวย฿หຌครูรูຌจัก  ละขຌา฿จผูຌรียน  ทัๅงยังป็นกิจกรรมทีไชวยหลือ  
ละ฿หຌค าปรึกษากผูຌปกครอง฿นการมีสวนรวมพัฒนาผูຌรียน  

2.  กิจกรรมนักรียน 

      ป็นกิจกรรมทีไมุงพัฒนาความมีระบียบวินัย  ความป็นผูຌน าผูຌตามทีไดี  ความรับผิดชอบ                
การท างานรวมกัน  การรูຌจักกຌปัญหา   การตัดสิน฿จทีไหมาะสม  ความมีหตุผล การชวยหลือบงปันกัน   
อืๅออาทร ละสมานฉันท์ ดยจัด฿หຌสอดคลຌองกับความสามารถ ความถนัด ละความสน฿จของผูຌรียน ฿หຌเดຌ
ปฏิบัติดຌวยตนอง฿นทุกขัๅนตอน เดຌก  การศึกษาวิคราะห์วางผน ปฏิบัติตามผน  ประมิน ละปรับปรุง
การท างาน  นຌนการท างานรวมกันป็นกลุม  ตามความหมาะสม ละสอดคลຌองกับวุฒิภาวะของผูຌรียน  
บริบทของสถานศึกษา ละทຌองถิไน  กิจกรรมนักรียนประกอบดຌวย 

     2.1  กิจกรรมลูกสือ นตรนารี  ละนักศึกษาวิชาทหาร   
     2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
3.  กิจกรรมพืไอสังคม  ละสาธารณประยชน์  
      ป็นกิจกรรมทีไสงสริม฿หຌผูຌรียนบ าพใญตน฿หຌป็นประยชน์ตอสังคม ชุมชน ละทຌองถิไนตาม

ความสน฿จ฿นลักษณะอาสาสมัคร พืไอสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความสียสละตอสังคม  
มีจิตสาธารณะ ชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง โ  กิจกรรมสรຌางสรรค์สังคม  
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การจัดการรียนรูຌ 
 การจัดการรียนรูຌป็นกระบวนการส าคัญ฿นการน าหลักสูตรสูการปฏิบัติ  หลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ป็นหลักสูตรทีไมีมาตรฐานการรียนรูຌ   สมรรถนะส าคัญ  ละคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผูຌรียน ป็นป้าหมายส าหรับพัฒนาดใกละยาวชน 

฿นการพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคุณสมบัติตามป้าหมายหลักสูตร  ผูຌสอนจัดการรียนรูຌดย฿หຌผูຌรียนรียนรูຌ
ผานสาระทีไก าหนดเวຌ฿นหลักสูตร  8  กลุมสาระการรียนรูຌ   รวมทัๅงปลูกฝังสริมสรຌางคุณลักษณะ  

อันพึงประสงค์  พัฒนาทักษะตางโ  อันป็นสมรรถนะส าคัญ฿หຌผูຌรียนบรรลุตามป้าหมาย  
1.  หลักการจัดการรียนรูຌ 

      การจัดการรี ยนรูຌ  พืไ อ ฿หຌผูຌ  รี ยนมีความรูຌ ความสามารถตามมาตรฐานการรียนรูຌ    
สมรรถนะ ส าคัญ  ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีไก าหนดเวຌ฿นหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  

ดยยึดหลักวา  ผูຌรียนมีความส าคัญทีไสุด  ชืไอวาทุกคนมีความสามารถรียนรูຌ  ละพัฒนาตนองเดຌ   
ยึดประยชน์ทีไกิดกับผูຌรียน  กระบวนการจัดการรียนรูຌตຌองสงสริม฿หຌผูຌรียน  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  
ละตใมตามศักยภาพ  ค านึงถึงความตกตางระหวางบุคคล  ละพัฒนาการทางสมอง   นຌน฿หຌความส าคัญ
ทัๅงความรูຌ ละคุณธรรม  

2.  กระบวนการรียนรูຌ 
      การจัดการรียนรูຌทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ  ผูຌรียนจะตຌองอาศัยกระบวนการรียนรูຌทีไหลากหลาย  
ป็นครืไองมือทีไจะน าพาตนองเปสูป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการรียนรูຌทีไจ าป็นส าหรับผูຌรียน  
 อาทิ  กระบวนการรียนรูຌบบบูรณาการ กระบวนการสรຌางความรูຌ  กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการผชิญสถานการณ์  ละกຌปัญหา  กระบวนการรียนรูຌจาก ประสบการณ์จริง  กระบวนการ
ปฏิบัติ  ลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ  กระบวนการวิจัยกระบวน การรียนรูຌการรียนรูຌของตนอง  
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

     กระบวนการหลานีๅป็นนวทาง฿นการจัดการรียนรูຌทีไผูຌรียนควรเดຌรับการฝຄกฝนพัฒนา พราะ
จะสามารถชวย฿หຌผูຌรียนกิดการรียนรูຌเดຌดี  บรรลุป้าหมายของหลักสูตร  ดังนัๅน  ผูຌสอนจึง จ าป็นตຌอง
ศึกษาท าความขຌา฿จ฿นกระบวนการรียนรูຌตางโ  พืไอ฿หຌสามารถลือก฿ชຌ฿นการจัดกระบวน การรียนรูຌเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.   การออกบบการจัดการรียนรูຌ 
       ผูຌสอนตຌองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา฿หຌขຌา฿จถึงมาตรฐานการรียนรูຌ  ตัวชีๅวัด  สมรรถนะ
ส าคัญของผูຌรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ละสาระการรียนรูຌทีไหมาะสมกับผูຌรียน  ลຌวจึงพิจารณา
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ออกบบการจัดการรียนรูຌ ดยลือก฿ชຌวิธีสอน  ละทคนิคการสอน  สืไอ/หลงรียนรูຌ การวัด  ละ
ประมินผล  พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌพัฒนาตใมตามศักยภาพ  ละบรรลุตามป้าหมายทีไก าหนด   

4.  บทบาทของผูຌสอนละผูຌรียน 

      การจัดการรียนรูຌพืไอ฿หຌผูຌรียนมีคุณภาพตามป้าหมายของหลักสูตร  ทัๅงผูຌสอน  ละผูຌรียน
ควรมีบทบาท  ดังนีๅ 

4.1  บทบาทของผูຌสอน 

        1)  ศึกษาวิคราะห์ผูຌรียนป็นรายบุคคล  ลຌวน าขຌอมูลมา฿ชຌ฿นการวางผน  การจัดการ
รียนรูຌ ทีไทຌาทายความสามารถของผูຌรียน 

       2)  ก าหนดป้าหมายทีไตຌองการ฿หຌกิดขึๅนกับผูຌรียน ดຌานความรูຌ  ละทักษะ / กระบวนการ  
ทีไป็นความคิดรวบยอด  หลักการ  ละความสัมพันธ์  รวมทัๅงคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

       3)  ออกบบการรียนรูຌ  ละจัดการรียนรูຌทีไตอบสนองความตกตางระหวางบุคคล  ละ
พัฒนาการทางสมอง  พืไอน าผูຌรียนเปสูป้าหมาย  
              4)  จัดบรรยากาศทีไอืๅอตอการรียนรูຌ  ละดูลชวยหลือผูຌรียน฿หຌกิดการรียนรูຌ  
              5)  จัดตรียม  ละลือก฿ชຌสืไอ฿หຌหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาทຌองถิไน  ทคนลยีทีไ
หมาะสมมาประยุกต์฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน 

              6)  ประมินความกຌาวหนຌาของผูຌรียนดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย  หมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชา  ละระดับพัฒนาการของผูຌรียน  
              7)  วิคราะห์ผลการประมินมา฿ชຌ฿นการซอมสริม  ละพัฒนาผูຌรียน รวมทัๅงปรับปรุง  

การจัดการรียนการสอนของตนอง 
4.2  บทบาทของผูຌรียน 

        1)  ก าหนดป้าหมาย  วางผน  ละรับผิดชอบการรียนรูຌของตนอง 
        2)  สาะสวงหาความรูຌ  ขຌาถึงหลงการรียนรูຌ  วิคราะห์  สังคราะห์ขຌอความรูຌ  ตัๅงค าถาม  

คิดหาค าตอบ  หรือหานวทางกຌปัญหาดຌวยวิธีการตางโ   
           3)  ลงมือปฏิบัติจริง   สรุปสิไงทีไเดຌรียนรูຌดຌวยตนอง  ละน าความรูຌเปประยุกต์฿ชຌ฿นสถานการณ์
ตาง โ  

       4)  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมรวมกับกลุม  ละครู   
  5)  ประมิน  ละพัฒนากระบวนการรียนรูຌของตนองอยางตอนืไอง 
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สืไอการรียนรูຌ 
สืไอการรียนรูຌป็นครืไองมือสงสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการรียนรูຌ  ฿หຌผูຌรียนขຌาถึงความรูຌ 

ทักษะกระบวนการ ละคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรเดຌอยางมีประสิทธิภาพสืไอการรียนรูຌมี
หลากหลายประภท  ทัๅงสืไอธรรมชาติ  สืไอสิไงพิมพ์  สืไอทคนลยี  ละครือขายการรียนรูຌตางโ ทีไมี฿น
ทຌองถิไน  การลือก฿ชຌสืไอควรลือก฿หຌมีความหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  
ละลีลาการรียนรูຌทีไหลากหลายของผูຌรียน   

การจัดหาสืไอการรียนรูຌ  ผูຌรียน  ละผูຌสอนสามารถจัดท า  ละพัฒนาขึๅนอง  หรือปรับปรุง
ลือก฿ชຌอยางมีคุณภาพจากสืไอตางโ ทีไมีอยูรอบตัวพืไอน ามา฿ชຌประกอบ฿นการจัดการรียนรูຌทีไสามารถ
สงสริม  ละสืไอสาร฿หຌผูຌรียนกิดการรียนรูຌ  ดยสถานศึกษาควรจัด฿หຌมีอยา งพอพียง  พืไอพัฒนา฿หຌ
ผูຌรียนกิดการรียนรูຌอยางทຌจริง  สถานศึกษา  ขตพืๅนทีไการศึกษา หนวยงานทีไกีไยวขຌอง  ละผูຌมีหนຌาทีไจัด
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ควรด านินการดังนีๅ   
 1.  จัด฿หຌมีหลงการรียนรูຌ  ศูนย์สืไอการรียนรูຌ  ระบบสารสนทศการรียนรูຌ ละครื อขาย 

การรียนรูຌทีไมีประสิทธิภาพทัๅง฿นสถานศึกษา ละ฿นชุมชน พืไอการศึกษาคຌนควຌา ละการลกปลีไยน
ประสบการณ์การรียนรูຌ  ระหวางสถานศึกษา  ทຌองถิไน ชุมชน สังคมลก 

 2.  จัดท า  ละจัดหาสืไอการรียนรูຌส าหรับการศึกษาคຌนควຌาของผูຌรียน  สริมความรูຌ฿หຌผูຌสอน 
รวมทัๅงจัดหาสิไงทีไมีอยู฿นทຌองถิไนมาประยุกต์฿ชຌป็นสืไอการรียนรูຌ 
 3.  ลือก  ละ฿ชຌสืไอการรียนรูຌทีไมีคุณภาพ  มีความหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคลຌองกับ
วิธีการรียนรูຌ ธรรมชาติของสาระการรียนรูຌ ละความตกตางระหวางบุคคลของผูຌรียน 

 4.  ประมินคุณภาพของสืไอการรียนรูຌทีไลือก฿ชຌอยางป็นระบบ   
 5.  ศึกษาคຌนควຌา วิจัย พืไอพัฒนาสืไอการรียนรูຌ฿หຌสอดคลຌองกับกระบวนการรียนรูຌของผูຌรียน 

 6.  จัด฿หຌมีการก ากับ ติดตาม ประมินคุณภาพ  ละประสิทธิภาพกีไยวกับสืไอ  ละการ฿ชຌสืไอ  

การรียนรูຌป็นระยะโ ละสมไ าสมอ 

฿นการจัดท า   การลือก฿ชຌ  ละการประมินคุณภาพสืไอการรียนรูຌทีไ฿ชຌ฿นสถานศึกษา ควรค านึงถึง
หลักการส าคัญของสืไอการรียนรูຌ  ชน  ความสอดคลຌองกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การรียนรูຌ  การออกบบ
กิจกรรมการรียนรูຌ  การจัดประสบการณ์฿หຌผูຌรียน นืๅอหามีความถูกตຌองละทันสมัย  เมกระทบความมัไนคง
ของชาติ  เมขัดตอศีลธรรม  มีการ฿ชຌภาษาทีไถูกตຌอง  รูปบบการน าสนอทีไขຌา฿จงาย  ละนาสน฿จ   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรยีน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ระดับการศึกษา 

รงรียนราชวินิตบางขน จัดระดับการศึกษาป็น 2 ระดับ  ดังนีๅ 
1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั ๅนมัธยมศึกษาปีที ไ 1 – 3)  ป็นชวงสุดทຌายของการศึกษา 

ภาคบังคับ  มุงนຌน฿หຌผูຌรียนเดຌสำรวจความถนัด ละความสน฿จของตนอง  สงสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ
สวนตน  มีทักษะ฿นการคิดวิจารณญาณ  คิดสรຌางสรรค์  ละคิดกຌปัญหา  มีทักษะ฿นการดำนินชีวิต มีทักษะ
การ฿ชຌทคนลยีพืไอป็นครืไองมือ฿นการรียนรูຌ  มีความรับผิดชอบตอสังคม  มีความสมดุลทัๅงดຌานความรูຌ  
ความคิด  ความดีงาม  ละมีความภูมิ฿จ฿นความป็นเทย  ตลอดจน฿ชຌป็นพืๅนฐาน฿นการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาตอ     
 2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4 – 6)  การศึกษาระดับนีๅนຌนการพิไมพูน
ความรูຌ ละทักษะฉพาะดຌาน  สนองตอบความสามารถ  ความถนัด  ละความสน฿จของผูຌรียนตละคนทัๅง
ดຌานวิชาการ ละวิชาชีพ   มีทักษะ฿นการ฿ชຌวิทยาการ  ละทคนลยี  ทักษะกระบวนการคิดขัๅนสูง สามารถ
นำความรูຌเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นการศึกษาตอ  ละการประกอบอาชีพ  มุงพัฒนาตนละประทศ
ตามบทบาทของตน  สามารถป็นผูຌนำ  ละผูຌ฿หຌบริการชุมชน฿นดຌานตางๆ   
 

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรกนกลางการศึกษาขั ๅนพื ๅนฐาน  เดຌกำหนดกรอบครงสรຌางวลารียนขั ๅนตไำสำหรับ 

กลุมสาระการรียนรูຌ  8  กลุม ละกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน ซึไงสถานศึกษาสามารถพิไมติมเดຌตามความพรຌอม  
ละจุดนຌน  ดยสามารถปรับ฿หຌหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาละสภาพของผูຌรียน ดังนีๅ  
 1.  ระดับชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌน (ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 1 – 3)  ฿หຌจัดวลารียนป็นรายภาค  มีวลารียน
วันละเมกิน 6 ชั ไวมง  คิดนๅำหนักของรายวิชาที ไรียนป็นหนวยกิต  ฿ชຌกณฑ์ 40 ชั ไวมงตอภาครียน  
มีคานๅำหนักวิชา  ทากับ 1 หนวยกิต (นก.) 

2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั ๅนมัธยมศึกษาปีที ไ 4 – 6)  ฿หຌจัดวลารียนป็นรายภาค  
มีวลารียน  วันละเมนຌอยกวา 6 ชัไวมง  คิดนๅำหนักของรายวิชาทีไรียนป็นหนวยกิต ฿ชຌกณฑ์ 40 ชัไวมงตอ
ภาครียน  มีคานๅำหนักวิชา  ทากับ 1 หนวยกิต (นก.) 
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โครงสร�างเวลาเรียนของโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน กำหนดกรอบโครงสร�างเวลาเรียน ดังนี้ 

1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ!มสาระการเรียนรู�/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 1 
ท่ัวไป ISMP IEP 

ภาษาไทย 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
คณิตศาสตร( 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 
วิทยาศาสตร( 160 (4.0 นก.) 160 (4.0 นก.) 160 (4.0 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม    
   - สาระประวัติศาสตร( 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
   - สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   - สาระหน�าที่พลเมืองฯ 
   - สาระเศรษฐศาสตร( 
   - สาระภูมิศาสตร( 

120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
ศิลปะ 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 40 (1.0 นก.) 
ภาษาต<างประเทศ 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 120 (3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 
880 

(22.0 นก.) 
880 

(22.0 นก.) 
880 

(22.0 นก.) 
รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร�อม และจุดเน�น   

320 
(8.0 นก.) 

440 
(11.0 นก.) 

400 
(10.0 นก.) 

รายวิชาค�นคว�าอิสระ (Independent Study) : IS - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 120 (15) 120 (15) 120 (15) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
1320 (15) 
(30.0 นก.) 

1440 (15) 
(33.0 นก.) 

1400 (15) 
(32.0 นก.) 
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กลุ!มสาระการเรียนรู�/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 2 
ทั่วไป ISMP IEP 

ภาษาไทย 120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

คณิตศาสตร( 120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

วิทยาศาสตร( 160  
(4.0 นก.) 

160  
(4.0 นก.) 

160  
(4.0 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม    
   - สาระประวัติศาสตร( 40  

(1.0 นก.) 
40  

(1.0 นก.) 
40  

(1.0 นก.) 
   - สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   - สาระหน�าที่พลเมืองฯ 
   - สาระเศรษฐศาสตร( 
   - สาระภูมิศาสตร( 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

ศิลปะ 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

ภาษาต<างประเทศ 120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 
880 

(22.0 นก.) 
880 

(22.0 นก.) 
880 

(22.0 นก.) 
รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร�อม และจุดเน�น   

240 
(6.0 นก.) 

440 
(11.0 นก.) 

440 
(11.0 นก.) 

รายวิชาค�นคว�าอิสระ (Independent Study) : IS 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 80 (2.0 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 120 (15) 120 (15) 120 (15) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
1320 (15) 
(30.0 นก.) 

1520 (15) 
(35.0 นก.) 

1520 (15) 
(35.0 นก.) 
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กลุ!มสาระการเรียนรู�/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 3 
ทั่วไป ISMP IEP 

ภาษาไทย 120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

คณิตศาสตร( 120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

วิทยาศาสตร( 160  
(4.0 นก.) 

160  
(4.0 นก.) 

160  
(4.0 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม    
   - สาระประวัติศาสตร( 40  

(1.0 นก.) 
40  

(1.0 นก.) 
40  

(1.0 นก.) 
   - สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   - สาระหน�าที่พลเมืองฯ 
   - สาระเศรษฐศาสตร( 
   - สาระภูมิศาสตร( 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

ศิลปะ 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

ภาษาต<างประเทศ 120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 
880 

(22.0 นก.) 
880 

(22.0 นก.) 
880 

(22.0 นก.) 
รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร�อม และจุดเน�น   

320 
(8.0 นก.) 

360 
(9.0 นก.) 

360 
(9.0 นก.) 

รายวิชาค�นคว�าอิสระ (Independent Study) : IS (20) (20) (20) 
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 120 (15) 120 (15) 120 (15) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
1320 (35) 
(30.0 นก.) 

1360 (35) 
(31.0 นก.) 

1360 (35) 
(31.0 นก.) 
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2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 

 

 

 

กลุ!มสาระการเรียนรู�/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 4 
กลุ!มท่ี 1 กลุ!มที่ 2 กลุ!มที่ 3 กลุ!มท่ี 4 กลุ!มท่ี 5 

ภาษาไทย 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

คณิตศาสตร( 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

วิทยาศาสตร( 260  
(6.5 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

260  
(6.5 นก.) 

140  
(3.5 นก.) 

140  
(3.5 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม      
   - สาระประวัติศาสตร( - - - - - 
   - สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   - สาระหน�าที่พลเมืองฯ 
   - สาระเศรษฐศาสตร( 
   - สาระภูมิศาสตร( 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

ศิลปะ 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี - - - - - 
ภาษาต<างประเทศ 80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 
700 

(17.5 นก.) 
580 

(14.5 นก.) 
700 

(17.5 นก.) 
580 

(14.5นก.) 
580 

(14.5นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 120 (40) 120 (40) 120 (40) 120 (40) 120 (40) 
รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมตามความพร�อม และจุดเน�น   

720 
(18.0 นก.) 

760 
(19.0 นก.) 

560 
(14.0 นก.) 

560 
(14.0นก.) 

600 
(14.0นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1540 
(40) 

(35.5 นก.) 

1460 
(40) 

(33.5 นก.) 

1380 
(40) 

(31.5 นก.) 

1260 
(40) 

(28.5นก.) 

1300 
(40) 

(28.5นก.) 
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กลุ!มสาระการเรียนรู�/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 5 
กลุ!มท่ี 1 กลุ!มที่ 2 กลุ!มที่ 3 กลุ!มท่ี 4 กลุ!มท่ี 5 

ภาษาไทย 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

คณิตศาสตร( 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

วิทยาศาสตร( 40  
(1.0 นก.) 

160  
(4.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

160  
(4.0 นก.) 

160  
(4.0 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม      
   - สาระประวัติศาสตร( - - - - - 
   - สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   - สาระหน�าที่พลเมืองฯ 
   - สาระเศรษฐศาสตร( 
   - สาระภูมิศาสตร( 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

120  
(3.0 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

ศิลปะ 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี - - - - - 
ภาษาต<างประเทศ 80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 
480  

(12.0 นก.) 
600 

(15.0 นก.) 
480  

(12.0 นก.) 
600 

(15.0นก.) 
600 

(15.0นก.) 
รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมตามความพร�อม และจุดเน�น   

1000 
(25.0 นก.) 

800 
 (20.0 นก.) 

720 
(18.0 นก.) 

600 
(15.0นก.) 

600 
(15.0นก.) 

รายวิชาค�นคว�าอิสระ (Independent 
Study) : IS 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 120 (40) 120 (40) 120 (40) 120 (40) 120 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1640  
(40) 

(38.0 นก.) 

1560  
(40) 

(36.0 นก.) 

1360  
(40) 

(31.0 นก.) 

1360 
(40) 

(31.0นก.) 

1360 
(40) 

(31.0นก.) 
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กลุ!มสาระการเรียนรู�/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม. 6 
กลุ!มท่ี 1 กลุ!มที่ 2 กลุ!มที่ 3 กลุ!มท่ี 4 กลุ!มท่ี 5 

ภาษาไทย 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

คณิตศาสตร( 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

วิทยาศาสตร( 20  
(0.5 นก.) 

20  
(0.5 นก.) 

20  
(0.5 นก.) 

20  
(0.5 นก.) 

20  
(0.5 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม      
   - สาระประวัติศาสตร( 80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 
80  

(2.0 นก.) 
   - สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   - สาระหน�าที่พลเมืองฯ 
   - สาระเศรษฐศาสตร( 
   - สาระภูมิศาสตร( 

- - - - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

ศิลปะ 40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

40  
(1.0 นก.) 

ภาษาต<างประเทศ 80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

80  
(2.0 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 
460  

(11.5 นก.) 
460  

(11.5 นก.) 
460  

(11.5 นก.) 
460 

(11.5นก.) 
460 

(11.5นก.) 
รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมตามความพร�อม และจุดเน�น   

1000 
(25.0 นก.) 

800 
 (20.0 นก.) 

760 
(19.0 นก.) 

600 
(15.0นก.) 

600 
(15.0นก.) 

รายวิชาค�นคว�าอิสระ (Independent 
Study) : IS 

40 (20) 
(1.0 นก.) 

40 (20) 
 (1.0 นก.) 

40 (20) 
 (1.0 นก.) 

40 (20) 
 (1.0 นก.) 

40 (20) 
 (1.0 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 120 (60) 120 (60) 120 (60) 120 (60) 120 (60) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1620  
(60) 

(37.5 นก.) 

1420  
(60) 

(32.5 นก.) 

1380  
(60) 

(31.5 นก.) 

1220 
(60) 

(27.5นก.) 

1320 
(60) 

(27.5นก.) 
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 3

ค21101 คณิตศาสตร( 1 1.5 60 3 ค21102 คณิตศาสตร( 2 1.5 60 3

ว21101 วิทยาศาสตร( 1 1.5 60 3 ว21102 วิทยาศาสตร( 2 1.5 60 3

ว21103 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 1 ว21104 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 20 1

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 3 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 3

ส21103 ประวัติศาสตร( 1 0.5 20 1 ส21104 ประวัติศาสตร( 2 0.5 20 1

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

พ21103 เกมส(และกีฬาไทย 0.5 20 1 พ21104 เทเบิลเทนนิส 0.5 20 1

ศ21105 ทัศนศิลปA  1 0.5 20 1 ศ21107 ดนตรี 2 0.5 20 1

ศ21106 ดนตรี 1 0.5 20 1 ศ21108 นาฏศิลปA  1 0.5 20 1

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค21201 คณิตศาสตร(น<ารู� 1 0.5 20 1 ค21202 คณิตศาสตร(น<ารู� 2 0.5 20 1

ท21207 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1 0.5 20 1 ท21108 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 1

ส21203 ท�องถ่ินของเรา 1 0.5 20 1 ส21204 ท�องถ่ินของเรา 2 0.5 20 1

ส21231 หน�าท่ีพลเมือง1 0.5 20 1 ส21232 หน�าท่ีพลเมือง2 0.5 20 1

ง21203 การใช�ห�องสมุด 1 0.5 20 1 ง21204 การใช�ห�องสมุด 2 0.5 20 1

อ21211 ภาษาอังกฤษฟGง - พูด 1 0.5 20 1 อ21212 ภาษาอังกฤษฟGง - พูด 2 0.5 20 1

วิชาเลือกเสรี 1.0 40 2 วิชาเลือกเสรี 1.0 40 2

รวม 4.0 160 8 รวม 4.0 160 8

รวมหน!วยการเรียน 15.0 600 30 รวมหน!วยการเรียน 15.0 600 30

ก21901 แนะแนว - 20 1 ก21902 แนะแนว - 20 1

ก21903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก21904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก21905 ชุมนุม (อิสระ) - 20 1 ก21906 ชุมนุม (ส<งเสริมการอ<าน) - 20 1

ก21911 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (10) - ก21912 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.0 660(10) 34 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.0 660(5) 34

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

โครงสร�างหลักสูตรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 ท่ัวไป

ภาคเรียนท่ี 1

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

ภาคเรียนท่ี 2

รหัส รหัส
หน!วยกิต / ช่ัวโมงสาระ
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 3

ค21101 คณิตศาสตร( 1 1.5 60 3 ค21102 คณิตศาสตร( 2 1.5 60 3

ว21101 วิทยาศาสตร( 1 1.5 60 3 ว21102 วิทยาศาสตร( 2 1.5 60 3

ว21103 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 1 ว21104 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 20 1

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 3 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 3

ส21103 ประวัติศาสตร( 1 0.5 20 1 ส21104 ประวัติศาสตร( 2 0.5 20 1

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

พ21103 เกมส(และกีฬาไทย 0.5 20 1 พ21104 เทเบิลเทนนิส 0.5 20 1

ศ21105 ทัศนศิลปA  1 0.5 20 1 ศ21107 ดนตรี 2 0.5 20 1

ศ21106 ดนตรี 1 0.5 20 1 ศ21108 นาฏศิลปA  1 0.5 20 1

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค21203 ทักษะคณิตศาสตร( 1 1.5 60 3 ค21204 ทักษะคณิตศาสตร( 2 1.5 60 3

ว21201 สนุกกับการทดลอง 1.5 60 3 ว21202 มหัศจรรย( ส่ิงมีชีวิต 1.5 60 3

ส21203 ท�องถ่ินของเรา 1 0.5 20 1 ส21204 ท�องถ่ินของเรา 2 0.5 20 1

ส21231 หน�าท่ีพลเมือง1 0.5 20 1 ส21232 หน�าท่ีพลเมือง2 0.5 20 1

ง21203 การใช�ห�องสมุด1 0.5 20 1 ง21204 การใช�ห�องสมุด2 0.5 20 1

อ21211 ภาษาอังกฤษฟGง - พูด 1 0.5 20 1 อ21212 ภาษาอังกฤษฟGง - พูด 2 0.5 20 1

อ21233 ภาษาอังกฤษทันโลก1 0.5 20 1 อ21234 ภาษาอังกฤษทันโลก 2 0.5 20 1

รวม 5.5 220 11 รวม 5.5 220 11

รวมหน!วยการเรียน 16.5 660 33 รวมหน!วยการเรียน 16.5 660 33

ก21901 แนะแนว - 20 1 ก21902 แนะแนว - 20 1

ก21903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก21904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก21905 ชุมนุม (อิสระ) - 20 1 ก21906 ชุมนุม (ส<งเสริมการอ<าน) - 20 1

ก21911 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (10) - ก21912 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.5 720(10) 37 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.5 720(5) 37

รหัส
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง

โครงสร�างหลักสูตรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 ห�องเรียนพิเศษ  วิทยาศาสตรK – คณิตศาสตรK ( ISMP) 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รหัส
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 3

ค21101 คณิตศาสตร( 1 1.5 60 3 ค21102 คณิตศาสตร( 2 1.5 60 3

ว21101 วิทยาศาสตร( 1 1.5 60 3 ว21102 วิทยาศาสตร( 2 1.5 60 3

ว21103 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 1 ว21104 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 20 1

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 3 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 3

ส21103 ประวัติศาสตร( 1 0.5 20 1 ส21104 ประวัติศาสตร( 2 0.5 20 1

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

พ21113 เกมส(และกีฬาไทย 0.5 20 1 พ21104 เทเบิลเทนนิส 0.5 20 1

ศ21105 ทัศนศิลปA 1 0.5 20 1 ศ21107 ดนตรี 2 0.5 20 1

ศ21106 ดนตรี 1 0.5 20 1 ศ21108 นาฏศิลปA 1 0.5 20 1

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค21201 คณิตศาสตร(น<ารู� 1 0.5 20 1 ค21202 คณิตศาสตร(น<ารู� 2 0.5 20 1

ง21203 การใช�ห�องสมุด1 0.5 20 1 ง21204 การใช�ห�องสมุด2 0.5 20 1

ส21203 ท�องถ่ินของเรา 1 0.5 20 1 ส21204 ท�องถ่ินของเรา 2 0.5 20 1

ส21231 หน�าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 1 ส21232 หน�าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 1

อ21211 ภาษาอังกฤษฟGง - พูด 1 0.5 20 1 อ21212 ภาษาอังกฤษฟGง – พูด 2 0.5 20 1

อ21233 ภาษาอังกฤษทันโลก1 0.5 20 1 อ21234 ภาษาอังกฤษทันโลก2 0.5 20 1

อ21241 ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ 1 2.0 80 4 อ21242 ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ 2 2.0 80 4

รวม 5.0 200 10 รวม 5.0 200 10

รวมหน!วยการเรียน 16.0 640 32 รวมหน!วยการเรียน 16.0 640 32

ก21901 แนะแนว - 20 1 ก21902 แนะแนว - 20 1

ก21903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก21904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก21905 ชุมนุม (อิสระ) - 20 1 ก21906 ชุมนุม (ส<งเสริมการอ<าน) - 20 1

ก21911 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (10) - ก21912 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.0 700(10) 36 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.0 700(5) 36

รหัส
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง หน!วยกิต / ชั่วโมง
รหัส

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

โครงสร�างหลักสูตรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 ห�องเรียนพิเศษ  คณิตศาสตรK – ภาษาอังกฤษ (IEP)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระ
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 3

ค22101 คณิตศาสตร( 3 1.5 60 3 ค22102 คณิตศาสตร( 4 1.5 60 3

ว22101 วิทยาศาสตร( 3 1.5 60 3 ว22102 วิทยาศาสตร( 4 1.5 60 3

ว22103 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว22104 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 20 1

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 3 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 3

ส22103 ประวัติศาสตร( 3 0.5 20 1 ส22104 ประวัติศาสตร( 4 0.5 20 1

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 1 พ22102 สุขศึกษา  4 0.5 20 1

พ22106 ตะกร�อ 0.5 20 1 พ22104 กรีฑา 0.5 20 1

ศ22105 ทัศนศิลปA 2 0.5 20 1 ศ22107 ดนตรี 3 0.5 20 1

ศ22106 นาฎศิลปA  2 0.5 20 1 ศ22108 นาฎศิลปA  3 0.5 20 1

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 1 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 1

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค22206 คณิตศาสตร(น<ารู� 3 0.5 20 1 ค22207 คณิตศาสตร(น<ารู� 4 0.5 20 1

ส22205 เศรษฐกิจพอเพียง 1 0.5 20 1 ส22206 เศรษฐกิจพอเพียง 2 0.5 20 1

ส22233 หน�าท่ีพลเมือง3 0.5 20 1 ส22234 หน�าท่ีพลเมือง4 0.5 20 1

อ22211 ภาษาอังกฤษฟGง – พูด 3 0.5 20 1 อ22212 ภาษาอังกฤษฟGง – พูด 4 0.5 20 1

I20201 การศึกษาค�นคว�าและสร�างองค(ความรู�(IS1) 1.0 40 2 I20202 การส่ือสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 40 2

เลือกวิชาเสรี 1.0 40 2 เลือกวิชาเสรี 1.0 40 2

รวม 4.0 160 8 รวม 4.0 160 8

รวมหน!วยการเรียน 15.0 600 30 รวมหน!วยการเรียน 15.0 600 30

ก22901 แนะแนว - 20 1 ก22902 แนะแนว - 20 1

ก22903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก22904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก22905 ชุมนุม (อิสระ) - 20 1 ก22906 ชุมนุม (เศรษฐกิจพอเพียง) - 20 1

ก22911 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (10) - ก22912 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.0 660(10) 34 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.0 660(5) 34

โครงสร�างหลักสูตรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 2 ท่ัวไป

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

รหัสรหัส

 

  

 

 



32 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 3

ค22101 คณิตศาสตร( 3 1.5 60 3 ค22102 คณิตศาสตร( 4 1.5 60 3

ว22101 วิทยาศาสตร( 3 1.5 60 3 ว22102 วิทยาศาสตร( 4 1.5 60 3

ว22103 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว22104 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 20 1

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 3 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 3

ส22103 ประวัติศาสตร( 3 0.5 20 1 ส22104 ประวัติศาสตร( 4 0.5 20 1

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 1 พ22102 สุขศึกษา  4 0.5 20 1

พ22106 ตะกร�อ 0.5 20 1 พ22104 กรีฑา 0.5 20 1

ศ22105 ทัศนศิลปA  2 0.5 20 1 ศ22107 ดนตรี 3 0.5 20 1

ศ22106 นาฎศิลปA  2 0.5 20 1 ศ22108 นาฎศิลปA  3 0.5 20 1

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 1 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 1

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค22203 ทักษะคณิตศาสตร( 3 1.5 60 3 ค22204 ทักษะคณิตศาสตร( 4 1.5 60 3

ว22201 เคมีรอบรู� 1.5 60 3 ว22202 โลก  ดาราศาสตร( 1.5 60 3

ส22233 หน�าท่ีพลเมือง3 0.5 20 1 ส22234 หน�าท่ีพลเมือง4 0.5 20 1

อ22211 ภาษาอังกฤษฟGง - พูด 3 0.5 20 1 อ22212 ภาษาอังกฤษฟGง - พูด 4 0.5 20 1

อ22233 ภาษาอังกฤษทันโลก 3 0.5 20 1 อ22234 ภาษาอังกฤษทันโลก 4 0.5 20 1

I20201 การศึกษาค�นคว�าและสร�างองค(ความรู�(IS1) 1.0 40 2 I20202 การส่ือสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 40 2

รวม 5.5 220 11 รวม 5.5 220 11

รวมหน!วยการเรียน 16.5 660 33 รวมหน!วยการเรียน 16.5 660 33

ก22901 แนะแนว - 20 1 ก22902 แนะแนว - 20 1

ก22903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก22904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก22905 ชุมนุม (อิสระ) - 20 1 ก22906 ชุมนุม (เศรษฐกิจพอเพียง) - 20 1

ก22911 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (10) - ก22912 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.5 720(10) 37 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.5 720(5) 37

รหัส รหัส
สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

โครงสร�างหลักสูตรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 2 ห�องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตรK – คณิตศาสตรK ( ISMP) 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 3

ค22101 คณิตศาสตร( 3 1.5 60 3 ค22102 คณิตศาสตร( 4 1.5 60 3

ว22101 วิทยาศาสตร( 3 1.5 60 3 ว22102 วิทยาศาสตร( 4 1.5 60 3

ว22103 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว22104 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 20 1

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 3 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 3

ส22103 ประวัติศาสตร( 3 0.5 20 1 ส22104 ประวัติศาสตร( 4 0.5 20 1

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 1 พ22102 สุขศึกษา  4 0.5 20 1

พ22106 ตะกร�อ 0.5 20 1 พ22104 กรีฑา 0.5 20 1

ศ22105 ทัศนศิลปA  2 0.5 20 1 ศ22107 ดนตรี 3 0.5 20 1

ศ22106 นาฎศิลปA 2 0.5 20 1 ศ22108 นาฎศิลปA  3 0.5 20 1

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 1 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 20 1

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค22201 คณิตศาสตร(เพ่ิมเติม 1 1.0 40 2 ค22202 คณิตศาสตร(เพ่ิมเติม 2 1.0 40 2

ส22233 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 1 ส22234 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 1

อ22211 ภาษาอังกฤษฟGง – พูด 3 0.5 20 1 อ22212 ภาษาอังกฤษฟGง – พูด 4 0.5 20 1

อ22233 ภาษาอังกฤษทันโลก 3 0.5 20 1 อ22234 ภาษาอังกฤษทันโลก 4 0.5 20 1

อ22241 ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ  3 2.0 80 4 อ22242 ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ  4 2.0 80 4

I20201 การศึกษาค�นคว�าและสร�างองค(ความรู�(IS1) 1.0 40 2 I20202 การส่ือสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 40 2

รวม 5.5 220 11 รวม 5.5 220 11

รวมหน!วยการเรียน 16.5 660 33 รวมหน!วยการเรียน 16.5 660 33

ก22901 แนะแนว - 20 1 ก22902 แนะแนว - 20 1

ก22903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก22904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก22905 ชุมนุม (อิสระ) - 20 1 ก22906 ชุมนุม (เศรษฐกิจพอเพียง) - 20 1

ก22911 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (10) - ก22912 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (5) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(5) 4

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.5 720(10) 37 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.5 720(5) 37

โครงสร�างหลักสูตรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 2 ห�องเรียนพิเศษ  คณิตศาสตรK – ภาษาอังกฤษ (IEP)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK
รหัส

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

รหัส
สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 3

ค23101 คณิตศาสตร( 5 1.5 60 3 ค23102 คณิตศาสตร( 6 1.5 60 3

ว23101 วิทยาศาสตร( 5 1.5 60 3 ว23102 วิทยาศาสตร( 6 1.5 60 3

ว23103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 20 1 ว23104 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 20 1

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 3 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 3

ส23103 ประวัติศาสตร( 5 0.5 20 1 ส23104 ประวัติศาสตร( 6 0.5 20 1

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 พ23102 สุขศึกษา  6 0.5 20 1

พ23103 บาสเกตบอล 0.5 20 1 พ23104 วอลเล<ย(บอล 0.5 20 1

ศ23105 ทัศนศิลปA  3 0.5 20 1 ศ23107 ทัศนศิลปA  4 0.5 20 1

ศ23106 ดนตรี 4 0.5 20 1 ศ23108 นาฎศิลปA  4 0.5 20 1

ง23101 การงานพ้ืนฐานอาชีพ 5 0.5 20 1 ง23102 การงานพ้ืนฐานอาชีพ 6 0.5 20 1

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

อ23211 ภาษาอังกฤษฟGง – พูด 5 0.5 20 1 อ23212 ภาษาอังกฤษฟGง – พูด 6 0.5 20 1

ค23206 คณิตศาสตร(น<ารู� 5 1.0 40 2 ค23207 คณิตศาสตร(น<ารู� 6 1.0 40 2

ส23235 หน�าท่ีพลเมือง 5 0.5 20 1 ส23236 หน�าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 1

เลือกวิชาเสรี 1.0 40 2 เลือกวิชาเสรี 1.0 40 2

รวม 3.0 120 6 รวม 3.0 120 6

รวมหน!วยการเรียน 14.0 560 28 รวมหน!วยการเรียน 14.0 560 28

ก23901 แนะแนว - 20 1 ก23902 แนะแนว - 20 1

ก23903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก23904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก23905 ชุมนุม (อิสระ) - 20 1 ก23906 ชุมนุม (ติวเข�ม) - 20 1

ก23911 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (10) - ก23912 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (5) -

I20903 การนําความรู� ไปใช� ในการบริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(25) 4

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 14.0 620(10) 32 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 14.0 620(25) 32

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 ท่ัวไป

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

รหัสรหัส
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 3

ค23101 คณิตศาสตร( 5 1.5 60 3 ค23102 คณิตศาสตร( 6 1.5 60 3

ว23101 วิทยาศาสตร( 5 1.5 60 3 ว23102 วิทยาศาสตร( 6 1.5 60 3

ว23103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 20 1 ว23104 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 20 1

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 3 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 3

ส23103 ประวัติศาสตร( 5 0.5 20 1 ส23104 ประวัติศาสตร( 6 0.5 20 1

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 พ23102 สุขศึกษา  6 0.5 20 1

พ23103 บาสเกตบอล 0.5 20 1 พ23104 วอลเล<ย(บอล 0.5 20 1

ศ23105 ทัศนศิลปA  3 0.5 20 1 ศ23107 ทัศนศิลปA  4 0.5 20 1

ศ23106 ดนตรี 4 0.5 20 1 ศ23108 นาฎศิลปA  4 0.5 20 1

ง23101 การงานพ้ืนฐานอาชีพ 5 0.5 20 1 ง23102 การงานพ้ืนฐานอาชีพ 6 0.5 20 1

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค23203 ทักษะคณิตศาสตร( 3 1.5 60 3 ค23204 ทักษะคณิตศาสตร( 6 1.5 60 3

ว23201 ฟNสิกส(ชีวิตประจําวัน 1.5 60 3 ว23202 โครงงานวิทยาศาสตร( 1.5 60 3

ส23235 หน�าท่ีพลเมือง5 0.5 20 1 ส23236 หน�าท่ีพลเมือง6 0.5 20 1

อ23211 ภาษาอังกฤษฟGง - พูด 5 0.5 20 1 อ23212 ภาษาอังกฤษฟGง - พูด 6 0.5 20 1

อ23233 ภาษาอังกฤษทันโลก 5 0.5 20 1 อ23234 ภาษาอังกฤษทันโลก 6 0.5 20 1

รวม 4.5 180 9 รวม 4.5 180 9

รวมหน!วยการเรียน 15.5 620 31 รวมหน!วยการเรียน 15.5 620 31

ก23901 แนะแนว - 20 1 ก23902 แนะแนว - 20 1

ก23903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก23904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก23905 ชุมนุม (อิสระ) - 20 1 ก23906 ชุมนุม (ติวเข�ม) - 20 1

ก23911 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (10) - ก23912 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (5) -

I20903 การนําความรู� ไปใช� ในการบริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(25) 4

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.5 680(10) 35 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.5 680(25) 35

หน!วยกิต / ช่ัวโมงสาระ
รหัส

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK
รหัส

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 ห�องเรียนพิเศษ กลุ!มการเรียน วิทยาศาสตรK – คณิตศาสตรK ( ISMP) 

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

หน!วยกิต / ช่ัวโมง

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระ

 

 

 

 



36 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 3

ค23101 คณิตศาสตร( 5 1.5 60 3 ค23102 คณิตศาสตร( 6 1.5 60 3

ว23101 วิทยาศาสตร( 5 1.5 60 3 ว23102 วิทยาศาสตร( 6 1.5 60 3

ว23103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5 20 1 ว23104 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 20 1

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 3 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 3

ส23103 ประวัติศาสตร( 5 0.5 20 1 ส23104 ประวัติศาสตร( 6 0.5 20 1

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 พ23102 สุขศึกษา  6 0.5 20 1

พ23103 บาสเกตบอล 0.5 20 1 พ23104 วอลเล<ย(บอล 0.5 20 1

ศ23105 ทัศนศิลปA  3 0.5 20 1 ศ23107 ทัศนศิลปA  4 0.5 20 1

ศ23106 ดนตรี 4 0.5 20 1 ศ23108 นาฎศิลปA  4 0.5 20 1

ง23101 การงานพ้ืนฐานอาชีพ 5 0.5 20 1 ง23102 การงานพ้ืนฐานอาชีพ 6 0.5 20 1

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 3

รวม 11.0 440 22 รวม 11.0 440 22

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค23201 คณิตศาสตร(เพ่ิมเติม 3 1.0 40 2 ค23202 คณิตศาสตร(เพ่ิมเติม 4 1 40 2

ส23235 หน�าท่ีพลเมือง5 0.5 20 1 ส23236 หน�าท่ีพลเมือง6 0.5 20 1

อ23211 ภาษาอังกฤษฟGง – พูด 5 0.5 20 1 อ23212 ภาษาอังกฤษฟGง – พูด 6 0.5 20 1

อ23233 ภาษาอังกฤษทันโลก 5 0.5 20 1 อ23234 ภาษาอังกฤษทันโลก 6 0.5 20 1

อ23241 ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ 5 2.0 80 4 อ23242 ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ 6 2 80 4

รวม 4.5 180 9 รวม 4.5 180 9

รวมหน!วยการเรียน 15.5 620 31 รวมหน!วยการเรียน 15.5 620 31

ก23901 แนะแนว - 20 1 ก23902 แนะแนว - 20 1

ก23903 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1 ก23904 ลูกเสือ - เนตรนารี - 20 1

ก23905 ชุมนุม (อิสระ) - 20 1 ก23906 ชุมนุม (ติวเข�ม) - 20 1

ก23911 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (10) - ก23912 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (5) -

I20903 การนําความรู� ไปใช� ในการบริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - - 1 คุณธรรม จริยธรรม - - 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(10) 4 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(25) 4

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.5 680(10) 35 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.5 680(25) 35

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

หน!วยกิต / ช่ัวโมงสาระสาระ
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

รหัส รหัส

โครงสร�างหลักสูตรโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 ห�องเรียนพิเศษ กลุ!มการเรียน คณิตศาสตรK – ภาษาอังกฤษ (IEP)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

หน!วยกิต / ช่ัวโมง
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 2

ค31101 คณิตศาสตร( 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร( 2 1.0 40 2

ว30101 ฟN สิกส(พ้ืนฐาน 1.5 60 3 ว31102 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 20 1

ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 3 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 2

ว30141 ชีวทยา 1.5 60 3 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

ว30162 วิทยาศาสตร(  โลก และดาราศาสตร(  1 1.0 40 2 พ31102 ยูโด 2 0.5 20 1

ว31101 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1

พ31101 ยูโด 1 0.5 20 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 รวม 6.0 240 12

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 รายวิชาเพ่ิมเติม

รวม 11.5 460 23 ค31208 คณิตศาสตร(เข�มข�น 2 2.0 80 4

รายวิชาเพ่ิมเติม ค31209 คณิตศาสตร(ประยุกต( 1.0 40 2

ค31207 คณิตศาสตร(เข�มข�น 1 2.0 80 4 ว31201 ฟN สิกส( 1 2.0 80 4

ค31206 การใช� โปรแกรมสํา เร็จรูปเชิงคณิตศาสตร( 1.0 40 2 ว31223 เคมีเข�มข�น 1 2.0 80 4

ว31281 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร( 1 1.0 40 2 ว31245 ชีววิทยาเข�มข�น 1 2.0 80 4

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 ว31282 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร( 2 1.0 40 2

อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20 1 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

อ31295 การอ<านภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 1

อ31296 การอ<านภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 12.0 480 24

รวมหน!วยการเรียน 17.5 700 35 รวมหน!วยการเรียน 18.0 720 36

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชุมนุม - 20 1 ก31904 ชุมนุม - 20 1

ก31909 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก31910 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม/จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม/จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 17.5 760(20) 38 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 18.0 780(20) 39

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 4   โครงสร�างวิทยาศาสตรK  – คณิตศาสตรK   ห�องเรียนพิเศษ  (กลุ!มท่ี 1)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รหัส
สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK
รหัส

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 2

ค31101 คณิตศาสตร( 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร( 2 1.0 40 2

ว31101 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 1 ว30162 วิทยาศาสตร( โลก และดาราศาสตร(  1 1.0 40 2

ว30141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 3 ว31102 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

พ31101 ยูโด 1 0.5 20 1 พ31102 ยูโด 2 0.5 20 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.0 280 14

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท31208 การอ<าน 1.0 40 2 ท31210 การเขียน 1.0 40 2

ค31207 คณิตศาสตร(เข�มข�น 1 2.0 80 4 ค31208 คณิตศาสตร(เข�มข�น 2 2.0 80 4

ค31206 การใช� โปรแกรมสํา เร็จรูปเชิงคณิตศาสตร( 1.0 40 2 ค31209 คณิตศาสตร(ประยุกต( 1.0 40 2

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

ว30281 การใช�โปรแกรมกราฟNก 1.0 40 2 ส31221 กฎหมายน<ารู� 1 1.0 40 2

อ31293 ทักษะภาษาอังกฤษ 1 2.0 80 4 อ31294 ทักษะภาษาอังกฤษ 2 2.0 80 4

อ31295 การอ<านภาษาอังกฤษเข�มข�น 1 1.0 40 2 อ31296 การอ<านภาษาอังกฤษเข�มข�น 2 1.0 40 2

อ31297 การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร 1 1.0 40 2 อ31298 การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร 2 1.0 40 2

รวม 9.5 380 19 รวม 9.5 380 19

รวมหน!วยการเรียน 17.0 680 34 รวมหน!วยการเรียน 16.5 660 33

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชุมนุม - 20 1 ก31904 ชุมนุม - 20 1

ก31909 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก31910 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม/จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม/จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 17.0 740(20) 37 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.5 720(20) 36

สาระ

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 4  โครงสร�างคณิตศาสตรK  – ภาษาอังกฤษ ห�องเรียนพิเศษ  (กลุ!มท่ี 2)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

รหัส
สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK
รหัส
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 2
ค31101 คณิตศาสตร( 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร( 2 1.0 40 2
ว30101 ฟN สิกส(พ้ืนฐาน 1.5 60 3 ว31102 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 20 1

ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 3 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 2

ว30141 ชีวทยา 1.5 60 3 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

ว30162 วิทยาศาสตร(  โลก และดาราศาสตร(  1 1.0 40 2 พ31102 ยูโด 2 0.5 20 1

ว31101 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1

พ31101 ยูโด 1 0.5 20 1 รวม 6.0 240 12

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 รายวิชาเพ่ิมเติม

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 ค31202 คณิตศาสตร(เพ่ิมเติม 2 1.5 60 3

รวม 11.5 460 23 ว31201 ฟN สิกส( 1 2.0 80 4

รายวิชาเพ่ิมเติม ว31222 เคมี 2 1.5 60 3

ค31201 คณิตศาสตร(เพ่ิมเติม 1 1.5 60 3 ว31244 ชีววิทยา 2 1.5 60 3

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 ว30281 การใช�โปรแกรมกราฟNก 1.0 40 2

อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20 1 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

อ31221 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห( 1 1.0 40 2 อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 1

ส31221 กฎหมายน<ารู� 1 1.0 40 2 อ31222 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห( 2 1.0 40 2

รวม 4.5 180 9 รวม 9.5 380 19

รวมหน!วยการเรียน 16.0 640 32 รวมหน!วยการเรียน 15.5 620 31

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชุมนุม - 20 1 ก31904 ชุมนุม - 20 1

ก31909 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก31910 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.0 700(20) 35 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.5 680(20) 34

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 4  โครงสร�างวิทยาศาสตรK – คณิตศาสตรK  (กลุ!มท่ี 3)

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

ภาคเรียนท่ี 2

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
รหัสรหัส

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

ภาคเรียนท่ี 1
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 2

ค31101 คณิตศาสตร( 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร( 2 1.0 40 2

ว30162 วิทยาศาสตร(  โลก และดาราศาสตร( 1 1.0 40 2 ว30141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 3

ว31101 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 1 ว31102 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

พ31101 ยูโด 1 0.5 20 1 พ31102 ยูโด 2 0.5 20 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 2

รวม 7.0 280 14 รวม 7.5 300 15

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท31208 การอ<าน 1.0 40 2 ท31210 การเขียน 1.0 40 2

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 ส31221 กฎหมายน<ารู� 1 1.0 40 2

ว30281 การใช�โปรแกรมกราฟNก 1.0 40 2 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20 1 อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 1

อ31221 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห( 1 1.0 40 2 อ31222 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห( 2 1.0 40 2

วิชาเฉพาะแผน วิชาเฉพาะแผน

ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร( ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร(

ภาษาญ่ีปุTน ภาษาญ่ีปุTน

ภาษาจีน ภาษาจีน

ธุรกิจแนวใหม< ธุรกิจแนวใหม<

รวม 7.0 280 14 รวม 7.0 280 14

รวมหน!วยการเรียน 14.0 560 28 รวมหน!วยการเรียน 14.5 580 29

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชุมนุม - 20 1 ก31904 ชุมนุม - 20 1

ก31909 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก31910 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 14.0 620(20) 31 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 14.5 640(20) 32

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 4 โครงสร�างมนุษยศาสตรK   ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรK  , ภาษาญ่ีปุSน , ภาษาจีน และธุรกิจแนวใหม!  (กลุ!มท่ี 4)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

3.0 120 6 3.0

รหัสรหัส
สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

120 6
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท31101 ภาษาไทย  1 1.0 40 2 ท31102 ภาษาไทย  2 1.0 40 2

ค31101 คณิตศาสตร(  1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร(  2 1.0 40 2

ว30141 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 60 3 ว30162 วิทยาศาสตร(  โลก และดาราศาสตร(  1 1.0 40 2

ว31101 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 1 ว31102 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 20 1

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 2 ส31102 สังคมศึกษา  2 1.0 40 2

ส31103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 1 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 1

พ31101 ยูโด 1 0.5 20 1 พ31102 ยูโด 2 0.5 20 1

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 1 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 1

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 2 อ31102 ภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.0 280 14

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท31208 การอ<าน 1.0 40 2 ท31210 การเขียน 1.0 40 2

ส31221 กฎหมายน<ารู� 1 1.0 40 2 ส31222 กฎหมายน<ารู� 2 1.0 40 2

พ31201 สุขศึกษา 1 0.5 20 1 พ31202 สุขศึกษา 2 0.5 20 1

อ31201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 0.5 20 1 อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 0.5 20 1

อ31221 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห( 1 1.0 40 2 อ31222 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห( 2 1.0 40 2

ว30281 การใช�โปรแกรมกราฟNก 1.0 40 2

วิชาเฉพาะแผน วิชาเฉพาะแผน

สังคมวิทยา สังคมวิทยา

วิทยาศาสตร(การกีฬา วิทยาศาสตร(การกีฬา

สร�างสรรค(งานศิลปA สร�างสรรค(งานศิลปA

รวม  280 14 รวม 8.0 320 16

รวมหน!วยการเรียน 7.5 580 29 รวมหน!วยการเรียน 15.0 600 30

ก31901 แนะแนว - 20 1 ก31902 แนะแนว - 20 1

ก31903 ชุมนุม - 20 1 ก31904 ชุมนุม - 20 1

ก31909 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก31910 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 7.5 640(20) 32 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.0 660(20) 33

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ชั่วโมง

 / 
สัปดาหK

รหัส รหัส

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 4  กลุ!มการเรียน  โครงสร�างศิลปศาสตรK  สังคมวิทยา วิทยาศาสตรKการกีฬาและสร�างสรรคKงานศิลปV  (กลุ!มท่ี 5)

3.0 120 6 3.0 120 6
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร( 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร( 4 1.0 40 2

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมิศาสตร( 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร( 1.0 40 2

ส32103 พระพุทธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพุทธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 6.0 240 12

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค32203 คณิตศาสตร(เข�มข�น 3 2.0 80 4 ค32204 คณิตศาสตร(เข�มข�น 4 2.0 80 4

ค32205 การพิสูจน(ทางคณิตศาสตร( 1.0 40 2 ค32207 การสัมมนาทางคณิตศาสตร( 1.0 40 2

ว32202 ฟNสิกส( 2 2.0 80 4 ว32201 ฟNสิกส( 3 2.0 80 4

ว32227 เคมีเข�มข�น 2 2.0 80 4 ว32225 เคมีเข�มข�น 3 2.0 80 4

ว32249 ชีววิทยาเข�มข�น 2 2.0 80 4 ว32245 ชีววิทยาเข�มข�น 3 2.0 80 4

ว32281 โครงงานวิทยาศาสตร( 1 1.0 40 2 ว32282 โครงงานวิทยาศาสตร( 2 1.0 40 2

ส30231 หน�าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 1 ส30232 หน�าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 1

พ32201 แบดมินตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด(บอล 0.5 20 1

อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 0.5 20 1 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 0.5 20 1

อ32295 การอ<านภาษาอังกฤษเข�มข�น 3 1.0 40 2 อ32296 การอ<านภาษาอังกฤษเข�มข�น 4 1.0 40 2

 I30201 การศึกษาค�นคว� าและสร�างความรู�  (IS1) 1.0 40 2

รวม 12.5 500 25 รวม 13.5 540 27

รวมหน!วยการเรียน 18.5 740 37 รวมหน!วยการเรียน 19.5 780 39

ก32901 แนะแนว - 20 1 ก32902 แนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก32907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก32908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 18.5 800(20) 40 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 19.5 840(20) 42

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 5   โครงสร�างวิทยาศาสตรK  – คณิตศาสตรK   ห�องเรียนพิเศษ  (กลุ!มท่ี 1)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รหัส
สาระ หน!วยกิต / ชั่วโมง

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK
รหัส

สาระ หน!วยกิต / ชั่วโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร( 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร( 4 1.0 40 2

ว30101 ฟNสิกส(พ้ืนฐาน 1.5 60 3 ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 3

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมิศาสตร( 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร( 1.0 40 2

ส32103 พระพุทธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพุทธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา  3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ  3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.5 300 15
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท32201 การพูด - เขียน เชิงสร�างสรรค( 1 1.0 40 2 ท32202 การพูด - เขียน เชิงสร�างสรรค( 2 1.0 40 2

ค32203 คณิตศาสตร(เข�มข�น 3 2.0 80 4 ค32204 คณิตศาสตร(เข�มข�น 4 2.0 80 4

ค32205 การพิสูจน(ทางคณิตศาสตร( 1.0 40 2 ค32207 การสัมมนาทางคณิตศาสตร( 1.0 40 2

ส30231 หน�าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 1 ส30232 หน�าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 1

พ32201 แบดมินตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด(บอล 0.5 20 1

ง32273 ธุรกิจสร�างรายได� 1 1.0 40 2 ง32274 ธุรกิจสร�างรายได� 2 1.0 40 2

อ32293 ทักษะภาษาอังกฤษ 3 2.0 80 4 อ32294 ทักษะภาษาอังกฤษ 4 2.0 80 4

อ32295 การอ<านภาษาอังกฤษเข�มข�น 3 1.0 40 2 อ32296 การอ<านภาษาอังกฤษเข�มข�น 4 1.0 40 2

อ32297 การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร 3 1.0 40 2 อ32298 การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร 4 1.0 40 2

 I30201 การศึกษาค�นคว� าและสร� างความรู�  (IS1) 1.0 40 2

รวม 10.0 400 20 รวม 11.0 440 22
รวมหน!วยการเรียน 17.5 700 35 รวมหน!วยการเรียน 18.5 740 37

ก32901 แนะแนว - 20 1 ก32902 แนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก32907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -  ก32908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3
รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 17.5 760(20) 38 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 18.5 800(20) 40

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 5  โครงสร�างคณิตศาสตรK  – ภาษาอังกฤษ ห�องเรียนพิเศษ  (กลุ!มท่ี 2)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

หน!วยกิต /ช่ัวโมง ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK
รหัส

สาระ หน!วยกิต /ช่ัวโมง ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK
รหัส

สาระ
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร( 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร(  4 1.0 40 2

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมิศาสตร( 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร( 1.0 40 2

ส32103 พระพุทธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพุทธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 6.0 240 12

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค32201 คณิตศาสตร(เพ่ิมเติม 3 1.5 60 3 ค32202 คณิตศาสตร(เพ่ิมเติม 4 1.5 60 3

ว32202 ฟNสิกส( 2 2.0 80 4 ว32201 ฟNสิกส( 3 2.0 80 4

ว32221 เคมี 2 1.5 60 3 ว32223 เคมี 3 1.5 60 3

ว32247 ชีววิทยา 2 1.5 60 3 ว32241 ชีววิทยา 3 1.5 60 3

ส30231 หน�าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 1 ส30232 หน�าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 1

พ32201 แบดมินตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด(บอล 0.5 20 1

อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 0.5 20 1 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 0.5 20 1

อ32221 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห(  3 1.0 40 2 อ32222 ภาษอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห(  4 1.0 40 2

 I30201 การศึกษาค�นคว� าและสร�างความรู�  (IS1) 1.0 40 2

รวม 9.0 360 18 รวม 10.0 400 20

รวมหน!วยการเรียน 15.0 600 30 รวมหน!วยการเรียน 16.0 640 32

ก32901 แนะแนว - 20 1 ก32902 แนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก32907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก32908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.0 660(20) 33 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.0 700(20) 35

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 5  โครงสร�างวิทยาศาสตรK  – คณิตศาสตรK  (กลุ!มท่ี 3)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

รหัส รหัส
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร( 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร( 4 1.0 40 2

ว30101 ฟNสิกส(พ้ืนฐาน 1.5 60 3 ว30102 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 3

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมิศาสตร( 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร( 1.0 40 2

ส32103 พระพุทธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพุทธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา  3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ  3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.5 300 15

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท32201 การพูด - เขียน เชิงสร�างสรรค( 1 1.0 40 2 ท32202 การพูด - เขียน เชิงสร�างสรรค( 2 1.0 40 2

ส30231 หน�าท่ีพลเมือง1 0.5 20 1 ส30232 หน�าท่ีพลเมือง2 0.5 20 1

พ32201 แบดมินตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด(บอล 0.5 20 1

ง32273 ธุรกิจสร�างรายได� 1 1.0 40 2 ง32274 ธุรกิจสร�างรายได� 2 1.0 40 2

อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 0.5 20 1 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 0.5 20 1

อ32221 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห(  3 1.0 40 2 อ32222 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห(  4 1.0 40 2

 I30201 การศึกษาค�นคว� าและสร�างความรู�  (IS1) 1.0 40 2

วิชาเฉพาะแผน วิชาเฉพาะแผน

ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร( ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร(
ภาษาญ่ีปุTน ภาษาญ่ีปุTน
ภาษาจีน ภาษาจีน
ธุรกิจแนวใหม< ธุรกิจแนวใหม<

รวม 7.5 300 15 รวม 8.5 340 17

รวมหน!วยการเรียน 15.0 600 30 รวมหน!วยการเรียน 16.0 640 32

ก32901 แนะแนว - 20 1 ก32902 แนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก32907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก32908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.0 660(20) 33 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.0 700(20) 35

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 5 โครงสร�างมนุษยศาสตรK   ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรK  , ภาษาญ่ีปุSน , ภาษาจีน และธุรกิจแนวใหม!  (กลุ!มท่ี 4)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

รหัส รหัส

63.0 120 6 3.0 120
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 40 2 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 2

ค32101 คณิตศาสตร( 3 1.0 40 2 ค32102 คณิตศาสตร( 4 1.0 40 2

ว30102 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 3 ว30101 ฟNสิกส(พ้ืนฐาน 1.5 60 3

ว32101 ออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5 20 1 ว32102 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 20 1

ส32101 ภูมิศาสตร( 1.0 40 2 ส32102 เศรษฐศาสตร( 1.0 40 2

ส32103 พระพุทธศาสนา 3 0.5 20 1 ส32104 พระพุทธศาสนา 4 0.5 20 1

พ32101 สุขศึกษา  3 0.5 20 1 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 20 1

ศ32101 ศิลปะ  3 0.5 20 1 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 1

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40 2 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 2

รวม 7.5 300 15 รวม 7.5 300 15

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท32201 การพูด - เขียน เชิงสร�างสรรค( 1 1.0 40 2 ท32202 การพูด - เขียน เชิงสร�างสรรค( 2 1.0 40 2

ส30231 หน�าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 1 ส30232 หน�าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 1

ส32284 อาเซียนศึกษา 1.0 40 2 ส32223 การเมืองการปกครอง 1.0 40 2

พ32201 แบดมินตัน 0.5 20 1 พ32202 แฮนด(บอล 0.5 20 1

ง32273 ธุรกิจสร�างรายได� 1 1.0 40 2 ง32274 ธุรกิจสร�างรายได� 2 1.0 40 2

อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 0.5 20 1 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 0.5 20 1

 I30201 การศึกษาค�นคว� าและสร�างความรู�  (IS1) 1.0 40 2

วิชาเฉพาะแผน วิชาเฉพาะแผน

สังคมวิทยา สังคมวิทยา

วิทยาศาสตร(การกีฬา วิทยาศาสตร(การกีฬา

สร�างสรรค(งานศิลปA สร�างสรรค(งานศิลปA

รวม 7.5 300 15 รวม 8.5 340 17

รวมหน!วยการเรียน 15.0 600 30 รวมหน!วยการเรียน 16.0 640 32

ก32901 กิจกรรมแนะแนว - 20 1 ก32902 กิจกรรมแนะแนว - 20 1

ก32903 ชุมนุม - 20 1 ก32904 ชุมนุม - 20 1

ก31907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก31908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.0 660(20) 33 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.0 700(20) 35

รหัส
สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
รหัส

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 5  กลุ!มการเรียน  โครงสร�างศิลปศาสตรK  สังคมวิทยา วิทยาศาสตรKการกีฬาและสร�างสรรคKงานศิลปV  (กลุ!มท่ี 5)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

3.0 120 6 3.0 120 6

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร( 5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร( 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร(  2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร( 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค33207 คณิตศาสตร(เข�มข�น 5 2.0 80 4 ค33208 คณิตศาสตร(เข�มข�น 6 2.0 80 4

ค33203 คณิตศาสตร(แอดมิดช่ัน 1.0 40 2 ค33209 สถิติกับการวิจัย 1.0 40 2

ว32204 ฟNสิกส( 4 2.0 80 4 ว30261 วิทยาศาสตร(  โลก และดาราศาสตร(  2 1.0 40 2

ว33228 เคมีเข�มข�น 4 2.0 80 4 ว33205 ฟNสิกส( 5 2.0 80 4

ว33248 ชีววิทยาเข�มข�น 4 2.0 80 4 ว33227 เคมีเข�มข�น 5 2.0 80 4

ว33285 วิทยาศาสตร(แอดมิดช่ัน 1.0 40 2 ว33247 ชีวิวิทยาเข�มข�น 5 2.0 80 4

ส30233 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 1 ว33286 การคํานวณเชิงฟNสิกส( 1.0 40 2

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 ส30234 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 1

อ33295 ภาษาอังกฤษเข�มข�น 5 1.0 40 2 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

I30202 การส่ือสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 40 2 อ33296 ภาษาอังกฤษเข�มข�น 6 1.0 40 2

รวม 13.0 520 26 รวม 13.0 520 26

รวมหน!วยการเรียน 19.0 760 38 รวมหน!วยการเรียน 18.5 740 37

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก33908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การนําองค(ความรู�ไปใช�บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 19.0 820(20) 41 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 18.5 800(40) 40

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 6  โครงสร�างวิทยาศาสตรK  – คณิตศาสตรK   ห�องเรียนพิเศษ  (กลุ!มท่ี 1)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รหัส
สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK
รหัส

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร( 5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร( 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร( 2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร( 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท33201 หลักการใช�ภาษา 1.0 40 2 ท33202 รักษ(ภาษา 1.0 40 2

ค33207 คณิตศาสตร(เข�มข�น 5 2.0 80 4 ค33208 คณิตศาสตร(เข�มข�น 6 2.0 80 4

ค33203 คณิตศาสตร(แอดมิดช่ัน 1 1.0 40 2 ค33209 สถิติกับการวิจัย 1.0 40 2

ว33281 วิทยาศาสตร(น<ารู� 1 1.0 40 2 ว33282 วิทยาศาสตร(น<ารู� 2 1.0 40 2

ส30233 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 1 ส30234 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 1

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

อ33293 ทักษะภาษาอังกฤษ 5 2.0 80 4 อ33294 ทักษะภาษาอังกฤษ 6 2.0 80 4

อ33295 ภาษาอังกฤษเข�มข�น 5 1.0 40 2 อ33296 ภาษาอังกฤษเข�มข�น 6 1.0 40 2

อ33297 การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร 5 1.0 40 2 อ33298 การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร 6 1.0 40 2

I30202 การส่ือสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 40 2

รวม 11.0 440 22 รวม 10.0 400 20

รวมหน!วยการเรียน 17.0 680 34 รวมหน!วยการเรียน 15.5 620 31

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก33908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การนําองค(ความรู�ไปใช�บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 17.0 740(20) 37 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.5 680(40) 34

สาระ หน!วยกิต /ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 6  โครงสร�างคณิตศาสตรK – ภาษาอังกฤษ ห�องเรียนพิเศษ  (กลุ!มท่ี 2)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

รหัส
สาระ หน!วยกิต /ช่ัวโมง

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK
รหัส
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร( 5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร( 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร(  2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร( 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ค33201 คณิตศาสตร(เพ่ิมเติม 5 1.5 60 3 ค33202 คณิตศาสตร(เพ่ิมเติม 6 1.5 60 3

ว33204 ฟNสิกส( 4 2.0 80 4 ว30261 วิทยาศาสตร(  โลก และดาราศาสตร(  2 1.0 40 2

ว33224 เคมี 4 1.5 60 3 ว33205 ฟNสิกส( 5 2.0 80 4

ว33244 ชีววิทยา 4 1.5 60 3 ว33225 เคมี 5 1.5 60 3

ส30233 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 1 ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 60 3

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 ส30234 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 1

อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20 1 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

อ33221 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห( 5 1.0 40 2 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 20 1

I30202 การส่ือสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 40 2 อ33222 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห(  6 1.0 40 2

รวม 10.0 400 20 รวม 10.0 400 20

รวมหน!วยการเรียน 16.0 640 32 รวมหน!วยการเรียน 15.5 620 31

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก33908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การนําองค(ความรู�ไปใช�บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 16.0 700(20) 35 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 15.5 680(40) 34

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 6  โครงสร�างวิทยาศาสตรK  – คณิตศาสตรK  (กลุ!มท่ี 3)

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

รหัสรหัส
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร( 5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร( 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร( 2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร( 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท33201 หลักการใช�ภาษา 2 1.0 40 2 ท33202 รักษ(ภาษา 1.0 40 2

ว33281 วิทยาศาสตร(น<ารู� 1 1.0 40 2 ว33282 วิทยาศาสตร(น<ารู� 2 1.0 40 2

ส30233 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 1 ส30234 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 1

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20 1 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 20 1

อ33221 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห( 5 1.0 40 2 อ33222 ภาษาอังกฤษอ<านเชิงวิเคราะห(  6 1.0 40 2

I30202 การส่ือสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 40 2

วิชาเฉพาะแผน วิชาเฉพาะแผน

ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร( ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร(

ภาษาญ่ีปุTน ภาษาญ่ีปุTน

ภาษาจีน ภาษาจีน

ธุรกิจแนวใหม< ธุรกิจแนวใหม<

รวม 8.5 340 17 รวม 7.5 300 15

รวมหน!วยการเรียน 14.5 580 29 รวมหน!วยการเรียน 13.0 520 26

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก33908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การนําองค(ความรู�ไปใช�บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 14.5 640(20) 32 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 13.0 580(40) 29

6 3.0 120 6

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 6 โครงสร�างมนุษยศาสตรK   ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรK  , ภาษาญ่ีปุSน , ภาษาจีน และธุรกิจแนวใหม!  (กลุ!มท่ี 4)

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

รหัส รหัส

3.0 120
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รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หน!วยกิต เวลาเรียน

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 2 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 2

ค33101 คณิตศาสตร(  5 1.0 40 2 ค33102 คณิตศาสตร( 6 1.0 40 2

ว33101 วิทยาการคํานวณ 3 0.5 20 1 ส33102 ประวัติศาสตร( 2 1.0 40 2

ส33101 ประวัติศาสตร( 1 1.0 40 2 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 20 1

พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 20 1 ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 20 1

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 1 ง33104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 1

ง33103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 1 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 2

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 2

รวม 6.0 240 12 รวม 5.5 220 11

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

ท33201 หลักการใช�ภาษา 1.0 40 2 ท33202 รักษ(ภาษา 1.0 40 2

ว33281 วิทยาศาสตร(น<ารู� 1 1.0 40 2 ว33282 วิทยาศาสตร(น<ารู� 2 1.0 40 2

ส30233 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 1 ส30234 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 1

ส33242 เศรษฐกิจโลก 1.0 40 2 ส33282 ภูมิศาสตร(กายภาพ 1.0 40 2

พ33201 ลีลาศ 1 0.5 20 1 พ33202 ลีลาศ 2 0.5 20 1

อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 0.5 20 1 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 20 1

I30202 การส่ือสารและการนําเสนอ (IS2) 1.0 40 2

วิชาเฉพาะแผน วิชาเฉพาะแผน

สังคมวิทยา สังคมวิทยา

วิทยาศาสตร(การกีฬา วิทยาศาสตร(การกีฬา

สร�างสรรค(งานศิลปA สร�างสรรค(งานศิลปA

รวม 8.5 340 17 รวม 7.5 300 15

รวมหน!วยการเรียน 14.5 580 29 รวมหน!วยการเรียน 13.0 520 26

ก33901 แนะแนว - 20 1 ก33902 แนะแนว - 20 1

ก33903 ชุมนุม - 20 1 ก33904 ชุมนุม - 20 1

ก33907 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) - ก33908 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1 I30903 การนําองค(ความรู�ไปใช�บริการสังคม (IS3) - (20) -

คุณธรรม จริยธรรม - 20 1

รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(20) 3 รวมเวลาเรียนกิจกรรม - 60(40) 3

รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 14.5 640(20) 32 รวมหน!วยการเรียน / เวลารวม 13.0 580(20) 29

3.0 1203.0 120 6

โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 6  กลุ!มการเรียน  โครงสร�างศิลปศาสตรK  สังคมวิทยา วิทยาศาสตรKการกีฬาและสร�างสรรคKงานศิลปV  (กลุ!มท่ี 5)

ภาคเรียนท่ี 1

สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง
ช่ัวโมง

 / 
สัปดาหK

ภาคเรียนท่ี 2

รหัสรหัส
สาระ หน!วยกิต / ช่ัวโมง

ช่ัวโมง
 / 

สัปดาหK

6

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท21101 รายวิชา  ภาษาไทย 1   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท21102 รายวิชา  ภาษาไทย 2   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท22101 รายวิชา  ภาษาไทย 3   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท22102 รายวิชา  ภาษาไทย 4   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท23101 รายวิชา  ภาษาไทย 5   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท23102 รายวิชา  ภาษาไทย 6   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
      
รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ท21205 รายวิชา หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 1   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท21206 รายวิชา หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 2   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท21207 รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1    จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท21208 รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2    จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท23202 รายวิชา การเขียนความเรียงสร+างสรรค, 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท23203 รายวิชา การเขียนความเรียงสร+างสรรค, 2 จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  ท31101   รายวิชา  ภาษาไทย 1   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ท31102   รายวิชา  ภาษาไทย 2   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ท32101   รายวิชา  ภาษาไทย 3   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ท32102   รายวิชา  ภาษาไทย 4   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ท33101   รายวิชา  ภาษาไทย 5   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ท33102   รายวิชา  ภาษาไทย 6   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
      
 รายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ท31208 รายวิชา  การอ�าน    จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท31210 รายวิชา  การเขียน   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ท31213 รายวิชา  หลักการใช+ภาษาไทย 1         จำนวนชัว่โมง  60  ชั่วโมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท31214  รายวิชา  ภูมิป1ญญาทางภาษาไทย  จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ท32201  รายวิชา  การพูด-เขียนเชิงสร+างสรรค, 1 จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ท32202  รายวิชา  การพูด-เขียนเชิงสร+างสรรค, 2 จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท32203 รายวิชา  ภาษากับวัฒนธรรม           จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ท32204 รายวิชา  วรรณกรรมท+องถ่ิน           จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต   
รหัสวิชา  ท33201 รายวิชา  หลักการใช+ภาษา 2  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ท33202 รายวิชา  รักษ,ภาษาไทย  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท21101              วิชา  ภาษาไทย 1                  กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  1    ภาคเรียนที่  1       เวลา  60  ช่ัวโมง          จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

 

อ�านออกเสียงบทร+อยแก+วและร+อยกรองให+ถูกต+องเหมาะสมกับเรื ่องที ่อ�าน   จับใจความ
สำคัญ    ระบุเหตุผล   แยกข+อเท็จจริงข+อคิดเห็น   อธิบายคำเปรียบเทียบ   คำที่มีหลายความหมายใน
บริบทต�างๆ   ตีความ   วิเคราะห,คุณค�าจากการอ�านงานเขียนเพื่อนำไปใช+แก+ป1ญหาในชีวิต   โดยใช+
กระบวนการอ�าน  คิด  วิเคราะห,และฝAกปฏิบัติ   เพื่อให+มีมารยาทในการอ�าน  มีนิสัยรักการอ�าน   เห็น
คุณค�าและมีวิจารณญาณในการอ�าน  

คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด   เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ   ย�อความ   เขียนจดหมาย
เขียนรายงานการศึกษา เขียนโครงงานอย�างมีประสิทธิภาพโดยเห็นคุณค�าและมีมารยาทในการเขียน  

พูดสรุปใจความสำคัญ เล�าเร่ืองย�อจากเร่ืองท่ีฟ1งและดู พูดรายงานจากการศึกษา ค+นคว+าจาก
แหล�งการเรียนรู+ต�างๆ  ในชุมชนและท+องถ่ิน  สามารถเลือกฟ1ง เลือกดู   และพูดแสดงความรู+   ความคิด
และความรู+สึกในโอกาสต�างๆ   อย�างมีวิจารณญาณและสร+างสรรค,  

ศึกษาลักษณะของเสียงในภาษาไทย คำมูล คำประสม คำซ้ำ  คำซ+อน  คำพ+อง  วิเคราะห, 
ความแตกต�างของภาษาพูดและภาษาเขียน   แต�งกลอนและกาพย,ยานี  11   จำแนกสำนวนที่เปHนคำ
พังเพยและสุภาษิต   โดยใช+กระบวนการคิดและวิเคราะห,เพ่ือเข+าใจธรรมชาติของภาษา   ภูมิป1ญญาทาง
ภาษา    หลักภาษาไทยและรักภาษาไทยไว+เปHนสมบัติของชาติ  

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ�าน   วิเคราะห,   อธิบาย   สรุปความรู+ท่ีได+จากข+อคิด
ใน   การอ�าน   ท�องจำบทอาขยานท่ีกำหนดและบทร+อยกรองที่มีคุณค�าตามความสนใจ   เพ่ือให+เห็น
คุณค�าและมีความภาคภูมิใจในวรรณคดีไทย   และความเปHนไทย   นำความรู+   ข+อคิด   และคติธรรมไป
ประยุกต,ใช+ในชีวิตจริง  
 
รหัสตัวชี้วัด  

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

รวม  31  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท21102                วิชา  ภาษาไทย 2                กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  1           ภาคเรียนท่ี  2       เวลา  60  ชั่วโมง    จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
______________________________________________________________________ 

  
อ�านออกเสียงบทร+อยแก+วและร+อยกรองให+ถูกต+องเหมาะสมกับเรื่องที่อ�าน   จับใจความ

สำคัญ     ระบุเหตุผล   แยกข+อเท็จจริงข+อคิดเห็น   อธิบายคำเปรียบเทียบ   คำท่ีมีหลายความหมายใน
บริบทต�าง ๆ   ตีความ   ระบุความสมเหตุสมผลของงานประเภทชักจูงโน+มน+าวใจ   ปฏิบัติตามคู�มือ
แนะนำวิธีการใช+งานในระดับที่ยากข้ึน  วิเคราะห,คุณค�าจากการอ�านงานเขียนเพ่ือนำไปใช+แก+ป1ญหาใน
ชีวิต   โดยใช+กระบวนการอ�าน  คิด  วิเคราะห,และฝAกปฏิบัติ   เพ่ือให+มีมารยาทในการอ�าน  มีนิสัยรัก
การอ�าน   เห็นคุณค�าและมีวิจารณญาณในการอ�าน  

คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด    เขียนส่ือสาร  เขียนบรรยาย   เขียนแสดงความคิดเห็นจาก
สื่อในบทเรียนประเภทต�างๆ เขียนรายงานการศึกษา เขียนโครงงานอย�างมีประสิทธิภาพโดยเห็นคุณค�า
และมีมารยาทในการเขียน  

แสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟ1งและดู   พูดประเมินความน�าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเน้ือหาโน+มน+าว
ใจ       พูดรายงานจากการศึกษา    ค+นคว+าจากแหล�งการเรียนรู+ต�างๆ  ในชุมชนและท+องถ่ิน   สามารถ
เลือกฟ1ง   เลือกดู   และพูดแสดงความรู+   ความคิดและความรู+สึกในโอกาสต�างๆ   อย�างมีวิจารณญาณ
และสร+างสรรค,  

ศึกษาชนิดและหน+าท่ีของคำในประโยค   วิเคราะห,ความแตกต�างของภาษาพูดและภาษา
เขียน      แต�งกลอนและกาพย,ยานี  11   จำแนกสำนวนท่ีเปHนคำพังเพยและสุภาษิต   โดยใช+
กระบวนการคิดและวิเคราะห,เพ่ือเข+าใจธรรมชาติของภาษา   ภูมิป1ญญาทางภาษา   หลักภาษาไทยและ
รักภาษาไทยไว+เปHนสมบัติของชาติ  

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ�าน   วิเคราะห,   อธิบาย   สรุปความรู+ท่ีได+จากข+อคิด
ใน    การอ�าน   ท�องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร+อยกรองท่ีมีคุณค�าตามความสนใจ   เพื่อให+เห็น
คุณค�าและมีความภาคภูมิใจในวรรณคดีไทย   และความเปHนไทย   นำความรู+   ข+อคิด   และคติธรรมไป
ประยุกต,ใช+ในชีวิตจริง  
รหัสตัวชี้วัด  

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

รวม  27 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท22101                  วิชา  ภาษาไทย 3               กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  2      ภาคเรียนท่ี  1        เวลา  60  ชั่วโมง        จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
______________________________________________________________________ 

  

  

การอ�านออกเสียงบทร+อยแก+ว  และบทร+อยกรองเปHนพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาไทย
รวมถึงการจับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ�านแสดงความคิดเห็นอย�างมีเหตุผล  และเขียน
ผังความคิด  ย�อความ  เรียงความ  จดหมาย  เขียนรายงานจากสิ่งที่อ�านได+  วิเคราะห,วิจารณ,อย�างมี
เหตุผล  และเขียนสื่อสารโดยใช+ถ+อยคำได+ถูกต+องตามระดับภาษา   
         พูดแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห,  วิจารณ,  และประเมินสิ่งท่ีได+จากการฟ1งการดู  พูดในโอกาส
ต�าง ๆ ได+ตามกาลเทศะ  มีศิลปะการพูดและนำข+อคิดไปประยุกต,ใช+ในชีวิตประจำวัน  
         เข+าใจถึงการสร+างคำในในภาษาไทย  ลักษณะของคำมูล  คำประสม  คำซ้ำ  คำซ+อน  คำบาลี
สันสกฤต  และวิเคราะห,โครงสร+างของประโยค  รวมถึงการแต�งบทร+อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  
            สรุปเนื้อหาวรรณคดี  และวิเคราะห,ตัวละครสำคัญ  คุณค�าที่ได+รับจากวรรณคดี  วรรณกรรม
และบทอาขยาน  พร+อมทั้งสรุปความรู+ข+อคิด  เพ่ือนำไปประยุกต,ใช+ในชีวิตจริง  
รหัสตัวชี้วัด  

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

รวม  29  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา  
  
รหัสวิชา     ท22102                  วิชา  ภาษาไทย 4              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  2      ภาคเรียนท่ี  2        เวลา  60  ชั่วโมง       จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
______________________________________________________________________ 

  
   อ�านออกเสียงบทร+อยแก+วท่ีเปHนบทบรรยาย บทพรรณนาและบทร+อยกรองประเภทกลอนและ
กาพย,ห�อโคลง  การอ�านจับใจความจากสื่อต�าง ๆ  คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดตามรูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย  

การเขียนบรรยายและพรรณนา  การเขียนย�อความจากสื่อต�างๆ  พูดสรุปความจากเรื่องที่ฟ1ง
และดู  การพูดวิเคราะห,และวิจารณ,จากเรื่องที่ฟ1งและดู    

ลักษณะของประโยคในภาษาไทย ประโยคสามัญ ประโยคความรวม ประโยคความซ+อน คำราชา
ศัพท,  วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับด+านต�าง ๆ โดยใช+กระบวนการอ�านสร+างความรู+ความคิด และใช+
กระบวนการเขียนสื่อสารในรูปแบบต�าง ๆ    

การเลือกฟ1งและดูอย�างมีวิจารณญาณ การอภิปราย  เพื่อให+เกิดความมุ�งม่ันในการทำงานมีนิสัย
ใฝNรู+ใฝNเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม  
รหัสตัวชี้วัด  

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

รวม  29  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท23101               วิชา  ภาษาไทย 5                กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  3       ภาคเรียนท่ี  1        เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
______________________________________________________________________ 

  
อ�านออกเสียงบทร+อยแก+วและบทร+อยกรองเปHนทำนองเสนาะได+ถูกต+องและเหมาะสมกับเร่ืองที่

อ�าน  เข+าใจความหมายโดยตรงและโดยนัย  จับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ�าน  แสดง
ความคิดเห็นและโต+แย+งเก่ียวกับเรื่องที่อ�าน  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย�อความ  และ
รายงานจากเร่ืองที่อ�านได+  วิเคราะห,  วิจารณ,อย�างมีเหตุผล  และประเมินเรื่องที่อ�านโดยใช+กลวิธีการ
เปรียบเทียบ  ลำดับความอย�างมีข้ันตอนและความเปHนไปได+ของเรื่องที่อ�าน  ประเมินความถูกต+องของ
ข+อมูลที่ใช+สนับสนุนจากเร่ืองท่ีอ�าน  ตีความและประเมินคุณค�าแนวคิดที่ได+จากงานเขียน  เพ่ือนำไปใช+
แก+ป1ญหาในชีวิต  

เขียนสื่อสารด+วยลายมือท่ีอ�านง�ายชัดเจน  ใช+ถ+อยคำได+ถูกต+องเหมาะสมกับระดับภาษา  เขียน
คำขวัญ  คำคม  คำโฆษณา  ชีวประวัติ  เขียนย�อความ  จดหมายกิจธุระ  จดหมายเชิญ
วิทยากร  จดหมายขอความอนุเคราะห,  เขียนอธิบายชี้แจง  แสดงความคิดเห็นและโต+แย+งอย�างมี
เหตุผล  เขียนวิเคราะห,วิจารณ,แสดงความรู+  ความคิดเห็น  หรือโต+แย+งจากบทโฆษณา  เขียนรายงาน
การศึกษาค+นคว+า  และมีมารยาทในการเขียน  

พูดแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห,วิจารณ,  ประเมินสิ่งท่ีได+จากการฟ1ง  การดู  นำข+อคิดไป
ประยุกต,ใช+ในชีวิตประจำวัน  พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีได+จากการศึกษาค+นคว+าสอย�างเปHน
ระบบ  พูดอภิปราย  และมีมารยาทในการฟ1ง  การดู  และการพูด  

เข+าใจและใช+คำต�างประเทศท่ีใช+ในภาษาไทย  ระดับภาษา  คำทับศัพท,  ศัพท,บัญญัติ    
สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ�าน  วิเคราะห,ตัวละครสำคัญ  วิถีชีวิตไทยและคุณค�าที่

ได+รับจากวรรณคดีและวรรณกรรม  และบทอาขยานพร+อมท้ังสรุปความรู+  ข+อคิดเพื่อนำไปประยุกต,ใช+ใน
ชีวิตจริง  
รหัสตัวชี้วัด  

ท 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10  
ท 2.1ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 ,ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/9, ม.3/10  
ท 3.1ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/6  
ท 4.1ม.3/1 , ม.3/3 , ม.3/4  
ท 5.1ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4, ม.3/5  

รวม  32  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา  
  
รหัสวิชา     ท23102                  วิชา  ภาษาไทย 6             กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  3       ภาคเรียนท่ี  2        เวลา  60  ชั่วโมง     จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
______________________________________________________________________ 

  
อ�านออกเสียงบทร+อยแก+วและบทร+อยกรองเปHนทำนองเสนาะได+ถูกต+องและเหมาะสมกับเร่ืองที่

อ�าน  เข+าใจความหมายโดยตรงและโดยนัย  จับใจความสำคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ�าน  แสดง
ความคิดเห็นและโต+แย+งเก่ียวกับเรื่องที่อ�าน  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย�อความ  และ
รายงานจากเร่ืองที่อ�านได+  วิเคราะห,  วิจารณ,อย�างมีเหตุผล  และประเมินเรื่องที่อ�านโดยใช+กลวิธีการ
เปรียบเทียบ  ลำดับความอย�างมีข้ันตอนและความเปHนไปได+ของเรื่องที่อ�าน  ประเมินความถูกต+องของ
ข+อมูลที่ใช+สนับสนุนจากเร่ืองท่ีอ�าน  ตีความและประเมินคุณค�าแนวคิดที่ได+จากงานเขียน  เพ่ือนำไปใช+
แก+ป1ญหาในชีวิต  

เขียนสื่อสารด+วยลายมือท่ีอ�านง�ายชัดเจน  ใช+ถ+อยคำได+ถูกต+องเหมาะสมกับระดับภาษา  เขียน
คำ อวยพร  คติพจน,  สุนทรพจน,  เขียนย�อความ  จดหมายกิจธุระ  จดหมายแสดงความขอบคุณ  เขียน
อธิบายชี้แจง  แสดงความคิดเห็นและโต+แย+งอย�างมีเหตุผล  เขียนวิเคราะห,วิจารณ,แสดงความรู+  ความ
คิดเห็น  หรือโต+แย+งจากบทความทางวิชาการ  กรอกใบสมัครพร+อมเขียนบรรยายเก่ียวกับความรู+และ
ทักษะของตนเองท่ีเหมาะสมกับงาน  เขียนโครงงาน  และมีมารยาทในการเขียน  

พูดแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห,วิจารณ,  ประเมินสิ่งท่ีได+จากการฟ1ง  การดู  นำข+อคิดไป
ประยุกต,ใช+ในชีวิตประจำวัน  พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีได+จากการศึกษาค+นคว+าอย�างเปHน
ระบบ  พูดยอวาที  พูดโต+วาที  พูดโน+มน+าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเน้ือหาอย�างมีเหตุผลและ
น�าเชื่อถือ  และมีมารยาทในการฟ1ง  การดู  และการพูด  

เข+าใจและวิเคราะห,โครงสร+างประโยคความซ+อน  วิเคราะห,ความหมายคำศัพท,ทางวิชาการและ
วิชาชีพ  แต�งบทร+อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ    

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ�าน  วิเคราะห,ตัวละครสำคัญ  วิถีชีวิตไทยและคุณค�าที่
ได+รับจากวรรณคดีและวรรณกรรม  และบทอาขยานพร+อมท้ังสรุปความรู+  ข+อคิดเพื่อนำไปประยุกต,ใช+ใน
ชีวิตจริง  
รหัสตัวชี้วัด  

ท 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10  
ท 2.1ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 ,ม.3/5 , ม.3/6  
ท 3.1ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3,  ม.3/5 , ม.3/6  
ท 4.1ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/5, ม.3/6  
ท 5.1ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4, ม.3/5  

รวม  33  ตัวชี้วัด    
  
 

  
  
  



61 
 

คำอธิบายรายวิชา 

  
รหัสวิชา     ท31101                วิชา  ภาษาไทย 1                 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  4      ภาคเรียนท่ี  1         เวลา  40  ชั่วโมง         จำนวน   1.0   หน�วยกิต 
___________________________________________________________________________ 

  
อ�านร+อยแก+วประเภทบทความ  สารคดี  เรื่องสั้น  ร+อยกรอง  วรรณกรรม  วรรณคดี อย�างมี

วิจารณญาณ  ตีความ  แปลความ  และขยายความเร่ืองท่ีอ�านได+  ใช+แหล�งความรู+พัฒนาประสบการณ,    
การอ�าน  วิเคราะห,  วิจารณ,  ประเมินค�าเร่ืองท่ีอ�านได+  อ�านหนังสือหลากหลาย  เลือกอ�านหนังสือจาก
แหล�งเรียนรู+ และสื่อสารสารสนเทศ  มีมารยาทในการอ�าน     

เขียนเพ่ือกิจธุระ  เขียนเรียงความ ข+อความ จดหมาย เขียนชี้แจง รายงาน  การศึกษา
ค+นคว+า             จดบันทึก  มีมารยาทในการเขียน     

พัฒนาทักษะการฟ1ง  การดูสื่อจากรูปแบบต�างๆ  วิเคราะห,  วิจารณ,อย�างมีเหตุผล  พูดแสดง
ความคิดเห็นในโอกาสต�าง ๆ ใช+ภาษาถูกต+อง และมีมารยาทในการพูด   ใช+ภาษาสื่อสารอย�างมี
ประสิทธิภาพ  เข+าใจธรรมชาติของภาษา และลักษณะของภาษาไทย     เลือกใช+คำได+เหมาะสม  ใช+
ภาษาปฏิบัติงานกับผู+อ่ืน     เลือกใช+คำตามกาลเทศะ      

เข+าใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา  อิทธิพลภาษาถ่ิน และภาษาต�างประเทศ แต�งร+อยกรอง
ประเภทกลอน  กาพย,ได+  เห็นคุณค�าถ+อยคำสำนวน วรรณกรรม  ศึกษาบทกวีนิพนธ,  กาพย,  กลอน
ประเมินค�าด+านวรรณศิลปP  สังคม  โดยใช+หลักการวิเคราะห,  แต�งคำประพันธ, กาพย, กลอนได+    

เห็นคุณค�าการศึกษาวรรณกรรม ใช+กระบวนการทางภาษาโดยฝAกปฏิบัติในการฝAก
อ�าน  เขียน  ฟ1ง  ดู  พูด  การคิดวิเคราะห,  สังเคราะห, ประเมินค�า  การสื่อสารร�วมกับผู+อ่ืน ใช+
กระบวนการกลุ�ม  ปฏิบัติงานร�วมกับผู+อ่ืน โดยตีความ  แปลความได+ ใช+กระบวนการของ
วิทยาศาสตร,  การสืบค+นข+อมูล บันทึก อภิปรายให+เกิดความรู+ ความคิด ความเข+าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู+
ได+   เห็นคุณค�าในการนำความรู+ไปใช+ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีดีงาม มี
ประโยชน,ในการศึกษาต�อ ประกอบอาชีพได+ พัฒนาตนเองได+ มีนิสัยในการรักการอ�าน  การเขียน มี
มารยาทในการอ�าน และเขียน   นำความรู+ความคิดไปใช+ตัดสินใจแก+ป1ญหาในชีวิตได+  
 
รหัสตัวชี้วัด  

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

รวม  20  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชา  
  
รหัสวิชา     ท31102              วิชา  ภาษาไทย 2              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  4     ภาคเรียนที่  2        เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ท�องบทประพันธ,ที่มีคุณค�า   เลือกอ�านหนังสือสื่อสารสนเทศ  สื่ออิเลคทรอนิกส,จากแหล�งต�าง 

ๆ อย�างมีมารยาทและมีนิสัยรักการอ�าน  แต�งคำประพันธ,โคลงสี่สุภาพ  มีมารยาทในการเขียน  ใช+ภาษา
สุภาพ  งานเขียนเชิงสร+างสรรค,  ค+นคว+ารวบรวมข+อมูลสม่ำเสมอ  ความรู+ที่ได+จากการฟ1ง  การดูสื่อ
รูปแบบต�าง ๆ มาใช+ตัดสินป1ญหา  มีมารยาทในการฟ1ง  การดู  การพูดโน+มน+าวใจ  พูดโต+แย+ง  แสดง
ทัศนะโดยใช+ภาษาถูกต+องตามหลักการพูดมีมารยาทในการพูด  ใช+ภาษาแสดงความคิดเห็น  โต+แย+งอย�าง
สุภาพ  ใช+คำถูกต+อง  เข+าใจการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และภาษาอ่ืนท่ีมี
ต�อภาษาไทย  อ�านกวีนิพนธ,  วรรณกรรม  สารคดี บทความ  บอกคุณค�าทางภาษา ความเชื่อ 
วิเคราะห,  วิจารณ,งานประพันธ,  ประเมินคุณค�าด+านวรรณศิลปP  นำไปใช+ในชีวิตจริงและวิถีชีวิตคนไทย  
 
รหัสตัวชี้วัด  

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

รวม  13  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท32101                วิชา  ภาษาไทย 3              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  5     ภาคเรียนที่  1        เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
     การอ�านวรรณคดี  วรรณกรรมร+อยแก+วประเภทบทความ  สารคดี  และบันเทิงคดี  ร+อย
กรอง          ประเภทโคลงสี่สุภาพ  ร�ายยาว  ฉันท,  การตีความ  แปลความ   ขยายความ  วิเคราะห,
วิจารณ,อย�างมีเหตุผล     มีวิจารณญาณ  การเลือกอ�านหนังสือตามหลักการพิจารณาวรรณกรรม  มี
นิสัยรักการอ�านและท�องจำบทประพันธ,ท่ีไพเราะและมีคุณค�าประทับใจ  
      การเขียนเรียงความ   การเขียนเชิงสร+างสรรค,  การเขียนเชิงวิชาการ  สารคดี   การย�อความ  
การใช+กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน  มารยาทการเขียน  อ+างอิงแหล�งท่ีมา  การสร+างนิสัยรักการ
เขียนและเสนอความคิด  วิเคราะห,วิจารณ,  ท้ังที่เปHนทางการและไม�เปHนทางการ  มีมารยาทในการ
ฟ1ง  การดู  และการพูด  
      การใช+ภาษาพูด  เขียน โดยใช+พลังของภาษา  การแสดงความคิดเห็นอย�างมีเหตุผล  การแต�ง
ร�ายสุภาพ  การสร+างสรรค,งานเขียน   มีคุณธรรมและมารยาทในการใช+ภาษา  
      ประวัติวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง  กวีสำคัญ  เหตุการณ,บ+านเมืองท่ีสัมพันธ,และ
ส�งเสริมวรรณคดีไทย  และวรรณคดีที่สำคัญ  
รหัสตัวชี้วัด  

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

รวม  36  ตัวชี้วัด    
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คำอธิบายรายวิชา  
  
รหัสวิชา     ท32102                วิชา   ภาษาไทย 4              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  5       ภาคเรียนท่ี  2       เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 
  
      การอ�านวรรณคดี  วรรณกรรมร+อยแก+วประเภทบทความ  สารคดี  และบันเทิงคดี  ร+อยกรอง
ประเภทโคลงสี่สุภาพ  ร�ายยาว  ฉันท,  การตีความ  แปลความ   ขยายความ  วิเคราะห,วิจารณ,อย�างมี
เหตุผล    มีวิจารณญาณ  การเลือกอ�านหนังสือตามหลักการพิจารณาวรรณกรรม  มีนิสัยรักการ
อ�าน  และท�องจำบทประพันธ,ที่ไพเราะและมีคุณค�าประทับใจ  
     การเขียนเรียงความ  การเขียนเชิงสร+างสรรค,  การเขียนเชิงวิชาการ  สารคดี   การย�อ
ความ             การใช+กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน  มารยาทการเขียน  อ+างอิงแหล�งท่ีมา  การ
สร+างนิสัยรักการเขียนและเสนอความคิด  วิเคราะห,วิจารณ,  ทั้งที่เปHนทางการและไม�เปHนทางการ  มี
มารยาทในการฟ1ง  การดู  และการพูด  
     การใช+ภาษาพูด  เขียน โดยใช+พลังของภาษา  การแสดงความคิดเห็นอย�างมีเหตุผล  การ
แต�ง          ร�ายสุภาพ  การสร+างสรรค,งานเขียน มีคุณธรรมและมารยาทในการใช+ภาษา  
      ประวัติวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง  กวีสำคัญ  เหตุการณ,บ+านเมืองท่ีสัมพันธ,และ
ส�งเสริมวรรณคดีไทย  และวรรณคดีที่สำคัญ  
รหัสตัวชี้วัด  

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

รวม  36 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท33101            วิชาภาษาไทย 5                  กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  6     ภาคเรียนที่  1      เวลา  40  ช่ัวโมง      จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ศึกษาวรรณคดีเรื่องกาพย,เห�เรือของเจ+าฟRาธรรมธิเบศร เรื่องขุนช+างขุนแผนตอนขุนช+างถวาย

ฎีกา เรื่องสามกTกตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ลักษณะของภาษาไทย ระดับภาษา ราชาศัพท, 
อิทธิพลของภาษาต�างประเทศในภาษาไทย  มารยาทในการอ�าน  การเขียน  การฟ1ง  การดู  การพูด
วิเคราะห,และประเมินการใช+ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ,และสื่ออิเล็กทรอนิกส, ประเมินคุณค�างานเขียนในด+าน
ต�างๆ เช�นแนวคิดของผู+เขียน การใช+ถ+อยคำ การเรียบเรียง สำนวนโวหาร กลวิธี  ประเมินเร่ืองท่ีอ�าน ฟ1ง
และดูเพ่ือกำหนดแนวทางนำไปประยุกต,ใช+ วิเคราะห,ลักษณะเด�นของวรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ
เหตุการณ,ประวัติศาสตร,และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต ท�องบทอาขยานตามที่กำหนด   
โดยใช+ทักษะ / กระบวนการอ�าน การเขียน การฟ1ง การดู การพูด การใช+ภาษา การวิเคราะห,   
การประเมินค�า การท�องจำ และการนำเสนอผลงาน    

เพ่ือให+ใช+ภาษาถูกต+องตามระดับ ฐานะของบุคคล วิเคราะห, ประเมินการใช+ภาษาจากสื่อ 
ประเมินคุณค�าของงานเขียน    ประเมินเร่ืองที่อ�าน    ท่ีฟ1ง   และดูเพื่อกำหนดแนวทางนำไป
ประยุกต,ใช+  วิเคราะห,ลักษณะเด�นของวรรณคดีและวรรณกรรม  ท�องบทอาขยานตามที่กำหนดได+  

 เห็นคุณค�าของการใช+ภาษาไทยที่ถูกต+อง  เห็นคุณค�าของวรรณคดี  บทอาขยาน บทร+อย
กรอง  รวมท้ังมีมารยาทในการใช+ภาษา ในการอ�าน การเขียน การฟ1ง การดู  การพูด และรักความเปHน
ไทย   
รหัสตัวชี้วัด  

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

รวมท้ังหมด  13  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท33102                วิชาภาษาไทย 6                   กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  6         ภาคเรียนที่  2        เวลา  40  ช่ัวโมง     จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ศึกษาวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร�วง  สามัคคีเภทคำฉันท, ขัตติยพันธกรณี มารยาทในการอ�าน 

การเขียน การฟ1ง การดู การพูด อ�านออกเสียงบทร+อยแก+ว อ�านจับใจความจากส่ือต�างๆ  เขียนย�อ
ความ  ประเมินเร่ืองท่ีฟ1งและดูเพ่ือกำหนดแนวทางนำไปประยุกต,ใช+  แต�งอินทรวิเชียรฉันท, วิเคราะห,
ลักษณะเด�นของวรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับเหตุการณ,ประวัติศาสตร,และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
ท�องบทร+อยกรองที่มีคุณค�าตามความสนใจ   

โดยใช+ทักษะ / กระบวนการอ�าน การเขียน การฟ1ง การดู การพูด  การแต�งฉันท,  การ
วิเคราะห,       การประเมินค�า และการท�องจำ  

เพ่ือให+อ�านออกเสียงบทร+อยแก+ว อ�านจับใจความจากสื่อ เขียนย�อความประเมินเรื่องที่ฟ1งและดู  
เพ่ือกำหนดแนวทางนำไปประยุกต,ใช+  แต�งอินทรวิเชียรฉันท, วิเคราะห,ลักษณะเด�นของวรรณคดีและ
วรรณกรรม ท�องบทร+อยกรองท่ีมีคุณค�าได+  เห็นคุณค�าของวรรณคดี    ของบทร+อยกรอง  ของคำ
ประพันธ,ประเภทฉันท,  และมีมารยาทในการอ�าน การเขียน การฟ1ง การดู การพูด และรักความเปHน
ไทย   
รหัสตัวชี้วัด  

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

รวมท้ังหมด  12  ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา ท21205          วิชาหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 1            กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  1       ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
 
 
       ฝAกฟ1ง ดู พูดอ�าน เขียนและคิดอย�างสัมพันธ,กัน  ศึกษาหลักเกณฑ,ในการอ�านออกเสียงคำใน
ภาษาไทย  การผันเสียงวรรณยุกต,  การอ�านคำท่ีมีอักษรควบ  อักษรนำ  การอ�านคำยาก  การอ�านคำที่
มีตัวสะกดไม�ตรงตามมาตรา  ศึกษาเสียงและการเกิดเสียง  อวัยวะที่เก่ียวข+องกับการออกเสียง  วิธีการ
ออกเสียงคำในภาษาไทย  การเขียนตัวอักษรไทยแบบต�าง ๆ หลักเกณฑ,การคัดลายมือ  ป1ญหาและการ
พัฒนาทักษะการคัดลายมือ  การเขียนสะกดคำ     เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให+เปHนผู+นำในการใช+
ภาษาไทยอย�างถูกต+อง  มุ�งม่ันและศรัทธาท่ีจะอนุรักษ,ภาษาไทยไว+เปHนมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค�าของ
ชาติ  
  
ผลการเรียนรู�  

1. บอกฐานที่เกิดของเสียงและอวัยวะที่เก่ียวข+องกับการออกเสียง    
2. ออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทยได+ชัดเจน  
3. ผันเสียงวรรณยุกต,ท่ีประสมอยู�กับตัวอักษรสามหมู�ได+  
4. ออกเสียงอักษรควบ  อักษรนำ คำเปHน  คำตายได+อย�างถูกต+อง  
5. คัดลายมือได+อย�างถูกต+อง  สวยงาม  สะอาด  เรียบร+อย  

  
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
  

รหัสวิชา ท21206           วิชา  หมอภาษาพัฒนาเยาวชน  2        กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  1      ภาคเรียนท่ี 2        เวลา  40  ชั่วโมง         จำนวน   1.0   หน�วยกิต 
___________________________________________________________________________
  
           ฝAกฟ1ง ดู พูดอ�าน เขียนและคิดอย�างสัมพันธ,กันในการวิเคราะห,  วินิจฉัยและรวบรวม
ป1ญหา    การใช+ภาษาไทยของตนเอง  ครอบครัว  และคนในสังคม  ศึกษาหลักเกณฑ,ในการอ�านออก
เสียงคำในภาษาไทย  การผันเสียงวรรณยุกต,  การอ�านคำท่ีมีอักษรควบ  อักษรนำ  การอ�านคำยาก  การ
อ�านคำท่ีมีตัวสะกดไม�ตรงตามมาตรา    การเขียนตัวอักษรไทยแบบต�าง ๆ  การเขียนตัวเลขไทยและ
เคร่ืองหมายวรรคตอนต�าง ๆ การเขียนสะกดคำ  การใช+พจนานุกรม    อุทิศตนเพ่ือแก+ป1ญหาและพัฒนา
ทักษะการใช+ภาษาไทยของนักเรียนให+เปHนผู+นำในการใช+  
  
ผลการเรียนรู�  

1. อ�านออกเสียงคำในภาษาไทยได+อย�างชัดเจน  ถูกต+องตามอักขรวิธี  
2. ผันเสียงวรรณยุกต,ท่ีประสมอยู�กับอักษรสามหมู�ได+  
3. ออกเสียงอักษรควบ  อักษรนำ คำเปHน  คำตายได+อย�างถูกต+อง  
4. คัดลายมือได+อย�างถูกต+อง  สวยงาม  สะอาด  เรียบร+อย  
5. เขียนสะกดคำในภาษาไทยได+ถูกต+อง  
6. ค+นหาคำในพจนานุกรม  อ�านคำหรือเขียนสะกดการันต,ได+ถูกต+อง  

  
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู�  
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 คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา    ท21207      วิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1         กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 1       ภาคเรียนที่ 1      เวลา  20  ชั่วโมง      จำนวน   0.5   หน�วยกิต  
 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู+เก่ียวกับการสื่อสารของมนุษย,  ฝAกอ�านในใจเพ่ือจับใจความสำคัญในเวลาที่กำหนด  
สามารถอ�านและฟ1งอย�างมีวิจารณญาณ  ฝAกการอ�าน  การฟ1ง  การพูดและการดูส่ือต�างๆ  วิเคราะห,
แนวคิดการใช+ภาษา  ความน�าเชื่อถือของสื่อ  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองเพื่ออ�าน  ฟ1งและดู  
สามารถนำความรู+  ความคิดที่ได+จากการอ�าน  ฟ1งและดู  มาปรับใช+เพื่อพัฒนาตนเองได+ 
 
ผลการเรียนรู� 

1. อธิบายเรื่องการสื่อสารของมนุษย,ได+ 
2. อ�านออกเสียงและพูดสื่อความได+ถูกต+องตามอักขรวิธี  มีจังหวะ  เน+นน้ำหนักเสียงได+อย�าง

เหมาะสม 
3. ตีความ  แปลความและขยายความจากเรื่องที่อ�าน  ฟ1งหรือดูได+ 
4. อ�านในใจและตอบคำถามจากการอ�านภายในเวลาท่ีกำหนด 
5. วิเคราะห,แนวคิด  การใช+ภาษา  ความน�าเชื่อถือ  จากเรื่องที่อ�าน  ฟ1งและดูได+อย�างมี

เหตุผล 
6. แยกข+อเท็จจริงและข+อคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ�าน  ฟ1งและดูได+อย�างถูกต+อง 
7. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่อ�าน  ฟ1งและดู 
8. มีมารยาทในการอ�าน  การฟ1ง  การพูดและการดู 

 
รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา  ท21208     วิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2         กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 1      ภาคเรียนที่ 2      เวลา  20  ชั่วโมง       จำนวน   0.5   หน�วยกิต  
 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเขียนสื่อสารในรูปแบบต�างๆ  ศึกษาการใช+เคร่ืองหมายวรรคตอน  การใช+โวหารใน
การเขียน  ได+แก�  การอธิบาย  การบรรยายและการพรรณนา  ฝAกเขียนเพื่อให+สามารถเขียนได+ตาม
วัตถุประสงค,  มีสาระ สำคัญชัดเจน  ใช+ภาษาในการเรียบเรียงได+ถูกต+อง  เขียนสะกดคำถูกต+องตาม
พจนานุกรม  เลือกใช+คำได+ถูกต+องตามความหมายและระดับของภาษา  ฝAกย�อความ  สรุปความ เขียน
บันทึก  เขียนเรียงความท่ีแสดงความรู+  ความคิดเห็น  ความรู+สึก  ฝAกการเขียนเชิงกิจธุระ  เขียนรายงาน
การศึกษาค+นคว+าตามหลักการเขียนเชิงวิชาการโดยอ+างอิงข+อมูลสารสนเทศได+อย�างถูกต+อง 
 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

1. เลือกใช+คำได+ถูกต+องตามความหมายและระดับของภาษา  เรียงลำดับคำในประโยคได+
ถูกต+อง 

2. ลำดับประโยคในข+อความต�อเนื่องได+อย�างถูกต+อง 
3. เชียนกรอบแนวคิดหรือผังความคิดจากเร่ืองท่ีอ�านได+ 
4. เขียนย�อความ  สรุปความ  จากการอ�านหรือฟ1งสื่อท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาหลากหลายได+ 
5. เขียนบันทึกรูปแบบต�างๆ ได+ 
6. เขียนจดหมายประเภทต�างๆ ได+ 
7. เขียนเรียงความได+อย�างถูกต+อง 
8. เขียนประกาศรูปแบบต�างๆ ได+ 
9. เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใช+ภาษาที่เหมาะสม  เขียนข+อมูลสารสนเทศและอ+างอิงได+

อย�างถูกต+อง 
10. มีมารยาทในการเขียน 

 
รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา  I20201 วิชาการศึกษาค�นคว�าและสร�างองค<ความรู� (IS1)  กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  2      ภาคเรียนท่ี  1         เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
              ศึกษา   วิเคราะห,   ตั้งประเด็น   / คำถามเก่ียวกับสถานการณ,ป1จจุบันและสังคม
โลก         การตั้งสมมติฐาน  การค+นคว+า  การแสวงหาความรู+ข+อมูล  การออกแบบ  การวางแผน
รวบรวมข+อมูล การใช+กระบวนการกลุ�ม การวิเคราะห,ข+อมูลโดยใช+คำสถิติ  การสังเคราะห,  การสรุปองค,
ความและการนำเสนอวิธีคิดแก+ป1ญหาท่ีเปHนระบบ  
             ฝAกทักษะตั้งประเด็นป1ญหา   / ตั้งคำถามเก่ียวกับสถานการณ,ป1จจุบันและสังคมโลก
ตั้งสมมติฐานและให+เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต+แย+งประเด็นความรู+  โดยใช+ความรู+จากศาสตร,สาขาต�างๆ 
และมีทฤษฎีรองรับ  ค+นคว+าแสวงหาความรู+เก่ียวกับสมมติฐานท่ีตั้งไว+จากแหล�งเรียนรู+ท้ังปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ  ออกแบบวางแผนรวบรวมข+อมูลและสารสนเทศ  วิเคราะห,ข+อมูลโดยใช+วิธกีารที่เหมาะสม 
สังเคราะห,สรุปองค,ความรู+และร�วมกันเสนอแนวคิด  วิธีการแก+ป1ญหา  กระบวนการปฏิบัติและ
กระบวนการกลุ�มใน       การวิพากษ,  
           เพ่ือให+เกิดทักษะในการค+นคว+าแสวงหาความรู+  สังเคราะห,สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงความรู+ ความเปHนมาของศาสตร,  หลักการและวิธีคิดในสิ่งท่ีศึกษา  และมีทักษะในการนำเสนอ
ผลการศึกษาค+นคว+าในรูปแบบการเขียนรายงาน  และอ+างถึงแหล�งท่ีมาของข+อมูลท่ีน�าเชื่อถือนำองค,
ความรู+ไปแก+ป1ญหาได+อย�างเปHนระบบ  เห็นประโยชน,และคุณค�าของการศึกษาค+นคว+าด+วยตนเอง    
  
ผลการเรียนรู�  
  

1.  ตั้งประเด็นป1ญหาจากสถานการณ,ป1จจุบันและสังคมโลก  
2.  ตั้งสมมติฐานและให+เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต+แย+งประเด็นความรู+โดยใช+ความรู+จากสาขาวิชา 
     ต�างๆและมีทฤษฎีรองรับ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  ใช+กระบวนการรวบรวมข+อมูลอย�างมีประสิทธิภาพ  
4.  ศึกษา   ค+นคว+า  แสวงหาความรู+เก่ียวกับประเด็นที่เลือกจากแหล�งเรียนรู+ที่มีประสิทธิภาพ  
5.  ตรวจสอบความเชื่อถือของแหล�งที่มาของข+อมูล  
6.  วิเคราะห,ค+นพบด+วยวิธีการที่เหมาะสม  
7.  สังเคราะห,สรุปองค,ความรู+ด+วยกระบวนการกลุ�ม  
8.  เสนอแนวคิด  การแก+ป1ญหาอย�างเปHนระบบ ด+วยความรู+จากการค+นพบการวางแผนการ 
    ทำงาน  
  

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา  
  
รหัสวิชา     I20202    วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)        กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  2      ภาคเรียนท่ี  2      เวลา  40  ช่ัวโมง          จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ศึกษา   เรียบเรียงและถ�ายทอดความคิดอย�างสร+างสรรค,จากรายวิชา  IS1     รายวิชา

(Research  and  Knowledg Formation)  เก่ียวกับสถานการณ,ป1จจุบันและสังคมโลก  โดยเขียนโครง
ร�าง  บทนำ  เน้ือเร่ือง  สรุป  ในรูปของรายงานการศึกษาค+นคว+าเชิงวิชาการเปHนภาษาไทยความยาว 
จำนวน  2,500  คำ   หรือ  เปHนภาษาอังกฤษ  2,000 คำ  มีการอ+างอิงแหล�งความรู+ที่เชื่อถือได+อย�าง
หลากหลาย  ทั้งในประเทศและต�างประเทศ เรียบเรียงและถ�ายทอดสื่อสารนำเสนอความคิดอย�าง
ชัดเจน    เปHนระบบ  มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว  (Oral  individual)  หรือ
กลุ�ม  (Oral  Panel  presentaticn)  โดยใช+สื่อเทคโนโลยทีี่หลากหลาย  ละมีการเผยแพร�ผลงานสู�
สาธารณะ  เพ่ือให+เกิดทักษะ  ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เห็นประโยชน,และคุณค�าในการสร+างสรรค,งานและถ�ายทอดสิ่งท่ีเรียนรู+ให+เปHนประโยชน,
แก�สาธารณะ  
  
ผลการเรียนรู�  

1.  วางโครงร�างการเขียนตามหลักเกณฑ,  องค,ประกอบและวิธีการเขียนโครงร�าง  
2.  เขียนรายงานการศึกษาค+นคว+าเชิงวิชาการเปHนภาษาไทยความยาว  2,500  คำ  หรือ 

ภาษาอังกฤษ  ความยาว 1,500    
3. นำเสนอข+อค+นพบ  ข+อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral  individual)  หรือ

กลุ�ม  (Oral  Panel  presentaticn)  โดยใช+เทคโนโลยีที่หลากหลาย  
4. เผยแพร�ผลงานสู�สาธารณะโดยใช+การสนทนา / วิพากษ,ผ�านอิเล็กทรอนิกส, เช�น e-

conference, socialmedia online เห็นประโยชน,และคุณค�าการสร+างสรรค,งานและถ�ายทอดสิ่งท่ี
เรียนรู+ให+เปHนประโยชน,  

5. เห็นประโยชน,และคุณค�าการสร+างสรรค,งานและถ�ายทอดสิ่งที่เรียนรู+ให+เปHนประโยชน,  
  

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท23202     วิชาการเขียนความเรียงสร�างสรรค< 1       กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  3       ภาคเรียนท่ี  1            เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ศึกษารูปแบบงานเขียนและฝAกฝนการเขียนเชิงสร+างสรรค, ในรูปแบบบทความ บทวิจารณ, 

บันเทิงคดี การอ�านและเขียนกลอน งานเขียนจากเร่ืองจริงหรือสารคดี โดยใช+กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให+
เกิดความรู+ความคิด ความเข+าใจแก�ผู+เรียน ทำให+เกิดความมุ�งม่ันในการทำงาน รักความเปHนไทย รักชาติ 
ศาสน, กษัตริย, และมีนิสัยใฝNรู+ใฝNเรียน   

โดยเน+นกระบวนการเรียนรู+แบบบูรณาการ กระบวนการทางสังคม กระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู+จากประสบการณ,จริง เพ่ือให+เกิดความรู+ ความคิด ความเข+าใจ เกิดทักษะทางภาษา 
นำความรู+ไปใช+ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมอันพึงประสงค,  
  
ผลการเรียนรู�  

1.  อธิบายลักษณะการเขียนเชิงสร+างสรรค,ได+  
2. เลือกคำและใช+คำในการเขียนเชิงสร+างสรรค,ได+เหมาะกับข+อความ  
3. เขียนความเรียงเชิงสร+างสรรค,ในรูปแบบต�างๆ  
  

รวมท้ังหมด   3   ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา  
  
รหัสวิชา     ท23203     วิชาการเขียนความเรียงสร�างสรรค< 2       กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  3        ภาคเรียนที่ 2    เวลา  20 ชั่วโมง      จำนวน  0.5  หน�วยกิต      
______________________________________________________________________ 

  
         ศึกษารูปแบบงานเขียนและฝAกฝนการเขียนเชิงสร+างสรรค,  ในรูปแบบบทความ           บท
วิจารณ, บันเทิงคดี  การอ�านและเขียนกลอน  งานเขียนจากเรื่องจริงหรือสารคดี  โดยใช+กระบวนการ
ปฏิบัติ   เพ่ือให+เกิดความรู+ความคิด  ความเข+าใจแก�ผู+เรียน ทำให+เกิดความมุ�งม่ันในการทำงาน รักความ
เปHนไทย  รักชาติ  ศาสน,  กษัตริย,  และมีนิสัยใฝNรู+ใฝNเรียน  
  
ผลการเรียนรู�  

1.  บอกลักษณะและยกตัวอย�างงานเขียนในรูปแบบบทความ บทวิจารณ, บันเทิงคดี  กลอน
เปล�า  งานเขียนจากเร่ืองจริงหรือสารคดีได+  

2.  ฝAกเขียนงานเขียนในรูปแบบบทความ  บท-วิจารณ, บันเทิงคดี กลอนเปล�า  งานเขียนจาก
เร่ืองจริงหรือสารคดีได+  

  
รวมท้ังหมด   2   ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท31208                วิชา  การอ�าน              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  4   ภาคเรียนที่  1       เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 
  

ศึกษาการอ�านและการฝAกทักษะการอ�านอย�างมีวิจารณญาณ  อ�านเพ่ือตีความ แปลความ สรุป
ความ  และขยายความของเร่ืองที่อ�าน โดยสามารถเลือกอ�านหนังสือ  และสื่อสารสนเทศ จากแหล�ง
เรียนรู+ต�างๆ ได+ตรงตามวัตถุประสงค, สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห, วิจารณ,และประเมินคุณค�า
เร่ืองท่ีอ�าน โดยศึกษาในแง�มุมต�างๆ  ท้ังรูปแบบการเรียน เน้ือหา และศิลปะการใช+ภาษา รวมท้ังนำ
ข+อความท่ีอ�านแล+วประทับใจ ไปใช+ในการสื่อสาร อ+างอิงได+อย�างเหมาะสม  พัฒนาทักษะการอ�าน เพ่ือให+
เกิดความรอบรู+และเปHนประโยชน,ในการศึกษาต�อ และมีนิสัยรักการอ�าน  

  
ผลการเรียนรู�  

1.   อธิบายความหมายของการอ�านเพ่ือศึกษาค+นคว+าได+  
2.   บอกความแตกต�างระหว�างการอ�านตีความ การอ�านแปลความและการอ�านสรุปใจความ  
3.   บอกความหมายของการอ�านข�าว การตีความ และการวิเคราะห,คุณค�าข�าวได+  
4.   บอกส�วนประกอบและประเภทของบทความได+  
5.   บอกประเภทของสารคดีและแนวทางการพิจารณาคุณค�าของสารคดีได+  
6.   บอกความแตกต�างระหว�างบทประพันธ, กับกวีนิพนธ,ได+  
7.   บอกวัตถุประสงค,และความสำคัญของการอ�านตำราเชิงวิชาการได+  
8.   บอกประโยชน,และวิธีการหาข+อมูลทางอินเตอร,เน็ตเพ่ือประโยชน,ในชีวิตประจำวัน  
  

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท31210                วิชา  การเขียน              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  4   ภาคเรียนที่  2      เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ศึกษา  อธิบาย  ความหมายและความสำคัญ  ประเภทของงานเขียนและองค,ประกอบในการ

เขียน ความหมายและบทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส,ในชีวิตประจำวัน  โดยเขียนหรือการพูดอธิบาย  
ฝAกทักษะการเขียนเพ่ือกิจเฉพาะ  การเขียนประกาศ  การเขียนจดหมาย  การเขียน

โฆษณา      การเขียนอวยพร  การเขียนเพื่อการศึกษา  การเขียนบันทึกความรู+  การเขียนรายงาน  การ
เขียนโครงการและการเขียนเพ่ือผ�านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส,  การเขียนส่ืออิเล็กทรอนิกส,  เขียนแสดง
ความคิดเห็นบนพื้นท่ีสาธารณะ มีมารยาทในการเขียนสื่อสารโดยใช+กระบวนการเขียนอย�างมี
ประสิทธิภาพ  

เพ่ือให+รู+หลักการเขียนนำมาประยุกต,ใช+ในชีวิตจริง  มีความประณีตในการใช+ภาษา  เข+าใจการใช+
ภาษา ท่ีสละสลวย ทำให+ผู+อ่ืนเข+าใจได+แจ�มแจ+ง  สามารถสื่อสารได+อย�างมีประสิทธิภาพ   มีจิตสำนึก
อนุรักษ,ภาษาอันเปHนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  
  
ผลการเรียนรู�  

1.  เขียนข+อความโดยใช+ถ+อยคำที่ถูกต+อง  
2.  เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต�างๆ  ได+ตามวัตถุประสงค,  โดยใช+ภาษาเรียบเรียง

ถูกต+อง  มีข+อมูลและสาระสำคัญชัดเจน  
3.  เขียนเพื่อการศึกษา  เขียนบันทึกความรู+  เขียนรายงาน  เขียนโครงการอย�างมี

ประสิทธิภาพ  
4.  บอกแนวทางการเขียนสื่ออิเล็กทรอนิกส,  โดยใช+ภาษาท่ีถูกต+อง  
5.  เขียนสื่อสารผ�านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส,  ใช+ระดับภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะอย�างมี

มารยาท  
6.  เขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะ  โดยใช+ภาษาสุภาพสละสลวย  

  
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท31213         วิชา  หลักการใช�ภาษาไทย 1          กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี  1        เวลา  60  ชั่วโมง       จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของภาษาไทย   เรื่องการสร+างคำในภาษาไทย   การใช+คำ  กลุ�มคำ

และประโยคชนิดต�างๆ   เพื่อให+มีความรู+ความเข+าใจหลักภาษาไทย   สามารถนำความรู+ไปใช+วิเคราะห,
การใช+ภาษา   และใช+ภาษาได+อย�างถูกต+อง   ซ่ึงนำไปสู�การอนุรักษ,และพัฒนาภาษาไทย   
  
ผลการเรียนรู�  

1.  มีความรู+ความเข+าใจธรรมชาติและลักษณะของภาษาไทย  
2.  มีความรู+ความเข+าใจเรื่องเสียงและอักษรไทย  
3.  มีความรู+ความเข+าใจเรื่องชนิดของคำ  
4.  มีความรู+ความเข+าใจเรื่องประโยคและการนำไปใช+  
5.  มีความรู+ความเข+าใจการสร+างคำและการนำไปใช+  
6.  สามารถนำความรู+ไปใช+วิเคราะห,การใช+ภาษา  และใช+ภาษาได+อย�างถูกต+อง  
7.  ใช+ภาษาติดต�อสื่อสารได+อย�างมีประสิทธิผล  

  
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท31214           วิชา  ภูมิปCญญาทางภาษาไทย         กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  4       ภาคเรียนท่ี  2        เวลา  60  ชั่วโมง        จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ศึกษาความรู+ทั่วไปเก่ียวกับภูมิป1ญญาทางภาษา  ปริศนาคำทาย  บทเพลงสำหรับเด็ก  นิทาน

พื้นบ+าน  นิทานปรัมปรา  ตำนานพื้นบ+าน  เพลงพื้นบ+าน  วรรณกรรมพ้ืนบ+าน  ภาษาถ่ิน  สำนวน  คำ
พังเพย  ภาษิต  ประวัติ  ผลงานบุคคล  และแหล�งเรียนรู+ท่ีเปHนภูมิป1ญญาทางภาษาในท+องถ่ิน  โดยการ
อ�านจับใจความ  ตีความ  แปลความ  วิเคราะห,  วิจารณ,  อธิบาย  เปรียบเทียบ  ฝAกปฏิบัติ  ศึกษา
ค+นคว+า  เขียนรายงาน  สรุปแนวคิด  วิเคราะห,อย�างมีวิจารณญาณ  และมีมารยาทในการ
อ�าน  ฟ1ง  ดู  เขียน  เพ่ือให+ผู+เรียนมีนิสัยรักการอ�าน  รักการเขียน    นำแสดงออกได+ตรงตาม
วัตถุประสงค,  ตระหนักในคุณค�าของภูมิป1ญญาทางภาษาอันเปHนมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ และ
ร�วมกันอนุรักษ,สืบสานให+คงอยู�ตลอดไป  
  
ผลการเรียนรู�  

1.   มีความรู+ท่ัวไปทางภูมิป1ญญาทางภาษา  และภูมิป1ญญาในท+องถ่ิน  
2.  นำความรู+  ความคิดไปประยุกต,ใช+ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  

  
รวมท้ังหมด  2  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท32201      วิชา  การพูด – เขียนเชิงสร�างสรรค< 1    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  5       ภาคเรียนท่ี  1        เวลา  40  ชั่วโมง      จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
          ฝAกพูดโดยพูดแนะนำตนเอง  พูดเล�าเหตุการณ,ที่ประสบ  พูดต�อหน+าประชุมชน พูดเล�าเร่ือง
จาก  การอ�าน  พูดอภิปราย  พูดโต+วาที  พูดพิธีกร  พูดอวยพรในโอกาสสำคัญต�าง ๆ  พูดขอบคุณ  พูด
แสดงความคิดเห็น     
          
ผลการเรียนรู�  

1. ผู+เรียนพูดแนะนำตนเองได+  
2. ผู+เรียนเล�าเหตุการณ,ที่ประสบได+  
3. ผู+เรียนพูดต�อหน+าประชุมชนได+  
4. ผู+เรียนพูดอภิปรายได+  
5. ผู+เรียนพูดโต+วาทีได+  
6. ผู+เรียนพูดพิธีกรได+  
7. ผู+เรียนพูดอวยพรในโอกาสสำคัญต�าง ๆ ได+  
8. ผู+เรียนแสดงความคิดเห็นได+  
 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา  
  
รหัสวิชา     ท32202     วิชา  การพูด – เขียนเชิงสร�างสรรค< 2     กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  5     ภาคเรียนที่  2      เวลา  40  ช่ัวโมง            จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ฝAกการเขียน  เขียนเรื่องตามจินตนาการหรือภาพ  เขียนแสดงความรู+สึกและความคิดเห็น เขียน

อธิบาย  เขียนบรรยาย เขียนพรรณนา  เขียนเรื่องสั้น  เขียนคำประพันธ,ชนิดต�าง ๆ  
  
ผลการเรียนรู�  

1.  ผู+เรียนเขียนเร่ืองตามจินตนาการหรือจากภาพได+  
2.  ผู+เรียนเขียนอธิบายได+  
3.  ผู+เรียนเขียนบรรยายได+  
4.  ผู+เรียนเขียนพรรณนาได+  
5.  ผู+เรียนเขียนเร่ืองสั้นได+  
6.  ผู+เรียนเขียนคำประพันธ,ชนิดต�าง ๆ ได+  

  
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท32203          วิชา  ภาษากับวัฒนธรรม           กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  5     ภาคเรียนที่  1     เวลา   60  ช่ัวโมง        จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ศึกษาความหมายของภาษา ความสำคัญของวัฒนธรรม ความเก่ียวข+องระหว�างภาษากับ

วัฒนธรรม การใช+ภาษาที่สัมพันธ,กับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปะแขนงต�างๆ  ความเช่ือโดยทั่วไป
และเฉพาะท+องถ่ิน  วัฒนธรรมกับการมีจิตสาธารณะ  แนวทางสืบทอดวัฒนธรรมไทย  เพ่ือให+เข+าใจและ
เห็นคุณค�าของภาษาในฐานะท่ีเปHนเครื่องมือรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย  ประโยชน,ในการศึกษาต�อ 
ประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองได+ มีนิสัยในการรักการอ�าน  การเขียน มีมารยาทในการอ�าน และ
เขียน    นำความรู+ความคิดไปใช+ในชีวิตได+  
  
ผลการเรียนรู�  

1.  เข+าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษาไทย  

2.  สามารถใช+ภาษาแสวงหาความรู+ เสริมสร+างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ อาชีพ สังคม และ
ประโยชน,ในชีวิตประจำวัน  

3.  ความสัมพันธ,ระหว�างภาษากับวัฒนธรรมใช+ประโยชน,ในชีวิตประจำวัน  
4.  ภูมิป1ญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว+เปHนสมบัติของชาติ  
5.  เข+าใจแสดงความคิดเห็น วิจารณ,วรรณคดี วรรณกรรมไทยอย�างเห็นคุณค�าและซาบซ้ึงและ

นำมาประยุกต,ใช+ในชีวิตประจำวัน  
  
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา  
  
รหัสวิชา     ท32204          วิชา  วรรณกรรมท�องถิ่น              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  5      ภาคเรียนท่ี  2         เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ศึกษาเก่ียวกับวรรณกรรมท+องถ่ิน  โดยศึกษาถึงความหมายของวรรณกรรมท+องถ่ิน  สำนวน  คำ

สอน  ความเชื่อ เพลงพื้นบ+านประเภทต�างๆ   เพ่ือให+สามารถอธิบายความหมาย  รวบรวม  วิเคราะห,
คุณค�า บอกข+อคิด และนำเสนอวรรณกรรมท+องถ่ินทั้งในรูปแบบรายงาน  ภาพปริศนาสำนวน และการ
จัดปRายนิเทศได+ชัดเจน  ถูกต+องเหมาะสมตรงตามจุดประสงค,  มีมารยาทในการใช+ภาษา   
  
ผลการเรียนรู�  

1.  อธิบายความหมายของวรรณกรรมท+องถ่ินได+  
2.  วิเคราะห,คุณค�าของวรรณกรรมท+องถ่ินได+  
3.  บอกข+อคิดจากวรรณกรรมท+องถ่ินได+  
4.  นำเสนอวรรณกรรมท+องถ่ินทั้งในรูปแบบรายงาน  ภาพปริศนาสำนวน และการจัดปRาย

นิเทศได+  
5.  มีมารยาทในการใช+ภาษา  

  
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา  
  
รหัสวิชา     ท33201          วิชา  หลักการใช�ภาษาไทย 2         กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  6    ภาคเรียนที่  1         เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 
  

ศึกษาหลักภาษาไทยเร่ืองเสียงและอักษรไทย  คำและกลุ�มคำ  การใช+คำ  คำไทยแท+และคำยืม
ภาษาต�างประเทศ  ระบบประโยค  การสร+างคำ  ข+อบกพร�องในการใช+ภาษา ความงามในภาษา  การ
อ�านวิเคราะห,  โวหารที่ใช+ในการเขียน  เพื่อให+มีความรู+และความเข+าใจหลักภาษาไทย  สามารถนำ
ความรู+ไปใช+ได+อย�างถูกต+อง   อันจะนำไปสู�การอนุรักษ,และพัฒนาภาษาไทย  

  
ผลการเรียนรู�  

1.  บอกลักษณะเสียงและอักษรไทยได+ถูกต+อง  
2.  เลือกใช+คำถูกต+องเหมาะสมกับประโยค   
3.  แยกคำไทยแท+กับคำยืมภาษาต�างประเทศ  
4.  อธิบายระบบประโยคได+  
5.  อธิบายรูปลักษณ,ของคำ  การสร+างคำในหลักภาษา  คำประสม  คำซ+อน  คำซ้ำ            

               คำสมาส คำสนธ ิ 
6.  บอกข+อบกพร�องในการใช+ภาษาได+  
7.  อธิบายความงามในภาษาได+ถูกต+องเหมาะสม  
8.  อ�านวิเคราะห,จากเร่ืองท่ีกำหนดให+ได+  
9.  บอกโวหารที่ใช+ในการเขียนได+  

  
รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู�  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  



84 
 

คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท33202            วิชา  รักษ<ภาษาไทย              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  6      ภาคเรียนท่ี  2      เวลา  40  ช่ัวโมง      จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 
  

ศึกษาการอ�านวิเคราะห,    การอ�านจับใจความสำคัญ     บอกเหตุผลเหตุผล     ข+อเท็จจริง
ข+อคิดเห็น   คำเปรียบเทียบ  การสะกดคำ  บทวิจารณ,    การแต�งคำประพันธ,ประเภทฉันท,   การรู+จัก
เลือกฟ1ง  เลือกดูสิ่งท่ีเปHนความรู+  ความบันเทิง  อย�างมีวิจารณญาณ  พูดแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห,
วิจารณ,  พูดโน+มน+าวใจ  พูดโต+แย+ง  และมีมารยาทใน   การพูด  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษา  หลักการสร+างคำทับศัพท,  คำเฉพาะวงการต�าง ๆ หลักการใช+
คำ  กลุ�มคำ  ธรรมชาติของภาษา  คำราชาศัพท,  การใช+ภาษาในการสื่อสาร  

ใช+หลักการวิเคราะห,  คุณค�าของวรรณคดี และวรรณกรรม  การอธิบาย  และสรุปความรู+ และ
ข+อคิด  ศึกษาค+นคว+าข+อมูล  และจดบันทึกอย�างสม่ำเสมอ  เข+าใจโลกทัศน,  และวิถีชีวิตของคนไทยจาก
การอ�านวรรณคดี  วรรณกรรม  นำความรู+  ข+อคิด  คติธรรมไปประยุกต,ใช+ในชีวิตประจำวันได+  
  
ผลการเรียนรู�  

1.  มีความรู+ความสามารถในการสื่อสารที่จำเปHนในชีวิตประจำวัน  
2.  นักเรียนใช+ภาษาได+เหมาะสมกับระดับภาษา  
3.  นักเรียนสามารถวิเคราะห,ประโยคที่ใช+ในสื่อมวลชนกับประโยคท่ีใช+ในหลักภาษา  
4.  นักเรียนสามารถนำรูปประโยคประเภทต�าง ๆ ไปใช+ในการพูด  และการเขียน  เพ่ือการ

สื่อสาร  
5.  นักเรียนนำสำนวน  คำพังเพย  สุภาษิตไปใช+ในการสื่อสาร  ทั้งการพูด และการเขียน  
6.  นักเรียนอ�านร+อยแก+ว  ร+อยกรอง  ได+ถูกต+องตามหลักการอ�าน  เพื่อช�วยในการสื่อสาร  

  
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา  
  
รหัสวิชา     ท33203          วิชา  ภาษาเพ่ือการแสดง         กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  6    ภาคเรียนที่  1      เวลา  60  ชั่วโมง       จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
        การศึกษาระดับของภาษา  ประเภทของภาษา  ประโยชน,ของภาษา  อย�างเข+าใจด+วยการ
อ�าน  การฟ1ง  การดูและการเขียน  การนำเสนอการใช+ภาษาด+วยการพูดสุนทรพจน,  การโน+มน+าว  การ
เปHนพิธีกร  การพูดแสดงความคิดเห็น  การพูดปฏิเสธ  การพูดโต+แย+ง    การเล�านิทาน  การแสดง
ละคร  อย�างมีวิจารณญาณ  และสร+างสรรค,  
  
ผลการเรียนรู�  

1.   นำความรู+จากการฟ1ง  การดูสื่อรูปแบบต�าง ๆ มาใช+เปHนข+อมูลในการตัดสินใจ  
2.   แสดงความคิดเห็น  วิเคราะห,  วิจารณ,สิ่งที่ได+ฟ1งได+ดูอย�างมีเหตุผล  
3.   พูดในโอกาสต�าง ๆ  ทั้งท่ีเปHนทางการและไม�เปHนทางการ  
4.   พูดโน+มน+าวใจ  พูดเพ่ือความบันเทิง  พูดแสดงความคิดเห็นโดยใช+ภาษาถูกต+องเหมาะสม   และ  
     น�าฟ1ง   มีเหตุผลมีกิริยา  ท�าทางและการแสดงออกท่ีเหมาะสม   ตามหลักการพูดท่ีถูกต+อง  
5.   แสดงมารยาท การฟ1ง การดูและการพูดอย�างเหมาะสม  
6.   การนำเสนอโครงงานและผลงานในรูปกลุ�มคณะบุคคลอย�างมีวิจารณญาณและสร+างสรรค,  

  
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู�  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  



86 
 

คำอธิบายรายวิชา 
  
รหัสวิชา     ท33204                วิชา  คติชาวบ�าน           กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี  6     ภาคเรียนที่  2     เวลา  60  ชั่วโมง      จำนวน   1.5   หน�วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

  
ศึกษาลักษณะภาษาไทย วัฒนธรรมการใช+ภาษา ความสัมพันธ,ระหว�างภาษาไทยกับศิลปะแขนง 

ต�าง ๆ และประเพณีชีวิต มีความรู+ความเข+าใจความเปHนมา เนื้อหา ศัพท,สำนวนและแนวคิดจากภาษา
ถ่ิน วรรณกรรมท+องถ่ินคติชาวบ+านและภูมิป1ญญาทางภาษาในท+องถ่ิน และเห็นคุณค�าของภาษาไทยใน
ฐานะที่เปHนเครื่องมืออนุรักษ,และสืบทอดวัฒนธรรมท+องถ่ินและนำแนวคิดไปประยุกต,ใช+ให+เกิดประโยชน,
ในการดำรงชีวิต  

การใช+กระบวนการอ�าน การฟ1ง การดู การพูด และกระบวนการเขียนสื่อสาร สร+างสรรค,ความรู+ 
และความคิดเพื่อนำไปใช+ตัดสินใจ แก+ป1ญหาในการดำเนินชีวิต การอภิปรายเพื่อให+เกิดความรู+ ความคิด 
ความเข+าใจ เห็นคุณค�าการนำความรู+ไปปรับใช+ในชีวิตประจำวัน   

นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย, ซ่ือสัตย,สุจริต อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการ
ทำงาน รักความเปHนไทยและมีจิตสาธารณะ  
  
ผลการเรียนรู�  

1. อธิบายลักษณะภาษาไทยและวัฒนธรรมในการใช+ภาษาไทย  
2. อธิบายลักษณะภาษาที่สัมพันธ,กับศิลปะไทยแขนงต�างๆ กับประเพณีชีวิต  
3. อธิบายลักษณะของอักษรไทยได+  
4. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาษาและคุณค�าของวรรณกรรมท+องถ่ินได+  
5. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาษาและคุณค�าของคติชาวบ+านท+องถ่ินได+  
6. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาษา และคุณค�าของภูมิป1ญญาทางภาษาท+องถ่ินได+  
7. บอกความสัมพันธ,ระหว�างภาษา วรรณกรรม ภูมิป1ญญา และคติชาวบ+านกับการดำรงชีวิต 
    ได+  
8. วิเคราะห,ภาพป1ญหาในชุมชน สังคม ภูมิป1ญญาท+องถ่ินเพ่ือนำไปสู�การอนุรักษ,ได+  
9. บอกแนวทางและคุณค�าในการอนุรักษ,วัฒนธรรมทางภาษาในท+องถ่ินได+  
  

รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู�  
  
  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา   ค21101     รายวิชา  คณิตศาสตร� 1        จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค21102     รายวิชา  คณิตศาสตร� 2        จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค22101     รายวิชา  คณิตศาสตร� 3        จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค22102     รายวิชา  คณิตศาสตร� 4        จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค23101     รายวิชา  คณิตศาสตร� 5        จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค23102     รายวิชา  คณิตศาสตร� 6        จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ค21201     รายวิชา  คณิตศาสตร�น�ารู# 1         จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค21202     รายวิชา  คณิตศาสตร�น�ารู# 2        จำนวนชั่วโมง  40  ชั่วโมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค21203     รายวิชา  ทักษะคณิตศาสตร� 1      จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค21204     รายวิชา  ทักษะคณิตศาสตร� 2      จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค22201     รายวิชา  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 1    จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค22202     รายวิชา  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 2    จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค22203     รายวิชา  ทักษะคณิตศาสตร� 3      จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค22204     รายวิชา  ทักษะคณิตศาสตร� 4      จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค22206     รายวิชา  คณิตศาสตร�น�ารู# 3        จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค22207     รายวิชา  คณิตศาสตร�น�ารู# 4        จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค23201     รายวิชา  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 3    จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค23202     รายวิชา  คณิตศาสตร�เพิ่มเติม 4    จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค23203     รายวิชา  ทักษะคณิตศาสตร� 5      จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค23204     รายวิชา  ทักษะคณิตศาสตร� 6      จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค23206     รายวิชา  คณิตศาสตร�น�ารู# 5         จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ค23207     รายวิชา  คณิตศาสตร�น�ารู# 6         จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  ค31101 รายวิชา  คณิตศาสตร� 1  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค31102 รายวิชา  คณิตศาสตร� 2  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค32101 รายวิชา  คณิตศาสตร� 3  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค32102 รายวิชา  คณิตศาสตร� 4  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค33101 รายวิชา  คณิตศาสตร� 5  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค33101 รายวิชา  คณิตศาสตร� 6  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ค31201 รายวิชา  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 1 จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค31202 รายวิชา  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 2 จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค31207 รายวิชา  คณิตศาสตร�เข#มข#น 1  จำนวนชั่วโมง  80  ชัว่โมง  2.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค31208 รายวิชา  คณิตศาสตร�เข#มข#น 2  จำนวนชั่วโมง  80  ชัว่โมง  2.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค31206 รายวิชา  การใช#โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
        เชิงคณิตศาสตร�    
รหัสวิชา  ค31209 รายวิชา  คณิตศาสตร�ประยุกต�  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค32201 รายวิชา  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 3 จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค32202 รายวิชา  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 4 จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค32203 รายวิชา  คณิตศาสตร�เข#มข#น 3  จำนวนชั่วโมง  80  ชัว่โมง  2.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค32204 รายวิชา  คณิตศาสตร�เข#มข#น 4  จำนวนชั่วโมง  80  ชัว่โมง  2.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค32205 รายวิชา  การพิสูจน�ทางคณิตศาสตร� จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค32207 รายวิชา  การสัมมนาทางคณิตศาสตร� จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค33201 รายวิชา  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 5 จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค33202 รายวิชา  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 6 จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค33207 รายวิชา  คณิตศาสตร�เข#มข#น 5  จำนวนชั่วโมง  80  ชัว่โมง  2.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค33208 รายวิชา  คณิตศาสตร�เข#มข#น 6  จำนวนชั่วโมง  80  ชัว่โมง  2.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค33203 รายวิชา  คณิตศาสตร�แอดมิดช่ัน 1 จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ค32209 รายวิชา  สถิติกับการวิจัย  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา   ค21101     รายวิชา  คณิตศาสตร� 1                 กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�  
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี  1           ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

  
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

จำนวนเต็ม  ชนิดของจำนวนเต็ม  การอ�านและการเขียนสัญลักษณ�แทนจำนวนเต็ม  การเขียน
แทนจำนวนเต็มด#วยจุดบนเส#นจำนวน การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวก การลบ การคูณ  การหาร
จำนวนเต็ม  สมบัติของจำนวนเต็ม 

เลขยกกำลัง  ความหมายของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป?นจำนวนเต็มบวก การเขียนเลขยกกำลัง
ที่มีเลขชี้กำลังเป?นจำนวนเต็มบวก  การเขียนเลขยกกำลังแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ�วิทยาศาสตร�   การ
คูณและการหารเลขยกกำลังท่ีมีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป?นจำนวนเต็มบวก 

ทศนิยมและเศษส�วน  จำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ  การเขียนเศษส�วนในรูป
ทศนิยม  และการเขียนทศนิยมในรูปเศษส�วน การเปรียบเทียบเศษส�วนและทศนิยม  การบวก  ลบ  คูณ  
หารเศษส�วนและทศนิยม  โจทย�ป:ญหาเก่ียวกับเศษส�วนและทศนิยม  เชื่อมโยงความสัมพันธ�ระหว�าง
เศษส�วน ทศนิยม และร#อยละ (เปอร�เซ็นต�) 

มิติสัมพันธ�ของรูปเรขาคณิต หน#าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได#จากการมองด#านหน#า 
ด#านข#าง ด#านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบข้ึนจากลูกบาศก� 

การสร�างทางเรขาคณิต การสร#างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร#างรูปคณิตสองมิติ โดยใช#การ
สร#างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การนำความรู#เก่ียวกับการสร#างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช#ในชีวิตจริง 

โดยใช#วิธีการท่ีหลากหลาย  ใช#ความรู# ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร�และเทคโนโลยีใน
การแก#ป:ญหาในสถานการณ�ต�างๆ  ให#เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได#อย�างเหมาะสม  ใช#ภาษา
และสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการส่ือสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอได#อย�างถูกต#อง และ
ชัดเจน  เชื่อมโยงความรู#ต�างๆ ในคณิตศาสตร�และนำความรู# หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร�ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร�อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร#างสรรค�  เพื่อนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด   
ทักษะ กระบวนการท่ีได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ  และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค� รวมท้ัง 
เห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีต�อคณิตศาสตร� สามารถทำงานอย�างเป?นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ   
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
รหัสตัวชี้วัด    
  ค 1.1  ม.1/1   ,  ม.1/2  , 
  ค 2.2  ม.1/1   ,  ม.1/2    
รวมท้ังหมด  4  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา   ค21102     รายวิชา  คณิตศาสตร� 2              กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร�     
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี  1             ภาคเรียนที่  2             เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

  
ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
สมการเชิงเส�นตัวแปรเดียว  วิเคราะห�และเขียนความสัมพันธ�จากแบบรูปที่กำหนดให#โดยใช#

ตัวแปร  คำตอบของสมการเชิงเส#นตัวแปรเดียว  การแก#สมการเชิงเส#นตัวแปรเดียว  ใช#สมบัติของการ
เท�ากัน  และสมบัติของจำนวนในการแก#สมการ  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโดยใช#การคิด
ในใจและวิธีประมาณค�า  การใช#ตัวแปรแทนปริมาณต�างๆในป:ญหา  และเขียนสมการเชิงเส#นตัวแปรเดียว
แทนสถานการณ�หรือป:ญหาอย�างง�าย  การแก#โจทย�ป:ญหาเก่ียวกับสมการเชิงเส#นตัวแปรเดียวอย�างง�าย  
การนำความรู#เก่ียวกับการแก#สมการเชิงเส#นตัวแปรเดียวไปใช#ในชีวิตจริง 

อัตราส�วน  สัดส�วน  และร�อยละ  อัตราส�วนของจำนวนหลายๆจำนวน  สัดส�วน  การนำความรู#
เก่ียวกับอัตราส�วน สัดส�วนและร#อยละไปใช#ในการแก#ป:ญหา  ประยุกต�ใช#ร#อยละในการแก#ป:ญหาเก่ียวกับ
การซ้ือขาย ดอกเบี้ย ภาษี การเจริญเติบโตและการถดถอย  อธิบายความสัมพันธ�ระหว�างปริมาณท่ีแสดง
ในรูปกราฟ  หรือรูปสมการที่สอดคล#องกับป:ญหาอัตราอย�างง�าย 

สถิติ (1)  การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข#อมูล นำเสนอข#อมูล  โดยใช#แผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแท�ง กราฟเส#น แผนภูมิรูปวงกลม การแปลความหมายข#อมูล และวิเคราะห�ข#อมูลท่ีได#จากการ
นำเสนอ  การหาค�ากลางของข#อมูล  และการนำสถิติไปใช#ในชีวิตจริง  

กราฟและความสัมพันธ�เชิงเส�น  กราฟของความสัมพันธ�เชิงเส#น  สมการเชิงเส#นสองตัวแปร 
การนำความรู#เก่ียวกับสมการเชิงเส#นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ�เชิงเส#นไปใช#ในชีวิตจริง 

โดยใช#วิธีการท่ีหลากหลาย  ใช#ความรู# ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร�และเทคโนโลยีใน
การแก#ป:ญหาในสถานการณ�ต�างๆ ให#เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได#อย�างเหมาะสม ใช#ภาษา
และสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการส่ือสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได#อย�างถูกต#องและ
ชัดเจน  เชื่อมโยงความรู#ต�างๆ ในคณิตศาสตร�และนำความรู# หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร�ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร�อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร#างสรรค�  เพื่อนำประสบการณ�ด#านความรู#   ความคิด   
ทักษะกระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ  และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ัง  
เห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีต�อคณิตศาสตร� สามารถทำงานอย�างเป?นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ     
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
รหัสตัวชี้วัด    
  ค 1.1  ม.1/3      ค 1.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
  ค 3.1  ม.1/1  
รวมท้ังหมด  5  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ค22101 วิชา  คณิตศาสตร� 3           กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 2      ภาคเรียนที่ 2       เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

จำนวนตรรกยะ   เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป?นจำนวนเต็ม การนำความรู#เก่ียวกับเลขยกกำลัง
ไปใช#ในการแก#ป:ญหา  

เส�นขนาน  สมบัติของเส#นขนานและรูปสามเหลี่ยม เข#าใจเง่ือนไขของการเป?นเส#นขนาน การให#
เหตุผลในการแก#ป:ญหา 

พื้นที่ผิวและปริมาตร (1)  การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  คาดคะเน
เก่ียวกับการวัดในสถานการณ�ต�างๆ  และการนำความรู#เก่ียวกับพื้นที่ผิว และปริมาตรไปใช#แก#ป:ญหาใน
สถานการณ�ต�างๆ    

ความเท�ากันทุกประการ  ความเท�ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปท่ี
สัมพันธ�กันแบบ  ด#าน – มุม – ด#าน ,  มุม – ด#าน – มุม ,  ด#าน – ด#าน – ด#าน  การนำความรู#เก่ียวกับ
ความเท�ากันทุกประการไปใช#ในการแก#ป:ญหา 

การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน การสะท#อน การหมุน  การนำความรู#เก่ียวกับการ
แปลงทางเรขาคณิตไปใช#ในการแก#ป:ญหา 

พหุนาม  การบวก  การลบ การคูณ  พหุนาม  และการหารพหนุนามด#วยเอกนาม 
 การสร�างทางเรขาคณิต  การนำความรู#เก่ียวกับการสร#างทางเรขาคณิตไปใช#ในชีวิตจริง 
           โดยจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผลการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการที่ได#ไปใช#
ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�า และมีเจตคติที่ดีต�อ
คณิตศาสตร�   
รหัสตัวชี้วัด  
  ค 1.1   ม.2/1  
 ค 1.2   ม.2/1   
  ค 2.1   ม.2/1   ,  ม.2/2     
  ค 2.2   ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4   
รวมท้ังหมด  8   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ค22102 วิชา  คณิตศาสตร� 4  กลุ�มสาระการเรียนรู�  คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2          เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

จำนวนจริง  จำนวนตรรกยะ  เขียนแทนจำนวนตรรกยะด#วยจุดบนเส#นจำนวน จำนวนอตรรกยะ 
ใช#จำนวนตรรกยะประมาณค�าจำนวนอตรรกยะเพ่ือเปรียบเทียบจำนวนตรรกยะ และระบุตำแหน�งของ
จำนวนอตรรกยะบางจำนวนบนเส#นจำนวน  รากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนตรรกยะ หารากที่สอง
ที่เป?นกำลังสองสมบูรณ�  และหารากที่สามของจำนวนที่เป?นกำลังสามสมบูรณ� การบวก ลบ คูณ หาร
จำนวนท่ีเขียนในรูปกรณฑ� การนำความรู#เก่ียวกับจำนวนจริงไปใช# 
 ทฤษฎีบทป-ทาโกรัส  ทฤษฎีบทปQทาโกรัส  บทกลับของทฤษฎีบทปQทาโกรัส  การแก#ป:ญหาหรือ
สถานการณ�ในชีวิตจริงโดยใช#ทฤษฎีบทปQทาโกรัส และบทกลับ 
 สถิติ (2)  นำเสนอและวิเคราะห�ข#อมูล  อ�าน แปล ความหมายของแผนภาพจุด แผนภาพต#นใบ 
ฮิสโทแกรม  ค�ากลางของข#อมูล  ใช#ข#อมูลในการตัดสินใจ  คาดคะเนและสรุปผล และการนำสถิติไปใช#
ในชีวิตจริง    
  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช#สมบัติ
การแจกแจง  กำลังสองสมบูรณ�  ผลต�างกำลังสอง   

โดยจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ/
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�า 
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  มีความซ่ือสัตย�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
รหัสตัวชี้วัด  
  ค 1.1   ม.2/2    
 ค 1.2   ม.2/2   
 ค 2.2   ม.2/5   
 ค 3.1   ม.2/1        
รวมท้ังหมด  5    ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ค23101        วิชา  คณิตศาสตร� 5                 กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 3              ภาคเรียนท่ี  1           เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน�วยกิต 
 
           ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

พื้นที่ผิวและปริมาตร (2)  การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม 
คาดคะเนเก่ียวกับการวัดในสถานการณ�ต�างๆ  และการนำความรู#เก่ียวกับพื้นที่ผิว  และปริมาตรไปใช#
แก#ป:ญหาในสถานการณ�ต�างๆ การเปรียบเทียบหน�วยปริมาตร  คาดคะเนเก่ียวกับการวัดในสถานการณ�
ต�างๆ  และการนำความรู#เก่ียวกับพ้ืนท่ีผิว และปริมาตรไปใช#แก#ป:ญหาในสถานการณ�ต�างๆ    
           ความคล�าย  รูปสามเหลี่ยมท่ีคล#ายกัน  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล#ายกัน  และการนำความรู#
เก่ียวกับความคล#ายไปใช#ในการแก#ป:ญหา 

อัตราส�วนตรีโกณมิติ อัตราส�วนตรีโกณมิติของมุม 30 , 45 , 60 องศา นำอัตราส�วนตรีโกณมิติ
ไปใช#ในการแก#โจทย�ป:ญหาเก่ียวกับการหาระยะทางและความสูง  การนำค�าอัตราส�วนตรีโกณมิติของมุม 
30 , 45 , 60 องศาไปใช#ในการแก#ป:ญหา 

อสมการเชิงเส�นตัวแปรเดียว  อสมการเชิงเส#นตัวแปรเดียว การแก#อสมการเชิงเส#นตัวแปรเดียว 
และนำความรู#เก่ียวกับอสมการเชิงเส#นตัวแปรเดียวไปใช#แก#ป:ญหา   

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสอง 
ระบบสมการ  ระบบสมการเชิงเส#นสองตัวแปร  การแก#ระบบสมการสองตัว การนำความรู#

เก่ียวกับการแก#ระบบสมการเชิงเส#นสองตัวแปรไปใช#ในการแก#ป:ญหา 
โดยใช#วิธีการท่ีหลากหลาย  ใช#ความรู# ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร�และเทคโนโลยีใน

การแก#ป:ญหาในสถานการณ�ต�างๆ ให#เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได#อย�างเหมาะสม ใช#ภาษา
และสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได#อย�างถูกต#องและ
ชัดเจน  เชื่อมโยงความรู#ต�างๆ ในคณิตศาสตร�และนำความรู# หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร�ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร�อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร#างสรรค� เพ่ือนำประสบการณ�ด#าน  ความรู#  ความคิด   
ทักษะกระบวนการท่ีได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ  และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ัง 
เห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีต�อคณิตศาสตร� สามารถทำงานอย�างเป?นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ     
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
รหัสตัวชี้วัด  
  ค 1.2   ม.3/1   ค 1.3   ม.3/1 , ม.3/3  
 ค 2.1   ม.3/1 , ม.3/2  ค 2.2   ม.3/1 , ม.3/2 
รวมท้ังหมด  7  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ค23102           วิชา  คณิตศาสตร� 6              กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 3              ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน�วยกิต 
 
       ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
           ความน�าจะเปBน เหตุการณ�จากการทดลองสุ�ม ความน�าจะเป?น ความน�าจะเป?นของเหตุการณ�
จากการทดลองสุ�มที่ผลแต�ละตัวมีโอกาสเกิดข้ึนเท�าๆกัน การนำความรู#เก่ียวกับความน�าจะเป?นไปใช#ใน
การคาดการณ�  และการนำความรู#เก่ียวกับสถิติ และความน�าจะเป?นไปใช#ประกอบการตัดสินใจสถานการณ�
ต�างๆ การนำความรู#เก่ียวกับความน�าจะเป?นไปใช#ในชีวิตจริง 
 สถิติ (3)  ข#อมูลและการวิเคราะห�ข#อมูล อ�าน แปล ความหมายของแผนภาพกล�อง  การแปล
ความหมายผลลัพธ� และการนำสถิติไปใช#ในชีวิตจริง  

วงกลม  ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม  มุมท่ีจุดศูนย�กลาง และมุมในส�วนโค#งของวงกลม  คอร�ด  
เส#นสัมผัสวงกลม                                                      

ฟCงก�ชันกำลังสอง (พาลาโบลา) กราฟของฟ:งก�ชันกำลังสอง  การนำความรู#เก่ียวกับฟ:งก�ชัน
กำลังสองไปใช#ในการแก#ป:ญหา 
 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก#สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
การนำความรู#เก่ียวกับการแก#สมการกำลังสองตัวแปรเดียวใช#ในการแก#ป:ญหา 
 โดยใช#วิธีการท่ีหลากหลาย  ใช#ความรู# ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร�และเทคโนโลยีใน
การแก#ป:ญหาในสถานการณ�ต�างๆ ให#เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได#อย�างเหมาะสม ใช#
ภาษาและสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได#อย�างถูกต#อง
และชัดเจน  เชื่อมโยงความรู#ต�างๆ ในคณิตศาสตร�และนำความรู# หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร�
ไปเช่ือมโยงกับศาสตร�อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร#างสรรค� เพื่อนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด   
ทักษะกระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ  และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ัง   
เห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีต�อคณิตศาสตร� สามารถทำงานอย�างเป?นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ     
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
รหัสตัวชี้วัด  
  ค 1.2   ม.3/2   ค 1.3   ม.3/2 
  ค 2.2  ม.3/3 
  ค 3.1  ม.3/1    ค 3.2  ม.3/1    
รวมท้ังหมด   5  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค21201   วิชา คณิตศาสตร�น�ารู� 1       กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1                    เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 ทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร�  ทักษะที่จำเป?นสำหรับการเรียน การบวก ลบ คูณ และ
การหารจำนวนเต็มบวกระคน  ประโยคสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร� เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต  
 การสร�างทางเรขาคณิต  การสร#างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต  การสร#างรูปคณิตสองมิติ  โดยใช# 
การสร#างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต  การนำความรู#เก่ียวกับการสร#างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช#ในชีวิตจริง 
 จัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ท่ีใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  
สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผลการส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู# ความคิด ทักษะกระบวนการ
ที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติ
ที่ดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง  มุ�งม่ันในการทำงานรักชาติ ศาสน�กษัตริย� ซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัยใฝSรู#อยู�อย�างพอเพียง  
รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  

1.  หาผลการบวก ลบ คูณ และการหารจำนวนเต็มบวกระคน  แสดงวิธีทำพร#อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคำตอบได# 

2. ใช#ความรู#ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ  เช�น  วงเวียนและสันตรง  รวมท้ังโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆเพ่ือสร#างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำ
ความรู#เก่ียวกับการสร#างน้ีไปประยุกต�ใช#ในการแก#ป:ญหาชีวิตจริง  
รวมท้ังหมด  2  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค21202   วิชา คณิตศาสตร�น�ารู� 2       กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 2                    เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 กราฟและความสัมพันธ�เชิงเส�น  กราฟของความสัมพันธ�เชิงเส#น สมการเชิงเส#นสองตัวแปร 
การนำความรู#เก่ียวกับสมการเชิงเส#นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ�เชิงเส#นไปใช#ในชีวิตจริง 
 จัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ท่ีใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�า
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง  มุ�งม่ันในการทำงานรักชาติ ศาสน�กษัตริย� ซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัยใฝSรู#อยู�
อย�างพอเพียง รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  
 1. เข#าใจและใช#ความรู#เก่ียวกับกราฟในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร�และป:ญหาในชีวิตจริง 
 2. เข#าใจและใช#ความรู#เก่ียวกับความสัมพันธ�เชิงเส#นในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร�และป:ญหาใน
ชีวิตจริง  
รวมท้ังหมด  2  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค21203   วิชา ทักษะคณิตศาสตร� 1       กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1                    เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 ทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร�  ทักษะที่จำเป?นสำหรับการเรียน การบวก ลบ คูณ และ
การหารจำนวนเต็มบวกระคน  ประโยคสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร� เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต  

จำนวนและตัวเลข  ระบบตัวเลขฐานต�างๆ  
การสร�างทางเรขาคณิต การสร#างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร#างรูปคณิตสองมิติ โดยใช#การ

สร#างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การนำความรู#เก่ียวกับการสร#างพื้นฐานทางแรขาคณิตไปใช#ในชีวิตจริง 
 เศษส�วนซ�อนและการประยุกต�  การแก#ป:ญหาเก่ียวกับเศษส�วนซ#อน 
 จัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ท่ีใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�า
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง  มุ�งม่ันในการทำงานรักชาติ ศาสน�กษัตริย� ซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัยใฝSรู#อยู�
อย�างพอเพียง รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  

1.  หาผลการบวก ลบ คูณ และการหารจำนวนเต็มบวกระคน  แสดงวิธีทำพร#อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคำตอบได# 

2. ใช#ความรู#ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช�น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆเพ่ือสร#างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำ
ความรู#เก่ียวกับการสร#างน้ีไปประยุกต�ใช#ในการแก#ป:ญหาชีวิตจริง 

3. บอกค�าของเลขโดด และเขียนตัวเลขฐาน เป?นตัวเลขฐานต�างๆ ที่กำหนดให#ได# 
4.  ใช#ความรู#และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร�แก#ป:ญหาเก่ียวกับเศษซ#อนได# 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค21204   วิชา ทักษะคณิตศาสตร� 2       กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 2                    เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 กราฟและความสัมพันธ�เชิงเส�น  กราฟและความสัมพันธ�เชิงเส#น สมการเชิงเส#นสองตัวแปร 
การนำความรู#เก่ียวกับสมการเชิงเส#นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ�เชิงเส#นใช#ในชีวิตจริง 
 การให�เหตุผล การให#เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย การอ#างเหตุผลโดยใช#แผนภาพ 
 การประยุกต�อัตราส�วนและร�อยละ  การแก#ป:ญหาเก่ียวกับร#อยละ  กำไร – ขาดทุน  และ
ดอกเบ้ียได# 

จัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ท่ีใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�า
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง  มุ�งม่ันในการทำงานรักชาติ ศาสน�กษัตริย� ซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัยใฝSรู#อยู�
อย�างพอเพียง รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  
 1. เข#าใจและใช#ความรู#เก่ียวกับกราฟในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร�และป:ญหาในชีวิตจริง 
 2. เข#าใจและใช#ความรู#เก่ียวกับความสัมพันธ�เชิงเส#นในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร�และป:ญหาใน
ชีวิตจริง 

3. ให#เหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย การอ#างเหตุผลโดยใช#แผนภาพได# 
 4. เข#าใจและใช#ความรู#เก่ียวกับอัตราส�วนและร#อยละในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร�และป:ญหาใน
ชีวิตจริง 

5. ใช#ความรู#และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร�แก#ป:ญหาเก่ียวกับร#อยละ กำไร – ขาดทุน   

และดอกเบ้ียได# 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ค22201      วิชา  คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 1     กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1            เวลา  40  ชั่วโมง     จำนวน  1.0  หน�วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

พหุนาม การบวก  การลบ พหุนาม  การคูณ และการหารพหุนาม  การหารพหุนามด#วยเอก
นามที่มีผลหารเป?นพหุนาม 
 การสร�างทางเรขาคณิต  การนำความรู#เก่ียวกับการสร#างทางเรขาคณิตไปใช#ในชีวิตจริง 
 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู�คณติศาสตร�  การสืบค#นข#อมูลทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู#ทาง
คณิตศาสตร�  การประยุกต�ใช#โปรแกรมสำเร็จรูปเป?นเครื่องมือในการคำนวณ  และแก#ป:ญหาทาง
คณิตศาสตร� 
 เพ่ือให#นักเรียนสามารถคิดอย�างมีเหตุผลและสามารถใช#เหตุผลในการเสดงความคิดเห็นอย�าง
เป?นระเบียบ  ชัดเจน  และรัดกุม  มีความรู#ความเข#าใจในหลักการ  และโครงสร#างของคณิตศาสตร� มี
ความคิดริเร่ิมสร#างสรรค�  มีความสามารถและม่ันใจในการแก#ป:ญหา  ตลอดจนคิดคำนวณได#อย�าง
ถูกต#อง  และตระหนักในคุณค�าของคณิตศาสตร�  มีเจตคติที่ดีต�อวิชาคณิตศาสตร�  มีการวัดผลและ
ประเมินผล  โดยใช#วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับเน้ือหาและทักษะที่
ต#องการวัด  และครอบคลุมทั้งด#านความรู#  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค�านิยม 
ผลการเรียนรู�      

1.  เข#าใจหลักการการดำเนินการของพหุนาม และใช#พหุนามในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร� 
 2.  ใช#ความรู#ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช�นวงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพื่อสร#างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำ
ความรู#เก่ียวกับการสร#างน้ีไปประยุกต�ใช#ในการแก#ป:ญหาในชีวิตจริง 
 3.  นำเทคโนโลยี  และโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต�ใช#เป?นเคร่ืองมือในการแก#ป:ญหา
คณิตศาสตร�ได#   
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
  

รหัสวิชา  ค22202        วิชาคณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 2               กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 2    ภาคเรียนที่ 2                 เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน�วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช#
สมบัติการแจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู�ในรูป ax2 + bx + c  เม่ือ  a , b , c  
เป?นค�าคงตัว  และ  a ≠  0  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู�ในรูปกำลังสองสมบูรณ� 
ผลต�างกำลังสอง  

รากที่ n การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจำนวนจริงที่อยู�ในรูป n
a  เม่ือ  a ≥  0  

ใช#สมบัติของรากที่ n ในการแก#ป:ญหา 
 โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร�เบื้องต�น  การใช#งานโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร�  
เช�น  The Geometer’s Skecthpad  ,  Geogebra  เป?นต#น  และการนำไปใช#แก#ป:ญหา 
 โดยจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ/
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ  และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ังเห็นคุณค�า 
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  มีความซ่ือสัตย�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู�  

1. เข#าใจและใช#การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร� 

2. การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจำนวนจริงที่อยู�ในรูป n
a  เม่ือ  a ≥  0  และใช#

สมบัติของรากที่ n ในการแก#ป:ญหาได# 
3.  นำความรู#ด#านเทคโนโลยี  การใช#โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร� ในการแก#ป:ญหา 

สถานการณ�ต�างๆ ได#อย�างเหมาะสม 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ค22203       วิชา  ทักษะคณิตศาสตร� 3    กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1          เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน�วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

พหุนาม การบวก  การลบ พหุนาม  การคูณ  พหนุนาม  การหารพหุนามด#วยเอกนาม  และ
การหารพหุนามด#วยพหุนาม 
 การสร�างทางเรขาคณิต  การนำความรู#เก่ียวกับการสร#างทางเรขาคณิตไปใช#ในชีวิตจริง 
 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู�คณติศาสตร�  การสืบค#นข#อมูลทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู#ทาง
คณิตศาสตร�  การประยุกต�ใช#โปรแกรมสำเร็จรูปเป?นเครื่องมือในการคำนวณ  และแก#ป:ญหาทาง
คณิตศาสตร� 
 เพ่ือให#นักเรียนสามารถคิดอย�างมีเหตุผลและสามารถใช#เหตุผลในการเสดงความคิดเห็นอย�าง
เป?นระเบียบ  ชัดเจน  และรัดกุม  มีความรู#ความเข#าใจในหลักการ  และโครงสร#างของคณิตศาสตร� มี
ความคิดริเร่ิมสร#างสรรค�  มีความสามารถและม่ันใจในการแก#ป:ญหา  ตลอดจนคิดคำนวณได#อย�าง
ถูกต#อง  และตระหนักในคุณค�าของคณิตศาสตร�  มีเจตคติที่ดีต�อวิชาคณิตศาสตร�  มีการวัดผลและ
ประเมินผล  โดยใช#วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับเน้ือหาและทักษะที่
ต#องการวัด  และครอบคลุมทั้งด#านความรู#  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค�านิยม 
ผลการเรียนรู�      

1.  เข#าใจหลักการการดำเนินการของพหุนาม และใช#พหุนามในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร� 
 2.  ใช#ความรู#ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช�นวงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพื่อสร#างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำ
ความรู#เก่ียวกับการสร#างน้ีไปประยุกต�ใช#ในการแก#ป:ญหาในชีวิตจริง 
 3.  นำเทคโนโลยี  และโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต�ใช#เป?นเคร่ืองมือในการแก#ป:ญหา
คณิตศาสตร�ได#   
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ค22204       วิชา  ทักษะคณิตศาสตร�4   กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 2    ภาคเรียนที่ 2             เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน  1.5  หน�วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช#
สมบัติการแจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู�ในรูป ax2 + bx + c  เม่ือ  a , b , c  
เป?นค�าคงตัว  และ  a ≠  0  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู�ในรูปกำลังสองสมบูรณ� 
ผลต�างกำลังสอง  

รากที่ n การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจำนวนจริงที่อยู�ในรูป n
a  เม่ือ  a ≥  0  

ใช#สมบัติของรากที่ n ในการแก#ป:ญหา 
การแปรผัน  การแปรผันโดยตรง  การแปรผันแบบผกผัน  การแปรผันแบบเก่ียวเนื่อง   

การนำไปใช# 
 โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร�เบื้องต�น  การใช#งานโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร�  
เช�น  The Geometer’s Skectpad  ,  Geogebra  เป?นต#น  และการนำไปใช#แก#ป:ญหา 
 โดยจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ/
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ  และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ังเห็นคุณค�า 
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  มีความซ่ือสัตย�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู�  

1. เข#าใจและใช#การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร� 

2. การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจำนวนจริงที่อยู�ในรูป n
a  เม่ือ  a ≥  0  และใช#

สมบัติของรากที่ n ในการแก#ป:ญหาได# 
3.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว�างปริมาณต�างๆ ท่ีแปรผันต�อกันได# 

4.  แก#ป:ญหาหรือสถานการณ�ท่ีกำหนดโดยใช#ความรู#เก่ียวกับการแปรผันได# 

5.  นำความรู#ด#านเทคโนโลยี  การใช#โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร� ในการแก#ป:ญหา 
สถานการณ�ต�างๆ ได#อย�างเหมาะสม 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ค22206      วิชา  คณิตศาสตร�น�ารู� 3      กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 2    ภาคเรียนที่ 1           เวลา  20  ชั่วโมง      จำนวน  0.5  หน�วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

พหุนาม การบวก  การลบ พหุนาม  การคูณ  พหนุนาม  การหารพหุนามด#วยเอกนาม  และ
การหารพหุนามด#วยพหุนาม 
 การสร�างทางเรขาคณิต  การนำความรู#เก่ียวกับการสร#างทางเรขาคณิตไปใช#ในชีวิตจริง 
เพ่ือให#นักเรียนสามารถคิดอย�างมีเหตุผลและสามารถใช#เหตุผลในการเสดงความคิดเห็นอย�างเป?น
ระเบียบ  ชัดเจน  และรัดกุม  มีความรู#ความเข#าใจในหลักการ  และโครงสร#างของคณิตศาสตร� มี
ความคิดริเร่ิมสร#างสรรค�  มีความสามารถและม่ันใจในการแก#ป:ญหา  ตลอดจนคิดคำนวณได#อย�าง
ถูกต#อง  และตระหนักในคุณค�าของคณิตศาสตร�  มีเจตคติที่ดีต�อวิชาคณิตศาสตร�  มีการวัดผลและ
ประเมินผล  โดยใช#วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับเน้ือหาและทักษะที่
ต#องการวัด  และครอบคลุมทั้งด#านความรู#  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค�านิยม 
ผลการเรียนรู�      

1.  เข#าใจหลักการการดำเนินการของพหุนาม และใช#พหุนามในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร� 
 2.  ใช#ความรู#ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช�นวงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพื่อสร#างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำ
ความรู#เก่ียวกับการสร#างน้ีไปประยุกต�ใช#ในการแก#ป:ญหาในชีวิตจริง 
รวมท้ังหมด  2  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ค22207        วิชา  คณิตศาสตร�น�ารู� 4          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 2     ภาคเรียนที่ 2           เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน�วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช#  
สมบัติการแจกแจง  กำลังสองสมบูรณ�  ผลต�างของกำลังสอง 
 โดยจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ/
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ  และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ังเห็นคุณค�า 
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  มีความซ่ือสัตย�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และเชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู�  

เข#าใจและใช#การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร� 
รวมท้ังหมด  1  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค23201   วิชา คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 3       กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 1                    เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

การแยกตัวประกอบของพหุฯมดีกรีสูงกว�าสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
เป?นผลต�างของกำลังสอง    การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป?นกำลังสองสมบูรณ�    
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสองที่มีสัมประสิทธ�เป?นจำนวนเต็ม การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสูงกว�าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป?นจำนวนเต็มโดยใช#ทฤษฎีเศษเหลือ                                                          
 ระบบสมการ   ระบบสมการเชิงเส#นสองตัวแปร การแก#ระบบสมการสองตัวแปรการแก#ระบบ
สมการสามตัวแปร การนำความรู#เก่ียวกับการแก#ระบบสมการเชิงเส#นสองตัวแปรไปใช#ในการแก#ป:ญหา 

เศษส�วนของพหุนาม  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส�วนของพหุนาม  การแก#
สมการเศษส�วนพหุนาม  การแก#ป:ญหาเก่ียวกับเศษส�วนของพหุนาม 

จัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ท่ีใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�า
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง  มุ�งม่ันในการทำงานรักชาติ ศาสน�กษัตริย� ซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัยใฝSรู#อยู�
อย�างพอเพียง รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  

1.  แสดงการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยวิธีทำเป?นกำลังสองสมบูรณ� 
2.  แสดงการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสอง ที่มีสัมประสิทธิ์เป?นจำนวนเต็ม                                   
3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป?นจำนวนเต็มได# 

4.  เข#าใจและการใช#การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว�าสองในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร� 

5.  บวก ลบ คูณ และหารเศษส�วนของพหุนามได# 
6.  แก#สมการเศษส�วนของพหุนามได# 
7.  แก#โจทย�ป:ญหาเก่ียวกับเศษส�วนของพหุนามได# 
8.  ประยุกต�ใช#ระบบสมการเชิงเส#นสองตัวแปรในการแก#ป:ญหาทางคณิตศาสตร� 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค23202   วิชา คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 4       กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2                    เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

ฟCงก�ชันกำลังสอง กราฟของฟ:งก�ชันกำลังสอง  การนำความรู#เก่ียวกับฟ:งก�ชันกำลังสองไปใช#ใน
การแก#ป:ญหา 
 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว   สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก#สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
การนำความรู#เก่ียวกับการแก#สมการกำลังสองตัวแปรเดียวใช#ในการแก#ป:ญหา 

เสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร�  ฝ7กทักษะการแก#ป:ญหาโจทย�คณิตศาสตร�  ตัวอย�างข#อสอบ
เข#าศึกษาต�อระดับชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 3  ของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ  ข#อสอบการแข�งขันต�างๆ ท้ัง
ระดับภาค  หรือระดับประเทศ 

จัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ท่ีใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�า
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง  มุ�งม่ันในการทำงานรักชาติ ศาสน�กษัตริย� ซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัยใฝSรู#อยู�
อย�างพอเพียง รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  

1.  เข#าใจและใช#ความรู#เก่ียวกับฟ:งก�ชันกำลังสองในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร� 
2.  ประยุกต�ใช#สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก#ป:ญหาทางคณิตศาสตร� 

รวมท้ังหมด 2 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค23203   วิชา ทักษะคณิตศาสตร� 5       กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 1                    เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�า
สองที่มีสัมประสิทธ�เป?นจำนวนเต็ม โดยวิธีทำเป?นผลต�างของกำลังสอง วิธีทำเป?นกำลังสองสมบูรณ�    
โดยใช#ทฤษฎีเศษเหลือ                                                                                                                           
 ระบบสมการ   ระบบสมการเชิงเส#นสองตัวแปร การแก#ระบบสมการสองตัวแปร  การแก#ระบบ
สมการสามตัวแปร การนำความรู#เก่ียวกับการแก#ระบบสมการเชิงเส#นสองตัวแปรไปใช#ในการแก#ป:ญหา 
 เศษส�วนของพหุนาม  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส�วนของพหุนาม  การแก#
สมการเศษส�วนพหุนาม  การแก#ป:ญหาเก่ียวกับเศษส�วนของพหุนาม 

เสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร� (1) ฝ7กทักษะการแก#ป:ญหาโจทย�คณิตศาสตร�  ตัวอย�าง
ข#อสอบเข#าศึกษาต�อระดับชั้นมัธยมศึกษาปQที่ 3  ของโรงเรียนช้ันนำทั่วประเทศ  ข#อสอบการแข�งขัน
ต�างๆ ท้ังระดับภาค  หรือระดับประเทศ 

จัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ท่ีใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�า
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง  มุ�งม่ันในการทำงานรักชาติ ศาสน�กษัตริย� ซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัยใฝSรู#อยู�
อย�างพอเพียง รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  

1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป?นจำนวนเต็มได#  
2.  เข#าใจและการใช#การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว�าสองในการแก#ป:ญหาคณิตศาสตร� 
3.  บวก ลบ คูณ และหารเศษส�วนของพหุนามได# 
4.  แก#สมการเศษส�วนของพหุนามได# 
5.  แก#โจทย�ป:ญหาเก่ียวกับเศษส�วนของพหุนามได# 
6.  ประยุกต�ใช#ระบบสมการเชิงเส#นสองตัวแปรในการแก#ป:ญหาทางคณิตศาสตร� 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค23204   วิชา ทักษะคณิตศาสตร� 6       กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2                    เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว   สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก#สมการกำลังสองตัวแปร
เดียว การนำความรู#เก่ียวกับการแก#สมการกำลังสองตัวแปรเดียวใช#ในการแก#ป:ญหา 
 ระบบสมการกำลังสองสองตัวแปร  การแก#ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม�เกินสอง  การ
แก#โจทย�ป:ญหาระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม�เกินสอง             

เสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร� (2) ฝ7กทักษะการแก#ป:ญหาโจทย�คณิตศาสตร�  ตัวอย�าง
ข#อสอบเข#าศึกษาต�อระดับชั้นมัธยมศึกษาปQที่ 3  ของโรงเรียนช้ันนำทั่วประเทศ  ข#อสอบการแข�งขัน
ต�างๆ ท้ังระดับภาค  หรือระดับประเทศ 

จัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ท่ีใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�า
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง  มุ�งม่ันในการทำงานรักชาติ ศาสน�กษัตริย� ซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัยใฝSรู#อยู�
อย�างพอเพียง รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  

1.  ประยุกต�ใช#สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก#ป:ญหาทางคณิตศาสตร� 
2.  แก#ระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม�เกินสองได# 
3.  แก#โจทย�ป:ญหาเก่ียวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม�เกินสองได# และตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคำตอบได# 
รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค23206   วิชา คณิตศาสตร�น�ารู� 5       กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 1                    เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�า
สองที่มีสัมประสิทธ�เป?นจำนวนเต็ม โดยวิธีทำเป?นผลต�างของกำลังสอง วิธีทำเป?นกำลังสองสมบูรณ�    
โดยใช#ทฤษฎีเศษเหลือ 
 ระบบสมการ   ระบบสมการเชิงเส#นสองตัวแปร การแก#ระบบสมการสองตัวแปร การนำความรู#
เก่ียวกับการแก#ระบบสมการเชิงเส#นสองตัวแปรไปใช#ในการแก#ป:ญหา 
  จัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ท่ีใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�า
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง  มุ�งม่ันในการทำงานรักชาติ ศาสน�กษัตริย� ซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัยใฝSรู#อยู�
อย�างพอเพียง รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  

1.  แสดงการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยวิธีทำเป?นกำลังสองสมบูรณ� 
2.  แสดงการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสอง ที่มีสัมประสิทธิ์เป?นจำนวนเต็ม                                   
3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป?นจำนวนเต็มได# 

4.  เข#าใจและการใช#การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว�าสองในการแก#ป:ญหา
คณิตศาสตร� 

5.  ประยุกต�ใช#ระบบสมการเชิงเส#นสองตัวแปรในการแก#ป:ญหาทางคณิตศาสตร� 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค23207   วิชา คณิตศาสตร�น�ารู� 6       กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2                    เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว   สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก#สมการกำลังสองตัวแปร
เดียว การนำความรู#เก่ียวกับการแก#สมการกำลังสองตัวแปรเดียวใช#ในการแก#ป:ญหา 
 ระบบสมการกำลังสองสองตัวแปร  การแก#ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม�เกินสอง  การ
แก#โจทย�ป:ญหาระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม�เกินสอง             

จัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ท่ีใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  โดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�ได#อย�างถูกต#อง  การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�า
และมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง  มุ�งม่ันในการทำงานรักชาติ ศาสน�กษัตริย� ซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัยใฝSรู#อยู�
อย�างพอเพียง รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  

1.  ประยุกต�ใช#สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก#ป:ญหาทางคณิตศาสตร� 
2.  แก#ระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม�เกินสองได# 
3.  แก#โจทย�ป:ญหาเก่ียวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม�เกินสองได# และตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคำตอบได# 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค31101      วิชา คณิตศาสตร� 1           กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 4          ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

เซต   ความรู#เบื้องต#นและสัญลักษณ�พ้ืนฐานเก่ียวกับเซต  เซตว�าง  เซตจำกัด  เซตอนันต�  การ
เท�ากันของเซต  เซตท่ีเทียบเท�ากัน  สับเซต  เพาเวอร�เซต  การดำเนินการของเซต  (ยูเนียน , อินเตอร�
เซกซัน , คอมพลีเมนต� และผลต�างของเซต) การเขียนแผนภาพเวนน�-ออยเลอร� แทนเซต และนำความรู#
เร่ืองเซตไปใช#ในการแก#โจทย�ป:ญหา 

ตรรกศาสตร�เบื้องต�น  ประพจน�และตัวเชื่อมประพจน� (นิเสธ,  และ,  หรือ,  ถ#า...แล#ว...,  ก็ต�อเม่ือ) 
การหาค�าความจริงของประพจน� 
 กิจกรรมการเรียนการสอนจะมุ�งเน#นให#นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร� กล�าวคือ 
นักเรียนต#องมีทักษะในการแก#ป:ญหา ทักษะในการคิดคำนวณ กฎ สูตร หลักการ พร#อมทั้งมุ�งเน#นให#
นักเรียนมีส�วนร�วมในการเรียน การทำงานร�วมกับผู#อ่ืน   
รหัสตัวชี้วัด  
 ค 1.1  ม.4/1   
รวมท้ังหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค31102      วิชา คณิตศาสตร� 2           กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 4          ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

หลักการนับเบ้ืองต�น   กฎเกณฑ�เบื้องต#นเก่ียวกับการนับ  หลักการบวกและหลักการคูณ  
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส#นกรณีท่ีสิ่งของแตกต�างกันท้ังหมด  และการจัดหมู�ของสิ่งของท่ีแตกต�างกัน
ทั้งหมด และนำความรู#ไปใช#ในการแก#ป:ญหา 

ความน�าจะเปBน   การทดลองสุ�ม  แซมเปkลสเปซและเหตุการณ�  ความน�าจะเป?นของเหตุการณ� 
และนำความรู#เก่ียวกับความน�าจะเป?นไปใช#แก#ป:ญหาในสถานการณ�ที่กำหนด 
 กิจกรรมการเรียนการสอนจะมุ�งเน#นให#นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร� กล�าวคือ 
นักเรียนต#องมีทักษะในการแก#ป:ญหา ทักษะในการคิดคำนวณ กฎ สูตร หลักการ พร#อมทั้งมุ�งเน#นให#
นักเรียนมีส�วนร�วมในการเรียน การทำงานร�วมกับผู#อ่ืน   
รหัสตัวชี้วัด  
 ค 3.2  ม.4/1     
 ค 3.2  ม.4/2 
รวมท้ังหมด 2 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค32101      วิชา คณิตศาสตร� 3           กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 5          ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
           เลขยกกำลัง   รากที่ n ของจำนวนจริง  เม่ือ n เป?นจำนวนนับท่ีมากกว�า 1  เลขยกกำลังที่มี
เลขชี้กำลังเป?นจำนวนตรรกยะ  ผลลัพธ�ที่เกิดจากการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  สมบัติเก่ียวกับ
การเท�ากันและไม�เท�ากันของจำนวนจริงที่อยู�ในรูปกรณฑ�  และจำนวนจริงที่อยู�ในรูปเลขยกกำลังท่ีมี 
เลขชี้กำลังเป?นจำนวนตรรกยะ  หาค�าประมาณของจำนวนท่ีอยู�ในรูปกรณฑ� และจำนวนท่ีอยู�ในรูป 
เลขยกกำลังท่ีมีเลขชี้กำลังเป?นจำนวนตรรยะ   โดยใช#วิธีคำนวณที่เหมาะสม 
 ความสัมพันธ�และฟCงก�ชัน  คู�อันดับ ผลคูณคาร�ทีเซียน  ความสัมพันธ�  โดเมนและเรนจ�ของ
ความสัมพันธ� ตัวผกผันของความสัมพันธ�  กราฟของความสัมพันธ�และกราฟของตัวผกผันของความสัมพันธ�  
ฟ:งก�ชัน  ค�าของฟ:งก�ชัน  ชนิดของฟ:งก�ชันและกราฟของฟ:งก�ชัน  (ฟ:งก�ชันเชิงเส#น ฟ:งก�ชันกำลังสอง 
ฟ:งก�ชันข้ันบันได  ฟ:งก�ชันเอกโพเนนเชียล  ฟ:งก�ชันค�าสัมบูรณ�)  โดเมนและเรนจ�ของฟ:งก�ชัน ฟ:งก�ชัน
ผกผันและกราฟของฟ:งก�ชันผกผัน  การนำกราฟไปใช#ในการแก#ป:ญหา 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติ 
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#
ไปใช#ใน การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดี
ต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช#วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับ
เน้ือหาและทักษะท่ีต#องการ 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ม.5/1 

ค 1.2  ม.5/1  
รวมท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค32102      วิชา คณิตศาสตร� 4           กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 5          ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

ลำดับ และอนุกรม  ลำดับ และการหาพจน�ทั่วไปของลำดับจำกัด  ลำดับเลขคณิตและลำดับ
เรขาคณิต  อนุกรม  ผลบวก n พจน�แรกของอนุกรม  อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  นำความรู#
เก่ียวกับลำดับและอนุกรมไปใช#ในการแก#ป:ญหา 
 ดอกเบี้ย และมูลค�าของเงิน  ดอกเบี้ย  มูลค�าของเงิน  และค�ารายงวด 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติ 
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#
ไปใช#ใน การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดี
ต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช#วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับ
เน้ือหาและทักษะท่ีต#องการ 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.2  ม. 5/2 

ค 1.3 ม. 5/1  
รวมท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค33101      วิชา คณิตศาสตร� 5           กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 6          ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

สถิติ  ข#อมูล การนำเสนอข#อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตำแหน�งที่ของข#อมูล และค�ากลาง
ของข#อมูล (ฐานนิยม มัธยฐาน ค�าเฉลี่ยเลขคณิต)  

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติ 
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#
ไปใช#ใน การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดี
ต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช#วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับ
เน้ือหาและทักษะท่ีต#องการ 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 3.1  ม.6/1 
รวมท้ังหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค33102      วิชา คณิตศาสตร� 6           กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 6          ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

สถิติ  การกระจายของข#อมูล (พิสัย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การแปล
ความหมายของค�าสถิติ  ค�ามาตรฐาน  การแจกแจงปกติ  โค#งปกติ และพ้ืนท่ีใต#โค#งปกติ 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติ 
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#
ไปใช#ใน การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดี
ต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช#วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับ
เน้ือหาและทักษะท่ีต#องการ 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 3.1  ม.6/1 
รวมท้ังหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค31201        วิชา คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 1          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 4       ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

ตรรกศาสตร�  การสร#างตารางค�าความจริง  รูปแบบของประพจน�ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร�  นิเสธ
ของประพจน� การอ#างเหตุผล ประโยคเปkด ตัวบ�งปริมาณ ค�าความจริงของประโยคท่ีมีตัวบ�งปริมาณตัวเดียว 
สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ�งปริมาณ 

จำนวนจริงและพหุนาม  ระบบจำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง  พหุนามตัวแปรเดียว  
การแยกตัวประกอบพหุนาม  สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมการเศษส�วนของพหุนาม การไม�เท�ากันของ
จำนวนจริง  ช�วงและการดำเนินการบนช�วง  อสมการพหุนามตัวแปรเดียว  อสมการเศษส�วนของพหุ
นาม  ค�าสัมบูรณ�  ค�าสัมบูรณ�ของจำนวนจริงและสมบัติของค�าสัมบูรณ�ของจำนวนจริง  สมการและ
อสมการค�าสัมบูรณ�ของพหุนามตัวแปรเดียว  

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติ 
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#
ไปใช#ใน การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดี
ต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู�  
 1.  สร#างตารางค�าความจริง  ตรวจสอบความสมมูลกันระหว�างประพจน�สองประพจน�  ความ
เป?นสัจนิรันดร�ของประพจน�ได#   
 2.  หาค�าความจริงและนิเสธของประโยคเปkดท่ีมีตัวบ�งปริมาณตัวเดียว  ตรวจสอบความสมมูล
กันของประโยคเปkดสองประโยคที่มีตัวบ�งปริมาณตัวเดียวได# 
 3.  เข#าใจและใช#ความรู#เก่ียวกับตรรกศาสตร� ในการแก#ป:ญหา  สื่อสาร สื่อความหมาย และอ#าง
เหตุผลได# 
 4.  เข#าใจจำนวนจริง และใช#สมบัติของจำนวนจริง การไม�เท�ากันของจำนวนจริงในการ
แก#ป:ญหาได# 
 5.  แยกตัวประกอบของพหุนามตัวแปรเดียวได# 
 6.  แก#สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว  สมการและอสมการเศษส�วนของพหุนาม   
สมการและอสมการค�าสัมบูรณ�ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำความรู#เก่ียวกับพหุนามไปใช#แก#ป:ญหาได# 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค31202        วิชา คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 2          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 4       ภาคเรียนที่ 2           เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 หลักการนับเบ้ืองต�น  กฎเกณฑ�เบื้องต#นของการนับ หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน 
เชิงเส#น การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีท่ีสิ่งของแตกต�างกันท้ังหมด การจัดหมู�กรณีท่ีสิ่งของแตกต�าง
กันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม 

ความน�าจะเปBน  การทดลองสุ�มและเหตุการณ� ความน�าจะเป?นของเหตุการณ�  และกฎที่สำคัญ
บางประการของความน�าจะเป?น และการแก#ป:ญหา 
 เมทริกซ�   เมทริกซ�  การดำเนินการของเมทริกซ�  สมบัติของเมทริกซ�  ดีเทอร�มินันต�  เมทริกซ�
ผกผัน  การดำเนินการตามแถว  การแก#ระบบสมการเชิงเส#นโดยใช#เมทริกซ� 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา การให#เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได#ไปใช#ใน 
การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวติประจำวันอย�างสร#างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีต�อคณิตศาสตร�  
สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู�  
 1. เข#าใจความหมาย หาผลลัพธ�ของการบวกเมทริกซ� การคูณเมทริกซ�กับจำนวนจริง การคูณ
ระหว�างเมทริกซ� หาเมทริกซ�สลับเปลี่ยน หาดีเทอร�มิแนนต�ของเมทริกซ� n x n เม่ือ n เป?นจำนวนนับที่
ไม�เกินสามได#    
 2. หาเมทริกซ�ผกผันของเมทริกซ� 2x2 ได# 
 3. เข#าใจเก่ียวกับการดำเนินการตามแถว (Row Operation) และนำความรู#ไปใช#แก#ป:ญหาได# 
 4. แก#ระบบสมการเชิงเส#นโดยใช#เมทริกซ�ผกผันและการดำเนินการตามแถวได# 
 5. เข#าใจและใช#กฎเกณฑ�เบ้ืองต#นเก่ียวกับการนับ หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน 
และการจัดหมู�ในการแก#ป:ญหาได# 
 6. หาความน�าจะเป?นและนำความรู#เก่ียวกับความน�าจะเป?นไปใช#แก#ป:ญหาได# 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค31207        วิชา คณิตศาสตร�เข�มข�น 1           กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 4       ภาคเรียนที่ 1           เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 

ตรรกศาสตร�  การสร#างตารางค�าความจริง  รูปแบบของประพจน�ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร�  นิเสธ
ของประพจน� การอ#างเหตุผล ประโยคเปkด ตัวบ�งปริมาณ ค�าความจริงของประโยคท่ีมีตัวบ�งปริมาณตัวเดียว 
สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ�งปริมาณ 

จำนวนจริงและพหุนาม  ระบบจำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง  พหุนามตัวแปรเดียว  
การแยกตัวประกอบพหุนาม  สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมการเศษส�วนของพหุนาม การไม�เท�ากันของ
จำนวนจริง  ช�วงและการดำเนินการบนช�วง  อสมการพหุนามตัวแปรเดียว  อสมการเศษส�วนของพหุ
นาม  ค�าสัมบูรณ�  ค�าสัมบูรณ�ของจำนวนจริงและสมบัติของค�าสัมบูรณ�ของจำนวนจริง  สมการและ
อสมการค�าสัมบูรณ�ของพหุนามตัวแปรเดียว  

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติ 
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#
ไปใช#ใน การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมทั้งเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดี
ต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู�  
 1.  สร#างตารางค�าความจริง  ตรวจสอบความสมมูลกันระหว�างประพจน�สองประพจน�  ความ
เป?นสัจนิรันดร�ของประพจน�ได#   
 2.  หาค�าความจริงและนิเสธของประโยคเปkดท่ีมีตัวบ�งปริมาณตัวเดียว  ตรวจสอบความสมมูล
กันของประโยคเปkดสองประโยคที่มีตัวบ�งปริมาณตัวเดียวได# 
 3.  เข#าใจและใช#ความรู#เก่ียวกับตรรกศาสตร� ในการแก#ป:ญหา  สื่อสาร สื่อความหมาย และอ#าง
เหตุผลได# 
 4.  เข#าใจจำนวนจริง และใช#สมบัติของจำนวนจริง การไม�เท�ากันของจำนวนจริงในการ
แก#ป:ญหาได# 
 5.  แยกตัวประกอบของพหุนามตัวแปรเดียวได# 
 6.  แก#สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว  สมการและอสมการเศษส�วนของพหุนาม   
สมการและอสมการค�าสัมบูรณ�ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำความรู#เก่ียวกับพหุนามไปใช#แก#ป:ญหาได# 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค31208        วิชา คณิตศาสตร�เข�มข�น 2          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 4       ภาคเรียนที่ 2           เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 หลักการนับเบ้ืองต�น  กฎเกณฑ�เบื้องต#นของการนับ หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน 
เชิงเส#น การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม การจัดหมู�  ทฤษฎีบททวินาม 

ความน�าจะเปBน  การทดลองสุ�มและเหตุการณ� ความน�าจะเป?นของเหตุการณ�  และกฎที่สำคัญ
บางประการของความน�าจะเป?น และการแก#ป:ญหา 
 เมทริกซ�   เมทริกซ�  การดำเนินการของเมทริกซ�  สมบัติของเมทริกซ�  ดีเทอร�มินันต�  การ
ดำเนินการตามแถว  (Row Operation)  เมทริกซ�ผกผัน  การแก#ระบบสมการเชิงเส#นโดยใช#เมทริกซ� 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา การให#เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได#ไปใช#ใน 
การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวติประจำวันอย�างสร#างสรรค� รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีต�อคณิตศาสตร�  
สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู�  
 1. เข#าใจความหมาย หาผลลัพธ�ของการบวกเมทริกซ� การคูณเมทริกซ�กับจำนวนจริง การคูณ
ระหว�างเมทริกซ� หาเมทริกซ�สลับเปลี่ยน หาดีเทอร�มิแนนต�ของเมทริกซ� n x n เม่ือ n เป?นจำนวนนับที่
ไม�เกินสามได#    
 2. หาเมทริกซ�ผกผันของเมทริกซ� 2x2 ได# 
 3. เข#าใจเก่ียวกับการดำเนินการตามแถว (Row Operation) และนำความรู#ไปใช#แก#ป:ญหาได# 
 4. แก#ระบบสมการเชิงเส#นโดยใช#เมทริกซ�ผกผันและการดำเนินการตามแถวได# 
 5. เข#าใจและใช#กฎเกณฑ�เบ้ืองต#นเก่ียวกับการนับ หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน 
และการจัดหมู�ในการแก#ป:ญหาได# 
 6. หาความน�าจะเป?นและนำความรู#เก่ียวกับความน�าจะเป?นไปใช#แก#ป:ญหาได# 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ค31206 วิชา การใช�โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร�  กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 4           ภาคเรียนที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

การใช�โปรแกรมสำเร็จรูป  เพ่ือนำมาประยุกต�ใช#ในการคำนวณทางคณิตศาสตร�  การวิเคราะห�
ข#อมูลทางสถิติ  การสร#างแผนภูมิ  งานนำเสนอ  และประยุกต�ใช#โปรแกรมสำเร็จรูปในการแก#ป:ญหา 
ทางคณิตศาสตร� 
 เพ่ือให#มีความรู#ความเข#าใจ  และมีทักษะในการประยุกต�ใช#โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณ
ทางคณิตศาสตร�  โดยการจัดประสบการณ�  ฝ7กการใช#โปรแกรม  คำสั่ง  และการประยุกต�  สามารถนำ
ประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการท่ีได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�าง  และใช#ใน
ชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  ใช#ภาษาและสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการสื่อสาร  สื่อความหมาย
และการนำเสนอได#อย�างถูกต#องชัดเจน  เชื่อมโยงความรู#เนื้อหาต�างๆ ในคณิตศาสตร�และนำความรู#  
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร�ไป เชื่อมโยงกับศาสตร�อ่ืนๆ  รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติที่ดี
ต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�างเป?นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ   มี
วิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู� 
  1.  นำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช#ในการคำนวณทางคณิตศาสตร�ได# 

2.  นำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช#ในการสร#างแผนภูมิและงานนำเสนอได# 
3.  นำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช#ในวิเคราะห�ข#อมูลทางสถิติได# 
4.  ประยุกต�ใช#โปรแกรมสำเร็จรูปในการแก#ป:ญหาทางคณิตศาสตร�ได# 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา  
 
รหัสวิชา  ค31209  วิชา  คณิตศาสตร�ประยุกต�             กลุ�มสาระการเรียนรู�   คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 4  ภาคเรียนที่  2                  เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน�วยกิต 
  

คณิตศาสตร�ประยุกต�  การประยุกต�ใช#ความรู#ทางคณิตศาสตร�  โปรแกรมการคำนวณเชิง
คณิตศาสตร�เป?นเครื่องมือในการแก#ป:ญหาทางคณิตศาสตร�   เชื่อมโยงความรู#  หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร�กับศาสตร�อ่ืนๆ มาใช#ในการแก#ป:ญหา วิเคราะห� ประเมินเพื่อการตัดสินใจสถานการณ�
ต�างๆ ในชีวิตประจำวัน  ออกแบบสถานการณ�ป:ญหาที่นำความรู#ทางคณิตศาสตร�และศาสตร�อ่ืนๆ  
ตลอดจนเคร่ืองมือ  หรือโปรแกรมการคำนวณเชิงคณิตศาสตร�มาประยุกต�ใช#ในการแก#ป:ญหา 
 เพ่ือให#มีความรู#ความเข#าใจ  สามารถการประยุกต�ใช#ความรู#ทางคณิตศาสตร� ในการแก#ป:ญหา
สถานการณ�ในชีวิตประจำวัน  โดยการฝ7กประสบการณ�  จำลองสถานการณ�ป:ญหา ระดมสมอง  ฝ7ก
ปฏิบัติการใช#เครื่องมือ หรือโปรแกรมการคำนวณเชิงคณิตศาสตร�ในการแก#ป:ญหา  ศึกษาค#นคว#าหา
ข#อมูลความรู#เพิ่มเติมด#วยตนเอง  ทดลองปฏิบัติการจริง  เพื่อนำข#อมูลมาวิเคราะห�  ประเมิน  และ
ตัดสินใจ  นำทักษะ/กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�าง  และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  
ใช#ภาษาและสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการสื่อสาร  สื่อความหมายและการนำเสนอได#อย�างถูกต#อง
ชัดเจน  เชื่อมโยงความรู#เนื้อหาต�างๆ ในคณิตศาสตร�และนำความรู#  หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร�ไป เชื่อมโยงกับศาสตร�อ่ืนๆ  รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติที่ดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถ
ทำงานอย�างเป?นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ  และมีความ
เชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู� 
  1.  ประยุกต�ความรู#ทางคณิตศาสตร� เคร่ืองมือ โปรแกรมการคำนวณเชิงคณิตศาสตร�ไปใช#ในการ
แก#ป:ญหาทางคณิตศาสตร�ได# 
  2.  เชื่อมโยงความรู#  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร�กับศาสตร�อ่ืนๆ  มาใช#ในการแก#ป:ญหา 
วิเคราะห�  ประเมินเพ่ือการตัดสินใจสถานการณ�ต�างๆ ในชีวิตประจำวันได# 
  3.  ออกแบบสถานการณ�ป:ญหาที่นำความรู#ทางคณิตศาสตร�และศาสตร�อ่ืนๆ  ตลอดจนเคร่ืองมือ  
หรือโปรแกรมการคำนวณเชิงคณิตศาสตร�มาประยุกต�ใช#ในการแก#ป:ญหา 
รวมท้ังหมด  3   ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค32201        วิชา คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 3          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 5       ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 ฟCงก�ชัน  การบวก การลบ การคูณ และการหารฟ:งก�ชัน ฟ:งก�ชันประกอบ และฟ:งก�ชันผกผัน 

ฟCงก�ชันเอกซ�โพเนนเชียลและฟCงก�ชันลอการิทึม  นิยามของฟ:งก�ชันเอกซ�โพเนนเชียล  กราฟ
ของฟ:งก�ชันเอกซ�โพเนนเชียล  การแก#สมการและอสมการฟ:งก�ชันเอกซ�โพเนนเชียล  นิยามของฟ:งก�ชัน
ลอการิทึม กราฟของฟ:งก�ชันลอการิทึม  สมบัติของลอการิทึม  ลอการิทึมสามัญ การอ�านค�าลอกการิทึม
จากตาราง  ลอการิทึมธรรมชาติ  สมการและอสมการลอการิทึม 

เรขาคณิตวิเคราะห�   ระยะระหว�างจุดสองจุด จุดก่ึงกลางของส�วนของเส#นตรง ความชันของ
เส#นตรง เส#นขนาน เส#นต้ังฉาก ความสัมพันธ�ซึ่งมีกราฟเป?นเส#นตรง ระยะห�างระหว�างเส#นตรงกับจุด 
ภาคตัดกรวย วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร�โบลา และการเลื่อนกราฟ 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#ไปใช#ใน 
การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติที่ดีต�อ
คณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช#วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับ
เน้ือหาและทักษะท่ีต#องการ 
ผลการเรียนรู�  
 1.  หาผลลัพธ�การบวก การลบ การคูณ และการหารฟ:งก�ชันได#    
 2.  หาฟ:งก�ชันประกอบและฟ:งก�ชันผกผันได#  
 3.  ใช#สมบัติของฟ:งก�ชันในการแก#ป:ญหาได# 
 4.  เข#าใจลักษณะของกราฟของฟ:งก�ชันเอกซ�โพเนนเชียลและฟ:งก�ชันลอการิทึม และนำไปใช#ใน
การแก#ป:ญหา 
 5.  แก#สมการและอสมการเอกซ�โพเนนเชียลและลอการิทึม และนำไปใช#ในการแก#ป:ญหาได# 
 6.  หาระยะทางระหว�างจุดสองจุด  จุดก่ึงกลางของส�วนของเส#นตรง ความชันของเส#นตรง  
ระยะห�างระหว�างจุดกับเส#นตรง  และระยะห�างระหว�างเส#นคู�ขนานได# 
 7.  เขียนกราฟและหาสมการวงกลม  วงรี  พาราโบลา  ไฮเพอร�โบลาได# 
 8.  ใช#ความรู#เก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะห�และภาคตัดกรวยในการแก#ป:ญหาได 
รวมผลการเรียนรู�  8  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค32202        วิชา คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 4          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 5       ภาคเรียนที่ 2           เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 จำนวนเชิงซ�อน  จำนวนเชิงซ#อน ค�าสัมบูรณ�ของจำนวนเชิงซ#อน สมบัติของจำนวนเชิงซ#อน  
จำนวนเชิงซ#อนในรูปเชิงข้ัว ผลคูณ / ผลหารของจำนวนเชิงซ#อนในรูปเชิงข้ัว  ทฤษฎีของเดอร�มัวร�   
รากที่ n ของจำนวนเชิงซ#อน  เม่ือ n เป?นจำนวนนับที่มากกว�า 1   สมการพหุนาม   
 ฟCงก�ชันตรีโกณมิติ  ฟ:งก�ชันตรีโกณมิติและกราฟของฟ:งก�ชันตรีโกณมิติ (ฟ:งก�ชันไซน�  ฟ:งก�ชัน
โคไซน�  และฟ:งก�ชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ)   ฟ:งก�ชันตรีโกณมิติของผลบวกหรือผลต�างขอจำนวนจริงหรือมุม  
เอกลักษณ�และสมการตรีโกณมิติ  ฟ:งก�ชันตรีโกณมิติผกผัน กฎของโคไซน�  กฎของไซน� และการนำไปใช# 

เวกเตอร�ในสามมิติ  เวกเตอร�  นิเสธของเวกเตอร�  การบวก การลบเวกเตอร�  การคูณเวกเตอร�
ด#วยสเกลาร�  ผลคูณเชิงสเกลาร�  ผลคูณเชิงเวกเตอร�  การใช#เวกเตอร�พิสูจน�ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  
เวกเตอร�หนึ่งหน�วย  เวกเตอร�ในสามมิติและการนำความรู#เก่ียวกับเวกเตอร�ไปใช#ในการแก#ป:ญหา 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#ไปใช#ใน 
การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติที่ดีต�อ
คณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู�  
 1.  เข#าใจจำนวนเชิงซ#อน  และใช#สมบัติของจำนวนเชิงซ#อนในการแก#ป:ญหาได#    
 2.  หารากท่ี n ของจำนวนเชิงซ#อน เม่ือ n เป?นจำนวนนับท่ีมากกว�า 1  ได#   
 3.  แก#สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม�เกินสี่  ที่มีสัมประสิทธิ์เป?นจำนวนเต็ม  และนำไปใช#ใน
การแก#ป:ญหาได# 
 4.  เข#าใจฟ:งก�ชันตรีโกณมิติ และลักษณะกราฟของฟ:งก�ชันตรีโกณมิติ และนำไปใช#ในการแก#ป:ญหาได# 
 5.  แก#สมการตรีโกณมิติ  และนำไปใช#ในการแก#ป:ญหาได# 
 6.  ใช#กฎของโคไซน� และกฎของไซน�ในการแก#ป:ญหาได# 
 7.  หาผลลัพธ�ของการบวก การลบเวกเตอร� การคูณเวกเตอร�ด#วยสเกลาร� หาผลคูณเชิงสเกลาร� 
และผลคูณเชิงเวกเตอร�ได# 
 8.  นำความรู#เก่ียวกับเวกเตอร�ในสามมิติไปใช#ในการแก#ป:ญหาได# 
รวมผลการเรียนรู�  8  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค32203        วิชา คณิตศาสตร�เข�มข�น 3          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 5       ภาคเรียนที่ 1           เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน�วยกิต 
 
 ฟCงก�ชัน  การบวก การลบ การคูณ และการหารฟ:งก�ชัน ฟ:งก�ชันประกอบ และฟ:งก�ชันผกผัน 

ฟCงก�ชันเอกซ�โพเนนเชียลและฟCงก�ชันลอการิทึม  นิยามของฟ:งก�ชันเอกซ�โพเนนเชียล  กราฟ
ของฟ:งก�ชันเอกซ�โพเนนเชียล  การแก#สมการและอสมการฟ:งก�ชันเอกซ�โพเนนเชียล  นิยามของฟ:งก�ชัน
ลอการิทึม กราฟของฟ:งก�ชันลอการิทึม  สมบัติของลอการิทึม  ลอการิทึมสามัญ การอ�านค�าลอกการิทึม
จากตาราง  ลอการิทึมธรรมชาติ  สมการและอสมการลอการิทึม 

เรขาคณิตวิเคราะห�   ระยะระหว�างจุดสองจุด จุดก่ึงกลางของส�วนของเส#นตรง ความชันของ
เส#นตรง เส#นขนาน เส#นต้ังฉาก ความสัมพันธ�ซึ่งมีกราฟเป?นเส#นตรง ระยะห�างระหว�างเส#นตรงกับจุด 
ภาคตัดกรวย วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร�โบลา และการเลื่อนกราฟ 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#ไปใช#ใน 
การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติที่ดีต�อ
คณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช#วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับ
เน้ือหาและทักษะท่ีต#องการ 
ผลการเรียนรู�  
 1.  หาผลลัพธ�การบวก การลบ การคูณ และการหารฟ:งก�ชันได#    
 2.  หาฟ:งก�ชันประกอบและฟ:งก�ชันผกผันได#  
 3.  ใช#สมบัติของฟ:งก�ชันในการแก#ป:ญหาได# 
 4.  เข#าใจลักษณะของกราฟของฟ:งก�ชันเอกซ�โพเนนเชียลและฟ:งก�ชันลอการิทึม และนำไปใช#ใน
การแก#ป:ญหา 
 5.  แก#สมการและอสมการเอกซ�โพเนนเชียลและลอการิทึม และนำไปใช#ในการแก#ป:ญหาได# 
 6.  หาระยะทางระหว�างจุดสองจุด  จุดก่ึงกลางของส�วนของเส#นตรง ความชันของเส#นตรง  
ระยะห�างระหว�างจุดกับเส#นตรง  และระยะห�างระหว�างเส#นคู�ขนานได# 
 7.  เขียนกราฟและหาสมการวงกลม  วงรี  พาราโบลา  ไฮเพอร�โบลาได# 
 8.  ใช#ความรู#เก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะห�และภาคตัดกรวยในการแก#ป:ญหาได 
รวมผลการเรียนรู�  8  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค32204        วิชา คณิตศาสตร�เข�มข�น 4          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 5       ภาคเรียนที่ 2           เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 จำนวนเชิงซ�อน  จำนวนเชิงซ#อน ค�าสัมบูรณ�ของจำนวนเชิงซ#อน สมบัติของจำนวนเชิงซ#อน  
จำนวนเชิงซ#อนในรูปเชิงข้ัว ผลคูณ / ผลหารของจำนวนเชิงซ#อนในรูปเชิงข้ัว  ทฤษฎีของเดอร�มัวร�   
รากที่ n ของจำนวนเชิงซ#อน  เม่ือ n เป?นจำนวนนับที่มากกว�า 1   สมการพหุนาม   
 ฟCงก�ชันตรีโกณมิติ  ฟ:งก�ชันตรีโกณมิติและกราฟของฟ:งก�ชันตรีโกณมิติ (ฟ:งก�ชันไซน�  ฟ:งก�ชัน
โคไซน�  และฟ:งก�ชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ)   ฟ:งก�ชันตรีโกณมิติของผลบวกหรือผลต�างขอจำนวนจริงหรือมุม  
เอกลักษณ�และสมการตรีโกณมิติ  ฟ:งก�ชันตรีโกณมิติผกผัน กฎของโคไซน�  กฎของไซน� และการนำไปใช# 

เวกเตอร�ในสามมิติ  เวกเตอร�  นิเสธของเวกเตอร�  การบวก การลบเวกเตอร�  การคูณเวกเตอร�
ด#วยสเกลาร�  ผลคูณเชิงสเกลาร�  ผลคูณเชิงเวกเตอร�  การใช#เวกเตอร�พิสูจน�ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  
เวกเตอร�หนึ่งหน�วย  เวกเตอร�ในสามมิติและการนำความรู#เก่ียวกับเวกเตอร�ไปใช#ในการแก#ป:ญหา 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#ไปใช#ใน 
การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติที่ดีต�อ
คณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู�  
 1.  เข#าใจจำนวนเชิงซ#อน  และใช#สมบัติของจำนวนเชิงซ#อนในการแก#ป:ญหาได#    
 2.  หารากท่ี n ของจำนวนเชิงซ#อน เม่ือ n เป?นจำนวนนับท่ีมากกว�า 1  ได#   
 3.  แก#สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม�เกินสี่  ที่มีสัมประสิทธิ์เป?นจำนวนเต็ม  และนำไปใช#ใน
การแก#ป:ญหาได# 
 4.  เข#าใจฟ:งก�ชันตรีโกณมิติ และลักษณะกราฟของฟ:งก�ชันตรีโกณมิติ และนำไปใช#ในการแก#ป:ญหาได# 
 5.  แก#สมการตรีโกณมิติ  และนำไปใช#ในการแก#ป:ญหาได# 
 6.  ใช#กฎของโคไซน� และกฎของไซน�ในการแก#ป:ญหาได# 
 7.  หาผลลัพธ�ของการบวก การลบเวกเตอร� การคูณเวกเตอร�ด#วยสเกลาร� หาผลคูณเชิงสเกลาร� 
และผลคูณเชิงเวกเตอร�ได# 
 8.  นำความรู#เก่ียวกับเวกเตอร�ในสามมิติไปใช#ในการแก#ป:ญหาได# 
รวมผลการเรียนรู�  8  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค32205 วิชา  การพิสูจน�ทางคณิตศาสตร�          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1         เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

การพิสูจน�ทางคณิตศาสตร� การพิสูจน�ข#อความที่มีตัวบ�งปริมาณเพียงที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว 
การพิสูจน�ข#อความท่ีอยู�ในรูป p →q โดยวิธีตรง (Direct proof)   การพิสูจน�ข#อความท่ีอยู�ในรูป p →
q โดยวิธีแย#งสลับที่ (Contrapositive)   การพิสูจน�ข#อความในรูป  p ∨ q  การพิสูจน�ข#อความในรูป  p
∧ q   การพิสูจน�ข#อความในรูป  p ↔q  การพิสูจน�โดยการหาข#อขัดแย#ง  (Contradiction)  การ
พิสูจน�โดยการแจงกรณี  การพิสูจน�โดยหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร� (Mathematical  Induction) 
              โดยจัดประสบการณ�ให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยการปฏิบัติจริง ทดลองสรุป รายงาน เพ่ือ
พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการแก#ป:ญหา การให#เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร� สามารถ
นำประสบการณ�ด#านความรู# ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#ส่ิงต�าง และใช#ใน
ชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค� รวมทั้งเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�าง
เป?นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู� 
  1.  พิสูจน�ข#อความที่มีตัวบ�งปริมาณเพียงที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวได# 

2.  พิสูจน�ข#อความที่อยู�ในรูป p →q  ,  p ∨ q  ,  p ∧ q  และ  p ↔q ได# 
3.  พิสูจน�ข#อความที่อยู�ในรูป p →q  โดยวิธีแย#งสลับท่ี (Contrapositive) ได# 
4.  พิสูจน�โดยการหาข#อขัดแย#ง (Contradiction) ได# 
5.  พิสูจน�โดยการแจงกรณีได# 
6.  พิสูจน�โดยหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร� (Mathematical  Induction)  ได# 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ค32207 วิชา  การสัมมนาทางคณิตศาสตร�         กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2         เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

การสัมมนาทางคณิตศาสตร� อภิปราย วิเคราะห� สรุปข#อผิดพลาดหรือความเข#าใจคลาดเคลื่อน
ที่เกิดข้ึนในกระบวนการคำนวณทางคณิตศาสตร�  เชื่อมโยงความรู#จากศาสตร�อ่ืนๆ ทางคณิตศาสตร�  
เทคโนโลยี  หรือโปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจสอบความสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ  สืบค#น
ความรู#ทางคณิตศาสตร�ที่น�าสนใจจากแหล�งข#อมูลท้ังในประเทศและต�างประเทศ  ตั้งประเด็นป:ญหา  
พร#อมทั้งอภิปรายซักถาม  และนำเสนอ 
              โดยจัดประสบการณ�ให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า  ปฏิบัติจริง  ทดลองสรุป รายงาน เพื่อพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการในการแก#ป:ญหา การให#เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร� สามารถนำ
ประสบการณ�ด#านความรู# ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�าง และใช#ใน
ชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค� รวมทั้งเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีต�อคณิตศาสตร�  สามารถทำงานอย�าง
เป?นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู� 
 1.  อภิปราย วิเคราะห�  สรุปข#อผิดพลาด หรือความเข#าใจคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
คำนวณทางคณิตศาสตร�ได# 
 2.  เชื่อมโยงความรู#จากศาสตร�อ่ืนๆ ทางคณิตศาสตร�  เทคโนโลยี  หรือโปรแกรมสำเร็จรูป  ในการ
ตรวจสอบความสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได#   
 3.  สืบค#นความรู#ทางคณิตศาสตร�  อภิปรายและนำเสนอได# 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค33201        วิชา คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 5          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 6       ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 ลำดับและอนุกรม  ลำดับจำกัดและลำดับอนันต�  ลิมิตของลำดับอนันต�  อนุกรมจำกัดและ
อนุกรมอนันต�  ผลบวก n พจน�แรกของอนุกรม  ผลบวกอนุกรมอนันต�  การนำความรู#เก่ียวกับลำดับและ
อนุกรมไปใช#ในการแก#ป:ญหามูลค�าของเงินและค�ารายงวด 

การแจกแจงความน�าจะเปBนเบื้องต�น การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และการแจก
แจงปกติ 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก#ป:ญหา การให#เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู# ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได#ไปใช#ใน 
การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค� รวมทั้งเห็นคุณค�าและมีเจตคติที่ดีต�อ
คณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อม่ัน
ในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช#วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับ
เน้ือหาและทักษะท่ีต#องการ 
ผลการเรียนรู�  
 1.  ระบุได#ว�าลำดับท่ีกำหนดให#เป?นลำดับลู�เข#าหรือลู�ออก    
 2.  หาผลบวก n พจน�แรกของอนุกรมได#  
 3.  หาผลบวกอนุกรมอนันต�ได# 
 4.  เข#าใจและนำความรู#เก่ียวกับลำดับและอนุกรมไปใช#ในการแก#ป:ญหาได# 
 5.  หาความน�าจะเป?นของเหตุการณ�ที่เกิดจากตัวแปรสุ�มที่มีการแจกแจงเอกรูป  การแจกแจง
ทวินาม  และการแจกแจงปกติ และการนำไปใช#ในการแก#ป:ญหาได#  
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค33202        วิชา คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 6          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 6       ภาคเรียนที่ 2           เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 แคลคูลัสเบ้ืองต�น ลิมิตและความต�อเนื่องของฟ:งก�ชัน อนุพันธ�ของฟ:งก�ชันพีชคณิต  ความชัน
ของเส#นโค#ง  ค�าสูงสุดและค�าต่ำสุดของฟ:งก�ชัน  และปริพันธ�ของฟ:งก�ชันพีชคณิต  พ้ืนที่ใต#โค#ง  และ
พื้นท่ีระหว�างเส#นโค#ง 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#ไปใช#ใน 
การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติที่ดีต�อ
คณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช#วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับ
เน้ือหาและทักษะท่ีต#องการ 
ผลการเรียนรู�  
 1.  หาลิมิตและตรวจสอบความต�อเนื่องของฟ:งก�ชันท่ีกำหนดให#ได#    
 2.  หาอนุพันธ�ของฟ:งก�ชันพีชคณิตท่ีกำหนดให#  และนำไปใช#แก#ป:ญหาได#  
 3.  หาปริพันธ�ไม�จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟ:งก�ชันพีชคณิตที่กำหนดให#และนำไปใช#แก#ป:ญหาได# 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค33207        วิชา คณิตศาสตร�เข�มข�น 5          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 6       ภาคเรียนที่ 1           เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 ลำดับและอนุกรม  ลำดับจำกัดและลำดับอนันต�  ลิมิตของลำดับอนันต�  อนุกรมจำกัดและ
อนุกรมอนันต�  ผลบวก n พจน�แรกของอนุกรม  ผลบวกอนุกรมอนันต�  การนำความรู#เก่ียวกับลำดับและ
อนุกรมไปใช#ในการแก#ป:ญหามูลค�าของเงินและค�ารายงวด 

การแจกแจงความน�าจะเปBนเบื้องต�น การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และการแจก
แจงปกติ 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก#ป:ญหา การให#เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู# ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได#ไปใช#ใน 
การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค� รวมทั้งเห็นคุณค�าและมีเจตคติที่ดีต�อ
คณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อม่ัน
ในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช#วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับ
เน้ือหาและทักษะท่ีต#องการ 
ผลการเรียนรู�  
 1.  ระบุได#ว�าลำดับท่ีกำหนดให#เป?นลำดับลู�เข#าหรือลู�ออก    
 2.  หาผลบวก n พจน�แรกของอนุกรมได#  
 3.  หาผลบวกอนุกรมอนันต�ได# 
 4.  เข#าใจและนำความรู#เก่ียวกับลำดับและอนุกรมไปใช#ในการแก#ป:ญหาได# 
 5.  หาความน�าจะเป?นของเหตุการณ�ที่เกิดจากตัวแปรสุ�มที่มีการแจกแจงเอกรูป  การแจกแจง
ทวินาม  และการแจกแจงปกติ และการนำไปใช#ในการแก#ป:ญหาได#  
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค33208        วิชา คณิตศาสตร�เข�มข�น 6          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 6       ภาคเรียนที่ 2           เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝ7กทักษะการคิดคำนวณ  การใช#เหตุผลและฝ7กการแก#ป:ญหาในสาระต�อไปน้ี 
 แคลคูลัสเบ้ืองต�น ลิมิตและความต�อเนื่องของฟ:งก�ชัน อนุพันธ�ของฟ:งก�ชันพีชคณิต  ความชัน
ของเส#นโค#ง  ค�าสูงสุดและค�าต่ำสุดของฟ:งก�ชัน  และปริพันธ�ของฟ:งก�ชันพีชคณิต  พ้ืนที่ใต#โค#ง  และ
พื้นท่ีระหว�างเส#นโค#ง 

การจัดประสบการณ�หรือสร#างสถานการณ�ที่ใกล#ตัวให#ผู#เรียนได#ศึกษาค#นคว#า โดยปฏิบัติทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา  การให#เหตุผล  การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร� การนำประสบการณ�ด#านความรู#  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได#ไปใช#ใน 
การเรียนรู#สิ่งต�างๆ และใช#ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค�  รวมท้ังเห็นคุณค�าและมีเจตคติที่ดีต�อ
คณิตศาสตร�  สามารถทำงานได#อย�างมีระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและ
เชื่อม่ันในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใช#วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป?นจริงให#สอดคล#องกับ
เน้ือหาและทักษะท่ีต#องการ 
ผลการเรียนรู�  
 1.  หาลิมิตและตรวจสอบความต�อเนื่องของฟ:งก�ชันท่ีกำหนดให#ได#    
 2.  หาอนุพันธ�ของฟ:งก�ชันพีชคณิตท่ีกำหนดให#  และนำไปใช#แก#ป:ญหาได#  
 3.  หาปริพันธ�ไม�จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟ:งก�ชันพีชคณิตที่กำหนดให#และนำไปใช#แก#ป:ญหาได# 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค33203 วิชา  คณิตศาสตร�แอดมิดช่ัน 1          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1         เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 รายวิชาคณิตศาสตร�แอดมิดชั่นเป?นรายวิชาที่มุ�งทบทวน รวบรวม สรุปความรู# และสร#างเทคนิค 
การทำโจทย�คณิตศาสตร�  การทำข#อสอบแข�งขัน  เพ่ือสร#างความชำนาญและม่ันใจในการเตรียมความ
พร#อมสำหรับการสอบโควต#าตรงและการสอบแอดมิดชั่น การสอบPAT1  และการสอบ O – NET และ
สามารถสืบค#นตัวอย�างข#อสอบ แบบฝ7กหัด จากแหล�งเรียนรู#  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มุ�งให#นักเรียนมีทักษะการทำงานร�วมกันเพ่ือนช�วยเพื่อน และ
การเรียนกลุ�มร�วมมือ ( Co – operative Learning ) โดยมีการวัดและประเมินผลจากพัฒนาการและ
ความสามารถที่เพ่ิมข้ึนของนักเรียน และมุ�งให#นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร�ให#มากข้ึน 
ผลการเรียนรู� 
 1.  สามารถอธิบาย สื่อสาร แสดงออกถึงความเข#าใจในโจทย�คณิตศาสตร�ได# 
 2.  สามารถสืบค#นข#อมูล ข#อสอบ และนำเสนอได# 
รวมท้ังหมด 2  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา  ค33209   วิชา  สถิติกับการวิจัย          กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ท่ี 6            ภาคเรียนที่ 2        เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต#น สืบค#น ศึกษาตัวอย�างผลงานวิจัยด#านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�
และเทคโนโลยีจากแหล�งเรียนรู# พร#อมการนำเสนอผลการวิเคราะห�งานวิจัยที่ได#ศึกษาค#นคว#า ศึกษา
ค�าสถิติเบื้องต#นสำหรับการวิจัย รูปแบบการเขียนงานวิจัย การเขียนเค#าโครงงานวิจัย และนำเสนอเค#า
โครงงานวิจัย 

โดยจัดประสบการณ� ให#นักเรียน โดยการปฏิบัติจริง ทดลองสรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ / 
กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก#ป:ญหา การให#เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร�  
สามารถนำประสบการณ�ด#านความรู# ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได#ไปใช#ในการเรียนรู#สิ่งต�าง และใช#
ในชีวิตประจำวันอย�างสร#างสรรค� รวมทั้งเห็นคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีต�อคณิตศาสตร� สามารถทำงานอย�าง
เป?นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
ผลการเรียนรู� 
 1. รู#และเข#าใจระเบียบวิธีวิจัย และค�าสถิติเบื้องต#นสำหรับงานวิจัย 
 2. สามารถสืบค#นข#อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยี 
 3. สามารถเขียนเค#าโครงงานวิจัยและนำเสนอ 
รวมท้ังหมด 3  ผลการเรียนรู� 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว21101  รายวิชา วทิยาศาสตร� 1   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว21103  รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 1  จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง    0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ว21102  รายวิชา วทิยาศาสตร� 2   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว21104  รายวิชา วทิยาการคำนวณ 1        จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง    0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ว22101  รายวิชา วทิยาศาสตร� 3   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว22103  รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 2  จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง    0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ว22102  รายวิชา วทิยาศาสตร� 4   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว22104  รายวิชา วทิยาการคำนวณ 2        จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง    0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ว23101  รายวิชา วทิยาศาสตร� 5   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว23103  รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 3  จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง    0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ว23102  รายวิชา วทิยาศาสตร� 6   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว23104  รายวิชา วทิยาการคำนวณ 3        จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง    0.5 หน�วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว21201  รายวิชา สนุกกับการทดลอง               จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว21202  รายวิชา มหัศจรรย�แห�งชีวิต               จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว22201  รายวิชา เคมีรอบรู,               จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว22202  รายวิชา โลก ดาราศาสตร�               จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว23201  รายวิชา ฟ.สิกส�ในชีวิตประจำวัน     จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว23202  รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร�  จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว20209  รายวิชา ฟ.สิกส�รอบตัวเรา     จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว20210  รายวิชา การคำนวณเพ่ือวิชาฟ.สิกส� จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว20211  รายวิชา วทิยาศาสตร�โลก  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว20212  รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร�  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว20205  รายวิชา วสัดุศาสตร�   จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว20206  รายวิชา เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว20213  รายวิชา สิง่มีชีวิตน�ารู,                จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว30101  รายวิชา ฟ.สิกส�พ้ืนฐาน   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว30121  รายวิชา เคมีพ้ืนฐาน   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว30141  รายวิชา ชวีวิทยาพ้ืนฐาน  จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว30162  รายวิชา วทิยาศาสตร�โลก  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   

  และดาราศาสตร� 1      
รหัสวิชา ว31101  รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 1  จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง    0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ว31102  รายวิชา วทิยาการคำนวณ 1        จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง    0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ว32101  รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี 2  จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง    0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ว32102  รายวิชา วทิยาการคำนวณ 2        จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง    0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ว33101  รายวิชา วทิยาการคำนวณ 3        จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง    0.5 หน�วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว31201  รายวิชา ฟ.สิกส� 1   จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว32202  รายวิชา ฟ.สิกส� 2   จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว32201  รายวิชา ฟ.สิกส� 3   จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว32204  รายวิชา ฟ.สิกส� 4   จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33205  รายวิชา ฟ.สิกส� 5   จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว31222  รายวิชา เคมี 1    จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว32221` รายวิชา เคมี 2    จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว32223` รายวิชา เคมี 3    จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33224` รายวิชา เคมี 4    จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33225` รายวิชา เคมี 5    จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว31223` รายวิชา เคมีเข,มข,น 1   จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว32227` รายวิชา เคมีเข,มข,น 2   จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว32225` รายวิชา เคมีเข,มข,น 3   จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33228` รายวิชา เคมีเข,มข,น 4   จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33227` รายวิชา เคมีเข,มข,น 5   จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว31244  รายวิชา ชวีวิทยา 1   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว32247  รายวิชา ชวีวิทยา 2   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว32241  รายวิชา ชวีวิทยา 3   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33244  รายวิชา ชวีวิทยา 4   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
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รหัสวิชา ว33245  รายวิชา ชวีวิทยา 5   จำนวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง    1.5 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว31245` รายวิชา ชวีวิทยาเข,มข,น 1  จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว32249` รายวิชา ชวีวิทยาเข,มข,น 2  จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รายวิชาเพ่ิมเติม (ต�อ) 
รหัสวิชา ว32245` รายวิชา ชวีวิทยาเข,มข,น 3  จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33248` รายวิชา ชวีวิทยาเข,มข,น 4  จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33247` รายวิชา ชวีวิทยาเข,มข,น 5  จำนวนชั่วโมง 80 ชั่วโมง    2.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว30261` รายวิชา วทิยาศาสตร�โลก  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   

  และดาราศาสตร� 2        
รหัสวิชา ว30281` รายวิชา การใช,โปรแกรมกราฟ.ก  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33281` รายวิชา วทิยาศาสตร�น�ารู, 1  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33282` รายวิชา วทิยาศาสตร�น�ารู, 2  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว31281` รายวิชา เทคนิคปฏิบัติการ  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   

  ทางวิทยาศาสตร� 1       
รหัสวิชา ว31282` รายวิชา เทคนิคปฏิบัติการ  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   

  ทางวิทยาศาสตร� 2      
รหัสวิชา ว32281` รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร� 1  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว32282` รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร� 2  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33285` รายวิชา วทิยาศาสตร�เสริมแอดมิดชั่น จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
รหัสวิชา ว33286` รายวิชา การคำนวณเชิงฟ.สิกส�  จำนวนชั่วโมง 40 ชั่วโมง    1.0 หน�วยกิต   
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว21101  วิชาวิทยาศาสตร� 1   กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 1       เวลา 60 ช่ัวโมง    จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
   

 ศึกษา วิเคราะห� การเรียนรู,วิทยาศาสตร� สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ  
ก่ึงโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี การเปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว และความหนาแน�นของ 
สารบริสุทธิ์และสารผสม ความสัมพันธ�ระหว�างอะตอมธาตุและสารประกอบ การเปรียบเทียบรูปร�าง 
ลักษณะ และโครงสร,างของเซลล�พืชและเซลล�สัตว� การใช,กล,องจุลทรรศน�ใช,แสงศึกษาเซลล�และโครงสร,าง
ต�างๆ ภายในเซลล� การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล�เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะจนเปCนสิ่งมีชีวิต 
กระบวนการแพร�และออสโมซิส ความสำคัญของการสังเคราะห�ด,วยแสง ปEจจัยที่จำเปCนในการสังเคราะห�
ด,วยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้น การลำเลียงสารของพืช การสืบพันธุ�แบบอาศัยเพศ และไม�อาศัยเพศของพืช
ดอก การถ�ายเรณู การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
ความสำคัญของธาตุอาหารท่ีมีผลต�อการเจริญเติบโตของพืช วิธีการขยายพันธุ�พืช 
 โดยใช,การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�และทักษะ
การเรียนรู,ในศตวรรษที่ 21 การสืบค,นข,อมูลและการอภิปราย เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการตัดสินใจการแก,ปEญหา การนำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

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

ว 2.1 ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8   
 
รวมท้ังหมด  26  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว21103    วิชาออกแบบเทคโนโลยี 1 กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 1   ภาคเรียนท่ี    1       เวลา 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต   
 

ศึกษาและอธิบายความหมายและประโยชน�ของเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยี ตัวอย�างเทคโนโลยีใน
งานอาชีพ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การวิเคราะห�ระบบทางเทคโนโลยี ปEจจัยและสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วัสดุ เครื่องมือช�างพ้ืนฐาน กลไกล ไฟฟKาอิเล็กทรอนิกส�เบื้องต,นในชีวิตประจำวัน 

โดยนำทักษะและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช,ในการแก,ไขปEญหา ท้ังการะบุปEญหา การ
รวบรวมข,อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข,องกับปEญหา จนสามารถออกแบบวิธีการแก,ปEญหาด,วยวิธีการต�างๆ ได,
อย�างเหมาะสม ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก,ไขปEญหา แล,วนำเสนอวิธีการแก,ปEญหาหรือผลการแก,ปEญหา
สำหรับชิ้นงานท่ีศึกษาอย�างสร,างสรรค� 

เพื่อให,เกิดเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี นำไปสู�การพัฒนาความรู,และทักษะที่จำเปCนสอดคล,องกับ
การเรียนรู,ในศตวรรษท่ี 21 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5 
 
รวมท้ังหมด  5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 21102      วิชาวิทยาศาสตร� 2    กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 1     ภาคเรียนท่ี    2        เวลา 60 ช่ัวโมง   จำนวน 1.5 หน�วยกิต   
 
 การเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว�างอนุภาค และการเคลื่อนท่ี 

ของอนุภาคของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกMส ความสัมพันธ�ระหว�างพลังงานความร,อนกับ 

การเปลี่ยนสถานะของสสาร ความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก การคำนวณปริมาณความร,อนที่ทำให,
สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ การขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได,รับหรือสูญเสียความ
ร,อน การถ�ายโอนความร,อนและคำนวณปริมาณความร,อนโดยการนำความร,อน การพาความร,อน และการ
แผ�รังสีความร,อน การแบ�งชั้นบรรยากาศ ปEจจัยที่มีผลต�อการเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบของลมฟKาอากาศ 
กระบวนการเกิดพายุฝนฟKาคะนองและพายุหมุนเขตร,อน การพยากรณ�อากาศ และผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 โดยใช,การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�และทักษะ
การเรียนรู,ในศตวรรษที่ 21 การสืบค,นข,อมูลและการอภิปราย เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการตัดสินใจการแก,ปEญหา การนำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

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

 
รวมท้ังหมด  17  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว21104      วิชาวิทยาการคำนวณ 1       กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 20 ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หน�วยกิต   
  
 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจำเปCนต�อการแก,ปEญหา ข้ันตอนการแก,ปEญหา 
การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย�างง�ายที่มีการใช,งานด,านตัวแปร 
เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก,ปEญหาทางคณิตศาสตร�หรือวิทยาศาสตร� การรวบรวมข,อมูลปฐมภูมิ การ
ประมวลผลข,อมูล การสร,างทางเลือกละประมวลผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต�แวร�และบริการบนอินเตอร�เน็ตที่ใช,
ในการจัดการข,อมูล แนวทางการใช,งานเทคโนโลยีสารสนเทศให,ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ� การ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข,อตกลงและข,อกำหนดการใช,สื่อและแหล�งข,อมูล 
 นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก,ปEญหา ไปประยุกต�ใช,ในการเขียนโปรแกรม หรือการ
แก,ปEญหาในชีวิตจริง รวบรวมข,อมูลและสร,างทางเลือก ในการตัดสินใจอย�างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึง
การใช,งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย�างปลอดภัย เกิดประโยชน�ต�อการเรียนรู, และไม�สร,างความเสียหายให,แก�
ผู,อ่ืน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
  
รวมท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 22101     วิชาวิทยาศาสตร� 3 กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 2   ภาคเรียนท่ี    1        เวลา 60 ช่ัวโมง   จำนวน 1.5 หน�วยกิต  
  

ศึกษา วิเคราะห� อธิบายการแยกสารผสม สารละลาย และปEจจัยท่ีมีผลต�อการละลายชองสาร แรงท่ี
กระทำวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง แรงลัพธ� แรงเสียดทาน โมเมนต�ของแรง สนามแม�เหล็กไฟฟKา สนาม
โน,มถ�วง อัตราเร็วและความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ การกระจัด งานและกำลังงาน ที่เกิดจากแรงท่ี
กระทำต�อวัตถุ การทำงานของเครื่องกลอย�างง�าย ปEจจัยที่มีผลต�อพลังงานจลน� และพลังงานศักย�โน,มถ�วง 
การเปลี่ยนและถ�ายโอนพลังงานโดยใช,กฎการอนุรักษ�พลังงาน 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล
และการอภิปราย เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู,มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู ,ไปใช,ในชีว ิตประจำวันโดยบูรณการวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร� มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6  
ว 2.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 ,  
 ม.2/11 , ม.2/12, ม.2/13 , ม.2/14 , ม.2/15 
ว 2.3 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 

 
รวมท้ังหมด  27 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว22103 วิชาออกแบบเทคโนโลยี 2 กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 2    ภาคเรียนท่ี    1       เวลา 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต   
  
 ศึกษา อธิบายสาเหตุหรือปEจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ระบุปEญหาหรือความ
ต,องการในชุมชน ท,องถ่ิน พร,อมสรุปกรอบปEญหา รวบรวม วิเคราะห�ข,อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข,องกับปEญหา 
เพ่ือออกแบบวิธีแก,ปEญหา และตัดสินใจเลือกใช,เทคโนโลยีได,อย�างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต�อชีวิต สังคม สิ่งแวดล,อม และออกแบบวิธีการแก,ปEญหาภายใต,เง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู� พร,อมนำเสนอ
แนวทางแก,ปEญหา วางแผน ข้ันตอนการทำงาน และดำเนินการอย�างเปCนข้ันตอนและเหมาะสม 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 
  
รวมท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว22102    วิชาวิทยาศาสตร� 4  กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 2    ภาคเรียนท่ี    2        เวลา 60 ช่ัวโมง   จำนวน 1.5 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา วิเคราะห� โครงสร,างและการทำงานของระบบหายใจ ระบบขับถ�าย ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบประสาท ระบบสืบพันธ� กระบวนการเกิด และผลกระทบจากการใช,เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ� พลังงาน
ทดแทน โครงสร,างโลก การผุพัง การกร�อน การสะสมตัวของตะกอน การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
กระบวนการเกิดดิน สมบัติบางประการของดิน แหล�งน้ำ น้ำผิวดิน น้ำใต,ดิน การใช,น้ำอย�างประหยัดและ
ยั่งยืน การเกิดน้ำท�วม การกัดเซาะชายฝEPง ดินถล�ม หลุมยุบ แผ�นดินทรุด 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสาร   
สิ่งท่ีรู, มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม 
และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 1.2   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 ,  ม.
2/11 , ม.2/12, ม.2/13 , ม.2/14 , ม.2/15, ม.2/16 , ม.2/17 
ว 3.2   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10         

 
รวมท้ังหมด 27 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



147 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว22104      วิชา วิทยาการคำนวณ 2       กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 2     ภาคเรียนท่ี    2        เวลา 20 ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หน�วยกิต  
  

ศึกษา เรียนรู, เกี่ยวกับการออกแบบอัลกอริทึมที่อาศัยการใช,แนวคิดเชิงคำนวณในการแก,ไขปEญหา 
การทำงานที่พบในชีวิตจริง ลงมือปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช,ตรรกะและฟEงก�ชันในการ
แก,ปEญหา อภิปรายองค�ประกอบพื้นฐานและองค�ประกอบหลักของการทำงานของระบบคอมพิวเตอร�และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือนำไปประยุกต�ใช,งานหรือแก,ปEญหาเบื้องต,น  

สามารถใช,เทคโนโลยีสารสนเทศได,อย�างปลอดภัย มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในการสร,าง
หรือแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร�ผลงานของตนเองและของผู,อ่ืนอย�างถูกต,องเหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว23101   วิชาวิทยาศาสตร� 5 กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 3     ภาคเรียนท่ี    1       เวลา 60 ช่ัวโมง   จำนวน 1.5 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา  สมบัติทางกายภาพและตระหนักถึงการใช,วัสดุประเภทพอลิเมอร� เซรามิกส�และวัสดุผสม 
โดยใช,หลักฐานเชิงประจักษ� และสาระสนเทศ  วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างงาน ความต�างศักย� 
กระแสไฟฟKา ความต,านทาน  คำนวณพลังงานไฟฟKาของเครื่องใช,ไฟฟKา การต�อวงจรไฟฟKา  วงจรไฟฟKาใน
บ,าน ตัวต,านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร� และต�อวงจรอิเล็กทรอนิกส�เบื้องต,นที่มีทรานซิสเตอร� อธิบาย
แบบจำลองการเกิดคลื่น ส�วนประกอบคลื่น คลื่นแม�เหล็กไฟฟKา สเปกตรัม ตระหนักถึงประโยชน�และ
อันตรายจากคลื่นแม�เหล็กไฟฟKาที่ การหักเหของแสงผ�านตัวกลางชนิดต�างๆ เขียนแผนภาพการเคลื่อน ของ
แสงผ�านเลนส�  อธิบายผลของแสงสว�างที่มีต�อดวงตา อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก ปฏิกิริยาของกรด
กับโลหะ กรดกับเบส  เบสกับโลหะ อธิบายการเผาไหม, การเกิดฝนกรด การสังเคราะห�ด,วยแสง ระบุ
ประโยชน�และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต�อสิ่งแวดล,อมและยกตัวอย�าง ออกแบบวิธีแก,ปEญหาในชีวิตประจำวัน
โดยใช,ความรู,เก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี 

โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� ในการสืบเสาะหาความรู,  การสำรวจ ตรวจสอบ  สังเกต 
แก,ปEญหา ใช,เทคโนโลยีในการสืบค,นข,อมูล การอธิบาย การอภิปราย ทดลอง และสรุป  

เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู, มีทักษะในการใช,ชีวิตเพื่อให,
สามารถดำรงชีวิตในสังคม รักความเปCนไทย รักชาติ ศาสน� กษัตริย� มีวินัย อยู�อย�างพอเพียง ซื่อสัตย� สุจริต 
ใฝQเรียนรู, มุ�งม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 2.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 
ว 2.3  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5, ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9, ม.3/10,  

ม.3/11, ม.3/12, ม.3/13, ม.3/14 , ม.3/15 , ม.3/16 , ม.3/17, ม.3/18 , ม.3/19, ม.3/20 
, ม.3/21 

 
รวมท้ังหมด   26  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว23103 วิชาออกแบบเทคโนโลยี 3 กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 3     ภาคเรียนท่ี    1       เวลา 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต   
 
 ศึกษาวิเคราะห�สาเหตุ หรือปEจจัยที ่ส �งผลกระทบต�อการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ�ของเทคโนโลยีกับศาสตร�อื ่นๆ ระบุปEญหา สรุปกรอบปEญหา รวบรวม วิเคราะห�ข,อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข,องกับปEญหา โดยคำนึงถึงความถูกต,องด,านทรัพย�สินทางปEญญา ออกแบบวิธีการแก,ปEญหา
และตัดสินใจเลือกข,อมูลที่จำเปCนภายใต,เงื ่อนไขและทรัพยากรที ่มีอยู� และนำเสนอวิธีการแก,ปEญหาท่ี
หลากหลายอย�างเปCนข้ันตอน ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห�และให,เหตุผลของปEญหาหรือข,อบกพร�อง พร,อม
แนวทางปรับปรุงแก,ไข และนำเสนอผลการแก,ปEญหา ใช,ความรู, ทักษะในการเลือกใช,เทคโนโลยีให,ถูกต,องกับ
ลักษณะงาน และปลอดภัย 
  
รหัสตัวช้ีวัด  

ว 4.1 ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5 
 
รวมท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 23102    วิชาวิทยาศาสตร� 6  กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 3   ภาคเรียนท่ี    2            เวลา 60 ช่ัวโมง   จำนวน 1.5 หน�วยกิต   
 
 ศึกษาวิเคราะห�  อธิบายความสัมพันธ�ขององค�ประกอบของระบบนิเวศ ระบบนิเวศ ความสัมพันธ�ใน
ระบบนิเวศ  ประชากร ความหลากหลายทางช ีวภาพ เทคโนโลยีช ีวภาพ สิ ่งแวดล,อมในท,องถ่ิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ปEญหาและผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม นำเสนอแนวทางในการ
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม กระบวนการถ�ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติและ
โรคทางพันธุกรรม ส�วนประกอบของระบบสุริยะ กลุ�มดาวฤกษ�กาแล็กซี เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม  
ยานอวกาศ  
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร�การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล
และการอภิปราย เพื่อให,เกิดความรู,ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู, มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู, ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 1.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5, ม.3/6 
ว 1.3   ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5, ม.3/6 , ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10,  

ม.3/11 
ว 3.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 

 
รวมท้ังหมด  21  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว23104     วิชา วิทยาการคำนวณ 3       กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 3     ภาคเรียนท่ี    2        เวลา 20 ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา เรียนรู, เกี ่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันอย�างง�ายโดยอาศัยการบูรณาการความรู, ลงมือ
ปฏิบัติการรวบรวมข,อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข,อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค�โดยใช,
ซอฟต�แวร�หรือบริการบนอินเทอร�เน็ตท่ีหลากหลาย สามารถประเมินความน�าเชื่อถือของข,อมูล วิเคราะห�สื่อ
และผลกระทบจากการรับรู,หรือให,ข,อมูลข�าวสารท่ีผิด เพ่ือการใช,งานข,อมูลได,อย�างถูกต,องและเหมาะสม  

วิเคราะห�และเลือกใช,เทคโนโลยีสารสนเทศได,อย�างปลอดภัยและมีเจตคติ มีความรับผิดชอบต�อ
สังคม  โดยใช,ความรู, ความเข,าใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร� ปฏิบัติตนได,ถูกต,องและไม�ละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู,อ่ืน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว30101          รายวิชา ฟ;สิกส�พื้นฐาน            กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย          ตลอดช�วงช้ัน  เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต 
  

การศึกษาเก่ียวกับแรงลัพธ�ท่ีกระทำต�อวัตถุและมวลของวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ความเร�งท่ี
มีต�อการเคลื่อนที่แบบต�าง ๆ ของวัตถุ ได,แก� การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล� การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น สนามแม�เหล็ก แรงแม�เหล็กท่ีกระทำต�ออนุภาคที่มีประจุ 
หลักการทำงานของมอเตอร� อีเอ็มเอฟ  แรงเข,มและแรงอ�อน พลังงานนิวเคลียร�ฟ.ชชันและฟ.วชัน การเปลี่ยน
พลังงานทดแทนเปCนพลังงานไฟฟKา เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต,องการทางด,านพลังงาน สมบัติของคลื่น 
ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ,อง สมบัติของคลื่นเสียง ความเข,มเสียง ระดับเสียง เสียงสะท,อนกลับ การเกิด
บีตส� ปรากฏการณ�ดอปเพลอร� และการสั่นพ,องของเสียง การมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการ
มองเห็นสี การทำงานของแผ�นกรอง แสงสี การผสมแสงสีและการผสมสารสี  คลื่นแม�เหล็กไฟฟKา หลักการ
ทำงานของอุปกรณ�บางชนิดท่ีอาศัยคลื่นแม�เหล็กไฟฟKา การสื่อสารด,วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
  โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� กระบวนการสืบเสาะหาความรู,การสืบค,นข,อมูล  การสังเกต 
การวิเคราะห� การอธิบายการอภิปรายและสรุป เพื่อให,เกิดความรู,ความคิดความเข,าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู,และนําความรู,ไปใช,ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝKาระวัง
และพัฒนา สิ ่งแวดล,อมอย�างยั ่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร�จริยธรรม คุณธรรมและค�านิยมที ่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ว 2.2  ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 ,  ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10  
  ว 2.3  ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 , ม.5/5 ,  ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8 , ม.5/9 , ม.5/10  ,  

         ม.5/11  , ม.5/12  
 

รวมท้ังหมด 22 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว30121               รายวิชา เคมีพ้ืนฐาน         กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย       ตลอดช�วงช้ัน  เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต 
  

ศึกษาวิเคราะห�แบบจำลองอะตอม  อนุภาคมูลฐานของอะตอม  การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม การ
จัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  แนวโน,มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ  สมบัติบางประการของ
สารประกอบของธาตุบางชนิด  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
ปEจจัยที่มีผลต�อการเกิดปฏิกิริยา  การใช,ประโยชน�จากปฏิกิริยาเคมี และผลของปฏิกิริยาเคมีต�อสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล,อม สมบัติบางประการของพอลิเมอร� และพอลิเมอร�ในชีวิตประจำวัน ระบุสมบัติความเปCนกรด-
เบส 
จากโครงสร,างของสารประกอบอินทรีย� สมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดต�าง ๆ ของสาร ปEจจัยที่มีผล
ต�ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีใช,ประโยชน�ในชีวิตประจำวัน ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ� สมบัติของสาร
กัมมันตรังสี คำนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสีและตัวอย�างประโยชน�ของสารกัมมันตรังสีและ
การปKองกันอันตรายท่ีเกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� กระบวนการสืบเสาะหาความรู, การตรวจสอบ การสังเกต  
การสืบค,นข,อมูล การอภิปราย และการทดลอง สรุป เพื่อให,เกิดความรู,ความคิด ความเข,าใจสามารถสื่อสาร
ถึงสิ่งที่เรียนรู, มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม 
คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ว 2.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  ม.4-6/5 ,  ม.4-6/6,  ม.4-6/7,  ม.4-6/8,   
ม.4-6/9,  ม.4-6/10,  ม.4-6/11,  ม.4-6/12,  ม.4-6/13,  ม.4-6/14,  ม.4-6/15,  
ม.4-6/16, ม.4-6/17, ม.4-6/18,  ม.4-6/19,  ม.4-6/20,  ม.4-6/21,  ม.4-6/22,   
ม.4-6/23,  ม.4-6/24, ม.4-6/25 

 
รวมท้ังหมด  25 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว30141 รายวิชา ชีววิทยาพ้ืนฐาน กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย          ตลอดช�วงช้ัน  เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ  องค�ประกอบของ
ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม เซลล�และโครงสร,างพื้นฐานของเซลล� การลำเลียงสารเข,า
และออกจากเซลล� การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร�ธาตุ กรด - เบส อุณหภูมิในร�างกายมนุษย� ระบบ
ภูมิคุ,มกัน ความผิดปกติของระบบภูมิคุ,มกัน การสร,างอาหารของพืชด,วยกระบวนการสังเคราะห�ด,วยแสง 
สารสังเคราะห�จากพืช ปEจจัยที่มีผลต�อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต�อสิ่งเร,า ยีนและการ
ถ�ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ�ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับ
ยีนและโครโมโซน  การใช,ประโยชน�จากเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ การคัดเลือกโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 
 โดยใช,กระบวยการทางวิทยาศาสตร�กระบวนการสืบเสาะหาความรู, การสืบค,นข,อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห� การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป เพื ่อให,เกิดความรู , ความคิด ความเข,าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู,และนำความรู,ไปใช,ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ เฝKาระวังและพัฒนาสิ่งแวดล,อมอย�างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว. 1.1   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 
ว. 1.2  ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7  ม.4/8  ม.4/9  ม..4/10   

ม.4/11 ม.4/12 
ว. 1.3   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6 

 
รวมท้ังหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว30162  รายวิชา วิทยาศาสตร�โลกและดาราศาสตร� 1  กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย          ตลอดช�วงช้ัน  เวลา  40  ช่ัวโมง   จำนวน  1.0 หน�วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห� เข,าใจ องค�ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของ           

เอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ� และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ�ภายในระบบสุริยะ ที่ส�งผลต�อสิ่งมีชีวิต และ
การประยุกต�ใช,เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อศึกษาความเปCนมา องค�ประกอบและความสัมพันธ�ของระบบโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟKาอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต�อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล,อม 

โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสืบค,นข,อมูล การสังเกต 
วิเคราะห� เปรียบเทียบอธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให,เกิดความรู, ความเข,าใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� รวมทั้งทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 ในด,านการใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด,านการคิด และแก,ปEญหา ด,านการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู,และนำความรู,ไปใช,ใน
ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร� คุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

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

6/11, ม.6/12,  ม.6/13,  ม.6/14 
 
รวมท้ังหมด  24 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว31101    วิชาออกแบบเทคโนโลยี 1 กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 4      ภาคเรียนท่ี    1       เวลา 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต   
 

 ศึกษาและเรียนรู ,เกี ่ยวกับระบบทางเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยีที ่ซับซ,อน การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิเคราะห�สาเหตุหรือปEจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต�อมนุษย� สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล,อม วัสดุ อุปกรณ�และเครื่องมือพื้นฐาน กลไก ไฟฟKาและ
อิเล็กทรอนิกส�เบื้องต,น 

ทำกิจกรรมการเรียนรู , ฝUกปฏิบัติ การตอบคำถาม เพื ่อออกแบบและแก,ไขปEญหาโดยการนำ
กระบวนการออกแบบเชิงวศวกรรมมาใช,อย�างถูกต,องและเหมาะสม 

เกิดเจตคติที ่ดีเกี ่ยวกับเทคโนโลยี นำไปสู �การใช,เทคโนโลยีพัฒนาความรู,และทักษะที ่จำเปCน
สอดคล,องกับการเรียนรู,ในศตวรรษท่ี 21 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.1  ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 
 
รวมท้ังหมด  5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว31102  วิชาวิทยาการคำนวณ 1      กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 4        ภาคเรียนท่ี    2       เวลา 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต   
 
  
 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส�วนประกอบและการย�อยปEญหา การหารูปแบบ
การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย�างและประโยชน�ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื ่อแก,ปEญหาในชีวิตประจำวัน 
ประยุกต�ใช,แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก,ปEญหา การแก,ปEญหาด,วยคอมพิวเตอร� 
การระบุข,อมูลเข,า ข,อมูลออก และเงื่อนไขของปEญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและ
ค,นหาข,อมูล ตัวอย�างการออกแบบข้ันตอนวิธีเพ่ือแก,ปEญหาด,วยคอมพิวเตอร� การศึกษาตัวอย�างโครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปEญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินการ สรุปผล และเผยแพร� ในการพัฒนา
โครงงานท่ีมีการบูรณาการร�วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว. 4.2   ม.4/1 
 
รวมท้ังหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว32101    วิชาออกแบบเทคโนโลยี 2 กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 5   ภาคเรียนท่ี    1       เวลา 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต   
 
  

ศึกษาหลักการ ข้ันตอนการทำโครงงาน เพ่ือแก,ปEญหาหรือพัฒนางาน  การประยุกต�ใช,ความรู, และ
ทักษะจากศาสตร�ต�างๆรวมท้ังทรัพยากรในการสร,างหรือพัฒนาชิ้นงาน  วิธีการเพ่ือแก,ปEญหา หรืออำนวย
ความสะดวกในการทำงาน การทำโครงงานการออกแบบเทคโนโลยี การสำรวจปEญหา  กำหนดหัวข,อ
โครงงาน  รวบรวมข,อมูล ออกแบบแนวทางแก,ปEญหา  วางแผน  ดำเนินการแก,ปEญหา  ทดสอบ ประเมินผล 
ปรับปรุงแก,ไขวิธีการแก,ปEญหาและนำเสนอได,อย�างถูกต,อง เหมาะสม ปลอดภัย 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ว 4.1  ม.5/1 
  
  
รวมท้ังหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว32102   วิชาวิทยาการคำนวณ 2      กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 5   ภาคเรียนท่ี    2       เวลา 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต   
 
  

รวบรวม วิเคราะห�ข,อมูล การนำความรู,ด,านวิทยาการคอมพิวเตอร� สื ่อดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช,แก,ปEญหากับชีวิตจริง การเพิ่มมูลค�าให,บริการหรือผลิตภัณฑ� การเก็บข,อมูลและจัดเตรียม
ข,อมูลให,พร,อมกับการประมวลผล 

 การวิเคราะห�ข,อมูลทางสถิติ การประมวลผลข,อมูล และเครื่องมือ การทำข,อมูลให,เปCนภาพ (data 
visualization) เช�น bar chart, scatter, histogram การเลือกใช,แหล�งข,อมูล  คุณค�าของข,อมูลและ
กรณีศึกษา กรณีศึกษาและการแก,ปEญหา นำมาปรับใช,ในชีวิตจริงอย�างสร,างสรรค� 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ว 4.2  ม.5/1 

  
รวมท้ังหมด  1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว33101     วิชาวิทยาการคำนวณ 3      กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ัน  มัธยมศึกษาป/ท่ี 6   ภาคเรียนท่ี    1      เวลา 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต   
 
  

การใช,เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ�งปEนข,อมูล การนำเสนอและแบ�งปEนข,อมูลอย�าง
ปลอดภัย จริยธรรมในการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเกิดใหม� แนวโน,มในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด,านต�างๆที ่เกี ่ยวข,องในชีว ิตประจำวัน อาชีพเกี ่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต�อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม.6/1 
 
รวมท้ังหมด  1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว21201 วิชา สนุกกับการทดลอง              กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 60 ช่ัวโมง          จำนวน 1.5 หน�วยกิต   
         
 ศึกษา  วิเคราะห� กิจกรรมการทดลอง และเกมวิทยาศาสตร�ทั่วไป เกี่ยวข,องกับ อุณหภูมิกับการ
เปลี่ยนแปลง สารเคมีในชีวิตประจำวัน สิ่งมีชีวิตรอบตัว เสียงกับการได,ยิน ไฟฟKาในชีวิตประจำวัน เพื่อให,
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� ได,แก� ทักษะการสังเกต การจำแนก การหาความสัมพันธ�ระหว�าง
สเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา การคำนวณ การจัดทำและสื่อความหมายข,อมูล การลงความคิดเห็นจาก
ข,อมูล การพยากรณ� การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนโยบายเชิงปฏิบัติการ การกำหนด และควบคุมตัวแปร  
การทดลอง การตีความหมายข,อมูล และลงข,อสรุป การเลือก และการใช,เครื่องมือการทดลอง  
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ประโยชน�ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. มีความรัก ความสนใจ และสนุกสนานกับการเรียนวิทยาศาสตร�จากกิจกรรมการทดลอง และเกม
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
 2. เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� ทักษะการสังเกต การจำแนก การหาความสัมพันธ�
ระหว�างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา การคำนวณ การจัดทำ และสื่อความหมายข,อมูล การลงความ
คิดเห็นจากข,อมูล การพยากรณ� การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนโยบายเชิงปฏิบัติการ การกำหนดและ
ควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายข,อมูล และลงข,อ สรุป การเลือก และการใช,เครื่องมือจน
สามารถนำไปแก,ปEญหาได,ตามความเหมาะสมของวัย 
 3. มีความรู,ด,านวิทยาศาสตร�ท่ัวไป และนำไปประยุกต�ใช,ในชีวิตประจำวันได, 
 4. สามารถเลือกและใช,เครื่องมือ และนำความรู,ไปใช,แก,ปEญหาในชีวิตประจำวันได, 
 5. มีจิตวิทยาศาสตร� โดยเฉพาะอย�างยิ่งในเรื่องความรับผิดชอบ และความเพียรพยามยาม ความ มี
ระเบียบและรอบคอบ จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว21202       รายวิชา มหัศจรรย�แห�งชีวิต        กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1          ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 60 ช่ัวโมง    จำนวน 1.5 หน�วยกิต        
  

ศึกษา วิเคราะห� ความหมาย องค�ประกอบ และความสำคัญของชีววิทยา การเคลื่อนท่ีของสารผ�าน
เข,า-ออกเซลล�สิ่งมีชีวิตซ่ึงมีผลต�อการรักษาดุลยภาพของสารในร�างกายสิ่งมีชีวิต การแบ�งเซลล�ของสิ่งมีชีวิต    
พันธุศาสตร�และเทคโนโลยีชีวภาพ                                                   
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  
นำความรู,ไปใช,ประโยชน�ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� อภิปราย และอธิบายความหมายความสำคัญของชีววิทยา ความรู,ทาง 
ชีววิทยาในแขนงต�างๆ และวิธีท่ีนักชีววิทยาใช,ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ 
 2. สำรวจตรวจสอบอภิปรายและอธิบายหลักการลำเลียงสารเข,า-ออกเซลล�โดยวิธีการต�างๆ ซ่ึงมีผล
ต�อการรักษาดุลยภาพของสารในร�างกาย 
 3. ระบุชนิดของการแบ�งเซลล� และอธิบายความสำคัญของการแบ�งเซลล� แบบต�างๆ อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสในขณะที่เกิดการแบ�งเซลล� และเปรียบเทียบเซลล�ที่ได,จากการแบ�งเซลล�แบบไม
โทซิส และแบบไมโอซิส 
 4. สืบค,นข,อมูล อภิปราย และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม กฎพันธุกรรมของเมนเดล
โครโมโซม ยีน สารพันธุกรรม ศึกษาและอธิบายความสำคัญและประโยชน�ของพันธุศาสตร� 
 5. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� อภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาและความสัมพันธ�ของเทคโนโลยีชีวภาพกับ
มนุษย� และสิ่งแวดล,อม 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ว22201                 รายวิชา  เคมีรอบรู�              กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี  2                ภาคเรียนท่ี   1                     เวลา  60 ช่ัวโมง 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห�  โครงสร,างอะตอม   แบบจำลองอะตอม  ธาตุและสารประกอบ  สัญลักษณ�
นิวเคลียร�ของธาตุ  ตารางธาตุ  แนวโน,มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ สมบัติบางประการของ
สารประกอบของธาตุบางชนิด การเปลี่ยนแปลงของสาร  การเกิดสารละลาย  การเปลี่ยนสถานะปฏิกิริยา
เคมีในชีวิตประจำวัน และผลของปฏิกิริยาเคมีต�อชีวิตและสิ่งแวดล,อม 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร�  การสืบเสาะหาความรู,  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค,น
ข,อมูลและการอภิปราย   เพื ่อให,เกิดความรู ,  ความคิด  ความเข,าใจ  สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู ,มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรมและ
ค�านิยมท่ีเหมาะ 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. สืบค,นข,อมูล นำเสนอ  และอธิบายโครงสร,างอะตอม ชนิดและจำนวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม  
แบบจำลองอะตอม  และสัญลักษณ�นิวเคลียร�ของธาตุ 
 2.  อธิบายการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ และทำนายแนวโน,มของสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
  3. สืบค,นข,อมูล   เปรียบเทียบสมบัติและการนำไปใช,ประโยชน�ของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ึง
โลหะ  
 4. ทดลอง และอธิบายสมบัติบางประการของสารประกอบของธาตุบางชนิด 
 5. ทดลอง และอธิบายการเปลี่ยนแปลง สมบัติ มวล และพลังงานของสาร เมื่อสารเกิดการเปลี่ยน
สถานะ เกิดการละลาย และเกิดปฏิกิริยาเคมี พร,อมท้ังอธิบายปEจจัยท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงของสาร 
 6. คำนวณค�าพลังงานความร,อนที่เกี่ยวข,องกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารและความเข,มข,น
เปCนร,อยละของสารละลาย 
 7. สืบค,นข,อมูล นำเสนอ และอธิบายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมี ต�อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล,อม
ตลอดจนวิธีปKองกัน แก,ไขอันตรายท่ีเกิดจากการใช,สารเคมี 
  
รวมท้ังหมด  7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ว22202       รายวิชา  โลก ดาราศาสตร�          กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี  2             ภาคเรียนท่ี   2                เวลา  60 ช่ัวโมง 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห� สืบค,นข,อมูล และอธิบาย การกำเนิดโลก ส�วนประกอบของโลก การเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก ผลกระทบต�อชีวิตและสิ่งแวดล,อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง การเกิดแผ�นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด กำเนิดดิน หิน แร� การจำแนกประเภท ประโยชน� การนำไปใช, ซากดึกดำบรรพ� กำเนิดระบบสุริยะ 
ดาวฤกษ� ดาวเคราะห� ดวงจันทร� ดวงอาทิตย� อิทธิพลของดวงจันทร�ท่ีมีต�อโลก ดาวเคราะห�ท้ังวงนอกและวง
ใน กลุ�มของดาวฤกษ�ท่ีใช,ในการหาทิศ และฤดูกาล เทคโนโลยีอวกาศ       
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ประโยชน�ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. สืบค,นข,อมูล และอธิบาย การกำเนิดของโลก และส�วนประกอบของโลกได,  
 2. ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ท่ีมีผลต�อชีวิต และสิ่งแวดล,อมได, 
 3. สืบค,นข,อมูล และอธิบาย การเกิดแผ�นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดได, 
 4. ทดสอบ และอธิบาย การเกิด การจำแนกประเภทของหินและแร� 
 5. สืบค,นข,อมูลเก่ียวกับซากดึกดำบรรพ� และหาค�าครึ่งชีวิตได, 
 6. ทดสอบ และอธิบาย การเกิดสมบัติบางประการของดิน และการนำไปใช,ได, 
 7. สืบค,นข,อมูล และอธิบาย การกำเนิดระบบสุริยะ ดาวฤกษ� ดาวเคราะห� ดวงจันทร� และดวง
อาทิตย� 
 8. อธิบายอิทธิพลของดวงจันทร�ท่ีมีต�อโลก ดาวเคราะห�วงนอกและวงใน 
 9. สืบค,นข,อมูล และอธิบาย กลุ�มของดาวฤกษ�ท่ีใช,หาทิศ 
 10. สืบค,นข,อมูลและอธิบาย ประโยชน�ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 
รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ว23201                   รายวิชา ฟ;สิกส�ในชีวิตประจำวัน    กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี  3                  ภาคเรียนท่ี 1                เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต       
 

ศึกษาวิเคราะห� ปริมาณเวกเตอร�  ปริมาณสเกลาร�  ระบบหน�วยระหว�างชาติ  การเปลี่ยนหน�วย 
ระยะทาง  ระยะกระจัด ความเร็ว  ความเร�ง  แรงกับการเคลื่อนที่  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต�ของ
แรงกับเครื่องกล งาน กำลังงาน พลังานศักย� พลังงานจลน� พลังงานศักย�ยืดหยุ�น พลังงานไฟฟKา การนำกฎ
อนุรักษ�พลังงานและคลื่น ไปใช,ประโยชน�ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ประโยชน�ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
 ผลการเรียนรู� 
 1. สืบค,นข,อมูล อภิปราย ความหมาย และคำนวณเก่ียวกับปริมาณเวกเตอร� ปริมาณสเกลาร� ระบบ
หน�วยระหว�างชาติ และการเปลี่ยนหน�วยได, 
 2. ทดลอง วิเคราะห� และคำนวณ หาความสัมพันธ�ระหว�าง ระยะทาง การกระจัด ความเร็ว 
ความเร�งกับการเคลื่อนท่ีได,  
 3.สำรวจ ตรวจสอบ และอภิปรายเก่ียวกับ แรง กับการเคลื่อนท่ีโดยใช,หลักการกฎการเคลื่อนท่ีของ
นิวตันมาอธิบายได, 
 4.สำรวจ ตรวจสอบ อภิปรายและคำนวณหาปริมาณ เก่ียวกับโมเมนต�ของแรงกับเครื่องกลอย�างง�าย 
และนำไปประยุกต�ใช,ในชีวิตประจำวันได,   
 5. สืบค,นข,อมูล อภิปรายและคำนวณ เกี่ยวกับงาน กำลังงาน พลังงานจลน� พลังงานศักย�โน,มถ�วง 
พลังงานศักย�ยืดหยุ�นของสปริง และนำกฎการอนุรักษ�พลังงานไปใช,ประโยชน� และนำไปประยุกต�ใช,ใน
ชีวิตประจำวัน ได, 
 6.สืบค,นข,อมูล ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟKา คำนวณหาปริมาณต�างๆ ที่เกี่ยวข,องจาก
สถานการณ�ต�างๆและนำไปประยุกต�ใช,ในชีวิตประจำวันได, 

7. สืบค,นข,อมูล ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับคลื่น และคำนวณปริมาณต�าง ๆ ที่เกี ่ยวข,องจาก
สถานการณ�ต�าง ๆ และนำไปประยุกต�ใช,ในชีวิตประจำวันได, 
 
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว23202                วิชา โครงงานวิทยาศาสตร�        กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี  3                ภาคเรียนท่ี 2                       เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน�วยกิต  
             
 ศึกษาวิเคราะห�  สภาพปEจจุบันปEญหา วิเคราะห�ข,อมูลเพื่อกำหนดปEญหาที่น�าสนใจศึกษาขั้นตอน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร�ในการเรียนรู,โครงงานทางวิทยาศาสตร� และการนำเสนอผลงานโครงงานทาง
วิทยาศาสตร�  
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล
และการอภิปราย เพื ่อให,เกิดความรู ,สามารถในการตัดสินใจ นำความรู ,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม  
  
 ผลการเรียนรู� 
 1.สืบค,นข,อมูล วิเคราะห�สภาพปEจจุบัน ปEญหา ในเรื่องท่ีน�าสนใจ 
 2. ศึกษาข้ันตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร� 
 3.ฝUกปฏิบัติการทำโครงงานวิทยาศาสตร�โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร�และจิตวิทยาศาสตร� 
 4.ศึกษารูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร� 
 5.นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร�ได, และสามารถนำไปประยุกต�ใช,ชีวิตประจำวันได,อย�าง
เหมาะสม 
  
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว20209   รายวิชา ฟ;สิกส�รอบตัวเรา    กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1-3            เวลา  40  ช่ัวโมง    จำนวน  1.0 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา วิเคราะห� และสืบค,นข,อมูล เกี่ยวกับ ปรากฏการณ�ทางธรรมชาติ ฟ.สิกส�ที ่เกี ่ยวข,องกับ
ชีวิตประจำวัน และส�วนประกอบ หลักการทำงาน และวิธีการบำรุงรักษาเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน เช�น อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� อุปกรณ�สำหรับใช,ในครัวเรือน เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปCนต,น 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย เพื่อให,เกิดความรู, ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู, มีความสามารถในการตัดสินใจ 
นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. สืบค,น และอธิบายปรากฏการณ�ทางธรรมชาติท่ีอยู�รอบตัว ท่ีใช,คำอธิบายของวิชาฟ.สิกส� 
2. อธิบายส�วนประกอบ หลักการทำงาน และวิธีการบำรุงรักษาเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกใน

ชีวิตประจำวัน เช�น อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� อุปกรณ�สำหรับใช,ในครัวเรือน เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปCนต,น 
3. การนำความรู,ไปใช,ในการวิเคราะห� สังเคราะห� และตัดสินใจเกี่ยวกับการรับข,อมูล และการใช,

ชีวิตประจำวัน 

รวมท้ังหมด 3  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว20210     รายวิชา การคำนวณเพ่ือวิชาฟ;สิกส�   กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1-3            เวลา  40  ช่ัวโมง         จำนวน  1.0 หน�วยกิต   

 
 ศึกษา วิเคราะห� และสืบค,นข,อมูล เก่ียวกับการคำนวณเบื้องต,นสำหรับการศึกษาวิชาฟ.สิกส� การหา
เวกเตอร�ผลลัพธ� การใช,ตรีโกณมิติในวิชาฟ.สิกส� สัญกรณ�วิทยาศาสตร� คำอุปสรรค และการเปลี่ยนหน�วย 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย เพื่อให,เกิดความรู, ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู, มีความสามารถในการตัดสินใจ 
นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. สืบค,น อธิบาย และคำนวณเก่ียวกับการคำนวณเบื้องต,นสำหรับการศึกษาวิชาฟ.สิกส� 
2. อธิบายการหาเวกเตอร�ผลลัพธ� และการคำนวณเก่ียวกับปริมาณเวกเตอร� 
3. อธิบายการใช,ตรีโกณมิติในวิชาฟ.สิกส� 
4. เขียน และอธิบายสัญกรณ�วิทยาศาสตร� คำอุปสรรค และสามารถเปลี่ยนหน�วยได, 

รวมท้ังหมด 4  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ว20211              รายวิชา  วิทยาศาสตร�โลก        กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1-3            เวลา  40  ช่ัวโมง               จำนวน  1.0 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา วิเคราะห� สืบค,นข,อมูล และอธิบาย การกำเนิดโลก ส�วนประกอบของโลก การเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก ผลกระทบต�อชีวิตและสิ่งแวดล,อมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง การเกิดแผ�นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด กำเนิดระบบสุริยะ ดาวฤกษ� ดาวเคราะห� ดวงจันทร� ดวงอาทิตย� อิทธิพลของดวงจันทร�ท่ีมีต�อโลก 
ดาวเคราะห�ท้ังวงนอกและวงใน กลุ�มของดาวฤกษ�ท่ีใช,ในการหาทิศ       
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ประโยชน�ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. สืบค,นข,อมูล และอธิบาย การกำเนิดของโลก และส�วนประกอบของโลกได,  
 2. ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ท่ีมีผลต�อชีวิต และสิ่งแวดล,อมได, 
 3. สืบค,นข,อมูล และอธิบาย การเกิดแผ�นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดได, 
 4. สืบค,นข,อมูล และอธิบาย การกำเนิดระบบสุริยะ ดาวฤกษ� ดาวเคราะห� ดวงจันทร� และดวง
อาทิตย� 
 5. อธิบายอิทธิพลของดวงจันทร�ท่ีมีต�อโลก ดาวเคราะห�วงนอกและวงใน 
 6. สืบค,นข,อมูล และอธิบาย กลุ�มของดาวฤกษ�ท่ีใช,หาทิศ 
 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว20212              วิชา โครงงานวิทยาศาสตร�         กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1-3            เวลา  40  ช่ัวโมง              จำนวน  1.0 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา  ความหมาย  จุดมุ�งหมาย หลักการ  คุณค�า  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร� ข้ันตอนการ
ทำโครงงานวิทยาศาสตร�  การคิด และเลือกหัวข,อเรื่อง  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข,อง การเขียนเค,าโครง  
การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร�  การเขียนรายงาน  การจัด และแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร�  
 โดยใช,ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�   การสืบเสาะหาความรู,  การสำรวจตรวจสอบ การ
สืบค,นข,อมูล และการอภิปราย เพื่อให,เกิดการเรียนรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู, มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และ
ค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1.  ใช,ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�ข้ันพ้ืนฐานในการศึกษาค,นคว,าได, 
 2. ศึกษา วิเคราะห� อภิปราย ความรู, โครงงานวิทยาศาสตร� เก่ียวกับ ความหมาย จุดมุ�งหมาย 
หลักการ คุณค�า และประเภทของ โครงงานวิทยาศาสตร� 
 3.  สร,างคำถามท่ีนำไปสู�การสำรวจตรวจสอบ และนำความรู,ท่ีได,ไปใช,ในสถานการณ�ใหม� 
 4.  ต้ังคำถามท่ีกำหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีสำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค,นคว,า  เรื่อง
ท่ีสนใจได,อย�างครอบคลุม และเชื่อถือได, 
 5.  สร,างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได, และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลายๆ วิธ ี
 6.   เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีได,ผลเท่ียงตรง และ
ปลอดภัย โดยใช,วัสดุ และเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
 7.  รวบรวมข,อมูล จดักระทำข,อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 8.  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  การสำรวจ ตรวจสอบ ค,นคว,าเพ่ิมเติมจากแหล�งความรู,ต�าง ๆ    
ให,ได,ข,อมูลท่ีเชื่อถือได, และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู,ท่ีค,นพบ เม่ือมีข,อมูล และประจักษ�พยานใหม�
เพ่ิมข้ึนหรือโต,แย,งจากเดิม   
 9.  วิเคราะห�และประเมินความสอดคล,องของประจักษ�พยานกับข,อสรุป  ท้ังท่ีสนับสนุนหรือขัดแย,ง
กับสมมติฐาน  และความผิดปกติของข,อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ 
 10.  สร,างแบบจำลอง หรือรูปแบบ ท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ 
 11.  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และอธิบาย กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงาน 
 
รวมท้ังหมด  11 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว20205             วิชา วัสดุศาสตร�                กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1-3            เวลา  40  ช่ัวโมง               จำนวน  1.0 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา  วิเคราะห� ความรู,เบื ้องต,นเกี่ยวกับวัสดุ การแบ�งประเภทวัสดุ โลหะ เซรามิก โพลิเมอร� 
พลาสติก เส,นใย ยาง การใช,วัสดุอย�างคุ,มค�า ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย การเล�นเกม การต�อโมเดล การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงสถานการณ�จำลอง เพื่อให,
เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,
ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
 ผลการเรียนรู�  
 1.  สังเกต  สำรวจตรวจสอบ  และจำแนกวัสดุท่ีพบในชีวิตประจำวัน  รวมท้ังระบุเกณฑ�ท่ีใช,จำแนก 
 2.  สังเกต สำรวจตรวจสอบ สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� อภิปราย อธิบายสมบัติของโลหะโลหะสำคัญท่ี
ใช,ในอุตสาหกรรม ผลกระทบของโลหะท่ีมีต�อร�างกาย และสิ่งแวดล,อมตลอดจนการใช,โลหะอย�างคุ,มค�า 
 3.  สังเกต  สำรวจ  สืบค,นข,อมูล  อภิปราย  อธิบาย  และนำเสนอ  ความหมาย  ประเภท  
กระบวนการผลิตเซรามิกอย�างง�ายๆ ประโยชน�และการใช,งานของผลิตภัณฑ�เซรามิกในชีวิตประจำวัน 
 4.  สืบค,นข,อมูล อภิปราย อธิบาย และนำเสนอ ความหมาย การเกิด และประเภทของโพลิเมอร� 
 5.  สำรวจตรวจสอบ สืบค,นข,อมูล อภิปราย อธิบาย ประเภท สมบัติ สัญลักษณ�ของพลาสติก 
 6.  สังเกต สำรวจ สืบค,นข,อมูล อภิปราย อธิบาย ประเภทผลิตภัณฑ�จากเส,นใย ข,อดีข,อเสีย  และ
ปEจจัยท่ีทำลายเส,นใย 
 7.  สังเกต  สำรวจตรวจสอบ  สืบค,นข,อมูล  อภิปราย  อธิบายความหมายของยางธรรมชาติ  และ
ยางสังเคราะห� ข้ันตอนการผลิตยางธรรมชาติ และสมบัติพิเศษของยาง 
 8.  สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� อภิปราย และนำเสนอรูปแบบ การใช,วัสดุอย�างคุ,มค�า 
 9.  ระดมความคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติในการสำรวจ การรณรงค� ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการ
ใช,วัสดุอย�างคุ,มค�าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในโรงเรียน 
 
รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว20206 วิชา  เช้ือเพลิงเพ่ือการคมนาคม        กลุ�มสาระการเรียนรู�  วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1-3            เวลา  40  ช่ัวโมง               จำนวน  1.0 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา วิเคราะห� ทดลอง  องค�ประกอบและประเภทของป.โตรเลียม ชั้นหินต,นกำเนิดและแหล�งกัก
เก็บป.โตรเลียม  การสำรวจและแหล�งป.โตรเลียม  ผลกระทบและแนวทางแก,ไขท่ีเกิดจากการสำรวจและการ
ผลิตป.โตรเลียม  การแยกกMาซธรรมชาติ การกลั่นน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ�จากกMาซธรรมชาติและจากการกลั่น 
น้ำมันดิบ และการใช,ประโยชน� ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ�จากป.โตรเลียมและแนวทางแก,ไข 
สถานการณ�พลังงานของโลกและของประเทศไทย การใช,พลังงานด,านการคมนาคมของประเทศไทย การ
กำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ผลกระทบและแนวทางการแก,ไขผลจากการใช,เชื ้อเพลิงเพื่อการคมนาคม  
เชื้อเพลิงที่เปCนพลังงานทดแทน   โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, ความคิด 
ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู , มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม  
  
ผลการเรียนรู�  
1.  อธิบายความสำคัญ และการกำเนิด ของป.โตรเลียม กMาซธรรมชาติ ถ�านหิน  และหินน้ำมัน  
2.  อธิบายแหล�ง   การสำรวจ  และปริมาณสำรองของป.โตรเลียม และ กMาซธรรมชาติ  
3.  อธิบายผลิตภัณฑ�ป.โตรเลียมและการนำไปใช,ประโยชน�  
4.  นำเสนอแนวทางการใช,ป.โตรเลียม และกMาซธรรมชาติ  อย�างประหยัดและถูกวิธี  
5.  อธิบายโครงสร,างราคาและวิเคราะห�สถานการณ�การใช,น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม   
6.  อธิบายประเภทและการใช,ประโยชน�  จากเชื้อเพลิงท่ีเปCนพลังงานทดแทน  
 
รวมท้ังหมด  6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว20213                    วิชา ส่ิงมีชีวิตน�ารู�              กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 1-3            เวลา  40  ช่ัวโมง              จำนวน  1.0 หน�วยกิต   
             
 ศึกษา วิเคราะห� ความหมาย องค�ประกอบ และความสำคัญของชีววิทยา การเคลื่อนท่ีของสารผ�าน
เข,า-ออกเซลล�สิ่งมีชีวิตซ่ึงมีผลต�อการรักษาดุลยภาพของสารในร�างกายสิ่งมีชีวิต การแบ�งเซลล�ของสิ่งมีชีวิต 
พันธุศาสตร�และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ประโยชน�ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� อภิปราย และอธิบายความหมายความสำคัญของชีววิทยา ความรู, 
ทาง ชีววิทยาในแขนงต�างๆ และวิธีท่ีนักชีววิทยาใช,ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ 
 2. สำรวจตรวจสอบอภิปรายและอธิบายหลักการลำเลียงสารเข,า-ออกเซลล�โดยวิธีการต�างๆ  
ซ่ึงมีผลต�อการรักษาดุลยภาพของสารในร�างกาย 
 3. ระบุชนิดของการแบ�งเซลล� และอธิบายความสำคัญของการแบ�งเซลล� แบบต�างๆ อธิบาย 
การเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสในขณะที่เกิดการแบ�งเซลล� และเปรียบเทียบเซลล�ที่ได,จากการแบ�งเซลล� 
แบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
 4. สืบค,นข,อมูล อภิปราย และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม กฎพันธุกรรมของเมนเดล
โครโมโซม ยีน สารพันธุกรรม ศึกษาและอธิบายความสำคัญและประโยชน�ของพันธุศาสตร� 
 5. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� อภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาและความสัมพันธ�ของเทคโนโลยีชีวภาพกับ
มนุษย� และสิ่งแวดล,อม 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ฟ;สิกส� 1                          กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 4         ภาคเรียนท่ี 2       เวลา 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หน�วยกิต 
         

ศึกษาหลักการและแนวคิดทางฟ.สิกส�ท่ีมีผลต�อการแสวงหาความรู,ใหม�และการพัฒนาเทคโนโลยี ผล
การวัดปริมาณทางฟ.สิกส� ความคลาดเคลื่อนในการวัด แปลความหมายจากกราฟเส,นตรง ความสัมพันธ�
ระหว�างตำแหน�ง   การกระจัด ความเร็ว และความเร�ง ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร�งคง
ตัวความเร�งโน,มถ�วงของโลก การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล� การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม การโคจรของดาวเทียม 
แรงลัพธ�ของแรงสองแรงที่ทำมุมต�อกัน กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน,มถ�วงสากลและผลของสนาม
โน,มถ�วงที่ทำให,วัตถุมีน้ำหนัก  แรงเสียดทาน  สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว�างผิวสัมผัสของวัตถุ สมดุล
กลของวัตถุ แรงคู�ควบและผลของแรงคู�ควบท่ีมีต�อสมดุลของวัตถุ สภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุ   

โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และ การอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร�  จริยธรรม คุณธรรม  และค�านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. สืบค,น และอธิบายการค,นหาความรู,ทางฟ.สิกส� ประวัติความเปCนมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟ.สิกส�ท่ีมีผลต�อการแสวงหาความรู,ใหม�และการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟ.สิกส�ได,ถูกต,องเหมาะสม โดยนำความคลาดเคลื่อนในการวัด
มาพิจารณาในการนำเสนอผล รวมท้ังแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห�และแปลความหมายจาก
กราฟเส,นตรง 

3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ�ระหว�างตำแหน�ง การกระจัด ความเร็ว และความเร�ง ของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร�งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค�าความเร�งโน,มถ�วง
ของโลก และคำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 

4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ�ของแรงสองแรงท่ีทำมุมต�อกัน 
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต�อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และ

การใช,   กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุ รวมท้ังคำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 
6. อธิบายกฎความโน,มถ�วงสากลและผลของสนามโน,มถ�วงที่ทำให,วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณ

ปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 
7. วิเคราะห� อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว�างผิวสัมผัสของวัตถุคู�หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุด

นิ่งและวัตถุเคลื่อนท่ี รวมท้ังทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว�างผิวสัมผัสของวัตถุคู�หนึ่ง ๆ และนำ
ความรู,เรื่องแรงเสียดทานไปใช,ในชีวิตประจำวัน 

8. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต� และผลรวมของโมเมนต�ที่มีต�อการหมุน แรงคู�ควบและผลของ
แรงคู�ควบที่มีต�อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต�อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู�ในสมดุลกล และ
คำนวณปริมาณ  ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง รวมท้ังทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 
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9. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุ เม่ือแรงท่ีกระทำต�อวัตถุผ�านศูนย�กลางมวลของวัตถุ 
และผลของศูนย�ถ�วงท่ีมีต�อเสถียรภาพของวัตถุ 

10. อธิบาย วิเคราะห� และคำนวณปริมาณต�าง ๆ ที่เกี ่ยวข,องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล�และ
ทดลองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล� 

11. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ�ระหว�างแรงสู�ศูนย�กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่อัตราเร็วเชิงเส,น 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ รวมท้ังคำนวณปริมาณต�าง ๆ 
ที ่เกี ่ยวข,องและประยุกต�ใช ,ความรู ,การเคลื ่อนที ่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
 
รวมท้ังหมด 11 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว32202  วิชา ฟ;สิกส� 2  กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 80 ช่ัวโมง   จำนวน 2.0 หน�วยกิต   
 

ศึกษาเกี่ยวกับงาน กำลังเฉลี่ย พลังงานจลน� พลังงานศักย� พลังงานกล กฎการอนุรักษ�พลังงานกล 
ประสิทธิภาพและการได,เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย�างง�าย  โมเมนต� ผลรวมของโมเมนต�ที่มีต�อการหมุน  
โมเมนตัมของวัตถุและการดลจากสมการและพื้นที่ใต,กราฟความสัมพันธ�ระหว�างแรงลัพธ�กับเวลา การชน
ของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ�น ไม�ยืดหยุ�น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเปCนไปตามกฎการ
อนุรักษ�โมเมนตัม หลักการของสสารและฟ.สิกส�แผนใหม�ในเรื ่อง ความร,อน การเปลี่ยนสถานะของสาร 
สภาพสมดุลและเงื่อนไขที่ทำให,เกิดสมดุลสภาพยืดหยุ�นของวัตถุและมอดูลัส   ความดันในของไหลและกฎ
พาสคัล แรงพยุงและหลักอาร�คิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนท่ีในของไหล และหลักแบร�นูลลี  ทฤษฎีจลน�ของ
แกMส กฎของแกMสและพลังงานภายในระบบของแกMส 

โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และ     การอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร�  จริยธรรม คุณธรรม  และค�านิยมท่ี
เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู� 

1. วิเคราะห� และคำนวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต,กราฟความสัมพันธ�ระหว�างแรงกับ
ตำแหน�ง รวมท้ังอธิบาย และคำนวณกำลังเฉลี่ย 

2. อธิบาย และคำนวณพลังงานจลน� พลังงานศักย� พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ�ระหว�างงานกับ
พลังงานจลน� ความสัมพันธ�ระหว�างงานกับพลังงานศักย�โน,มถ�วง ความสัมพันธ�ระหว�างขนาดของแรงที่ใช,ดึง
สปริงกับระยะที ่สปริงยืดออกและความสัมพันธ�ระหว�างงานกับพลังงานศักย�ยืดหยุ �น รวมทั ้งอธิบาย
ความสัมพันธ�ระหว�างงานของแรงลัพธ�และพลังงานจลน� และคำนวณงานท่ีเกิดข้ึนจากแรงลัพธ� 

3. อธิบายกฎการอนุรักษ�พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห� และคำนวณปริมาณต�าง ๆ ที่เกี่ยวข,องกับการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุในสถานการณ�ต�าง ๆ โดยใช,กฎการอนุรักษ�พลังงานกล 

4. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพและการได,เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย�างง�ายบางชนิด โดยใช,
ความรู,เรื่องงานและสมดุลกล รวมท้ังคำนวณประสิทธิภาพและการได,เปรียบเชิงกล 

5. อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุและการดลจากสมการและพื้นที่ใต,กราฟความสัมพันธ�
ระหว�างแรงลัพธ�กับเวลา รวมท้ังอธิบายความสัมพันธ�ระหว�างแรงดลกับโมเมนตัม 

6. ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ท้ังแบบยืดหยุ�น ไม�
ยืดหยุ�น และการดีดตัวแยกจากกัน ในหนึ่งมิติซึ่งเปCนไปตามกฎการอนุรักษ�โมเมนตัม 
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7. อธิบาย และคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ� และความดันบรรยากาศ รวมทั ้งอธิบาย
หลักการทำงานของแมนอมิเตอร� บารอมิเตอร� และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

8. ทดลอง อธิบาย และคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
9. ทดลอง อธิบาย และคำนวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ

ของเหลว 
10. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต�อเนื่อง และสมการแบร�นูลลี รวมทั้งคำนวณ

ปริมาณต�างๆท่ีเก่ียวข,อง และนำความรู,เก่ียวกับสมการความต�อเนื่องและสมการแบร�นูลลีไปอธิบายหลักการ
ทำงานของอุปกรณ�ต�างๆ 

11. อธิบายกฎของแกMสอุดมคติและคำนวณปริมาณต�างๆท่ีเก่ียวข,อง 
12. อธิบายแบบจำลองของแกMสอุดมคติ ทฤษฎีจลน�ของแกMส และอัตราเร็วอาร�เอ็มเอสของโมเลกุลของ

แกMส รวมท้ังคำนวณปริมาณต�างๆท่ีเก่ียวข,อง 
13. อธิบาย และคำนวณงานที่ทำโดยแกMสในภาชนะป.ดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ� 

ระหว�างความร,อน พลังงานภายในระบบ และงานรวมท้ังคำนวณปริมาณต�างๆท่ีเก่ียวข,องและนำความรู,เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช,ในชีวิตประจำวัน 
 

รวมท้ังหมด   13  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว32201  รายวิชา ฟ;สิกส� 3 กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5        ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 80 ช่ัวโมง   จำนวน 2.0 หน�วยกิต   
 

ทดลองและอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย�างง�ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ,มอย�างง�าย 
อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุ การเกิดการสั่นพ,อง ปรากฏการณ�คลื่น ชนิดของคลื่น ส�วนประกอบของ
คลื่น  การแผ�ของหน,าคลื่นด,วยหลักการของฮอยเกนส� การรวมกันของคลื่นตามหลักการซ,อนทับ การ
สะท,อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ การเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง 
ความสัมพันธ�ระหว�างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ�ระหว�างอัตราเร็วของเสียง
ในอากาศที ่ขึ ้นกับอุณหภูมิในหน�วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื ่นเสียง ความเข,มเสียง ระดับเสียง 
องค�ประกอบของการได,ยิน คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง การเกิดการสั่นพ,องของอากาศในท�อปลายเป.ด
หนึ่งด,าน รวมท้ังสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ�ดอปเพลอร� คลื่นกระแทกของเสียง การ
แทรกสอดของแสงผ�าน สลิตคู�และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงผ�านสลิตเดี่ยว การ
สะท,อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท,อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหน�งและขนาดภาพของวัตถุ 
เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม ความสัมพันธ�ระหว�างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ 
และมุมหักเห ความสัมพันธ�ระหว�างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท,อนกลับหมดของ
แสง เขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนส�บาง หาตำแหน�ง ขนาด ชนิดของภาพ และความสัมพันธ�
ระหว�างระยะวัตถุ       ระยะภาพและความยาวโฟกัส ปรากฏการณ�ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง การมองเห็น
แสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี 

โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร�  จริยธรรม คุณธรรม  และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิกอย�างง�ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ,มอย�างง�าย 
รวมท้ังคำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 

2. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ,อง 
3. อธิบายปรากฏการณ�คลื่น ชนิดของคลื่น ส�วนประกอบของคลื่น การแผ�ของหน,าคลื่นด,วยหลักการ

ของ      ฮอยเกนส� และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ,อนทับ พร,อมทั้งคำนวณ อัตราเร็ว ความถี่ และ
ความยาวคลื่น 

4. สังเกต และอธิบายการสะท,อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ รวมท้ัง
คำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 

5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ�ระหว�างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับ
คลื่นความดัน ความสัมพันธ�ระหว�างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน�วยองศาเซลเซียส 
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สมบัติของคลื่นเสียง ได,แก� การสะท,อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต�าง 
ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 

6. อธิบายความเข,มเสียง ระดับเสียง องค�ประกอบของการได,ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง 
รวมท้ังคำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 

7. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ,องของอากาศในท�อปลายเป.ดหนึ่งด,าน รวมทั้งสังเกตและ
อธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ�ดอปเพลอร� คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข,อง และนำความรู,เรื่องเสียงไปใช,ในชีวิตประจำวัน 

8. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ�านสลิตคู�และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด
ของแสงผ�านสลิตเด่ียว รวมท้ังคำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 

9. ทดลอง และอธิบายการสะท,อนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะท,อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณ
ตำแหน�งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบาย
การนำความรู ,เรื ่องการสะท,อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช,ประโยชน�ใน
ชีวิตประจำวัน 

10.   ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ�ระหว�างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ�ระหว�างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท,อนกลับหมดของแสง และ
คำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 

11. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส�บาง หาตำแหน�ง ขนาด ชนิดของภาพ 
และความสัมพันธ�ระหว�างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมท้ังคำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 
และอธิบายการนำความรู,เรื่องการหักเหของแสงผ�านเลนส�บางไปใช,ประโยชน�ในชีวิตประจำวัน 

12. อธิบายปรากฏการณ�ธรรมชาติท่ีเก่ียวกับแสง เช�น รุ,ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท,องฟKาเปCนสี
ต�าง ๆ ในช�วงเวลาต�างกัน 

13. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี 

 
รวมท้ังหมด  13 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว32204  รายวิชา ฟ;สิกส� 4         กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี  6          ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หน�วยกิต   
 

ทดลองและอธิบายการทำวัตถุที ่เปCนกลางทางไฟฟKาให,มีประจุไฟฟKาโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวนำไฟฟKาสถิต คำนวณแรงไฟฟKา สนามไฟฟKา และแรงไฟฟKาท่ีกระทำกับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟKาท่ีอยู�ใน
สนามไฟฟKา พลังงานศักย�ไฟฟKา ศักย�ไฟฟKา และความต�างศักย� ตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ�ระหว�างประจุ
ไฟฟKา ความต�างศักย� และความจุของตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ การเคลื ่อนที ่ของ
อิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟKาในลวดตัวนำ ความสัมพันธ�ระหว�างกระแสไฟฟKาในลวดตัวนำกับความเร็ว
ลอยเลื ่อนของอิเล็กตรอนอิสระ           ความหนาแน�นของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ กฎของโอห�ม 
ความสัมพันธ�ระหว�างความต,านทานกับความยาว พื้นที่หน,าตัด และสภาพต,านทานของตัวนำโลหะ อีเอ็ม
เอฟของแหล�งกำเนิดไฟฟKากระแสตรง อีเอ็มเอฟสมมูลจากการต�อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน การ
เปลี่ยนพลังงานทดแทนเปCนพลังงานไฟฟKา เส,นสนามแม�เหล็ก ฟลักซ�แม�เหล็ก แรงแม�เหล็ก หลักการทำงาน
ของแกลแวนอมิเตอร�และมอเตอร�ไฟฟKากระแสตรง อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย� 
ความต�างศักย�อาร�เอ็มเอส และกระแสไฟฟKาอาร�เอ็มเอส เครื ่องกำเนิดไฟฟKากระแสสลับ 3 เฟส คลื่น
แม�เหล็กไฟฟKา และแสงโพลาไรส�  

โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร�  จริยธรรม คุณธรรม  และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. ทดลอง และอธิบายการทำวัตถุที ่เปCนกลางทางไฟฟKาให,มีประจุไฟฟKาโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวนำไฟฟKาสถิต 

2. อธิบาย และคำนวณแรงไฟฟKาตามกฎของคูลอมบ� 
3. อธิบาย และคำนวณสนามไฟฟKาและแรงไฟฟKาท่ีกระทำกับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟKาท่ีอยู�ในสนามไฟฟKา 

รวมท้ังหาสนามไฟฟKาลัพธ�เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร� 
4. อธิบาย และคำนวณพลังงานศักย�ไฟฟKา ศักย�ไฟฟKา และความต�างศักย�ระหว�างสองตำแหน�งใด ๆ 
5. อธิบายส�วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ�ระหว�างประจุไฟฟKา ความต�างศักย� และความจุ

ของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูลรวมทั้งคำนวณปริมาณต�าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข,อง 

6. นำความรู,เรื่องไฟฟKาสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช,ไฟฟKาบางชนิด และปรากฏการณ�ใน
ชีวิตประจำวัน 

7. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟKาในลวดตัวนำ ความสัมพันธ�ระหว�าง
กระแสไฟฟKาในลวดตัวนำกับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน�นของอิเล็กตรอนในลวด
ตัวนำและพ้ืนท่ีหน,าตัดของลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 
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8. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห�ม อธิบายความสัมพันธ�ระหว�างความต,านทานกับความยาว 
พื้นท่ีหน,าตัด และสภาพต,านทานของตัวนำโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณต�าง ๆ ที่เกี่ยวข,อง 
รวมท้ังอธิบายและคำนวณความต,านทานสมมูล เม่ือนำตัวต,านทานมาต�อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

9. ทดลอง อธิบาย และคำนวณอีเอ็มเอฟของแหล�งกำเนิดไฟฟKากระแสตรง รวมท้ังอธิบายและคำนวณ
พลังงานไฟฟKา และกำลังไฟฟKา 

10. ทดลอง และคำนวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต�อแบตเตอรี ่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมท้ัง
คำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,องในวงจรไฟฟKากระแสตรงซ่ึงประกอบด,วยแบตเตอรี่และตัวต,านทาน 

11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปCนพลังงานไฟฟKา รวมท้ังสืบค,นและอภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยี      
ที่นำมาแก,ปEญหาหรือตอบสนองความต,องการทางด,านพลังงานไฟฟKา โดยเน,นด,านประสิทธิภาพและความ
คุ,มค�าด,านค�าใช,จ�าย 

12. สังเกต และอธิบายเส,นสนามแม�เหล็ก อธิบายและคำนวณฟลักซ�แม�เหล็กในบริเวณท่ีกำหนด รวมท้ัง
สังเกต และอธิบายสนามแม�เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟKาในลวดตัวนำเส,นตรงและโซเลนอยด� 

13. อธิบาย และคำนวณแรงแม�เหล็กที่กระทำต�ออนุภาคที่มีประจุไฟฟKาเคลื่อนที่ในสนามแม�เหล็ก            
แรงแม�เหล็กที่กระทำต�อเส,นลวดที่มีกระแสไฟฟKาผ�านและวางในสนามแม�เหล็ก รัศมีความโค,งของการ
เคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม�เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว�างเส,นลวดตัวนำคู�ขนานที่มี
กระแสไฟฟKาผ�าน 

14. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร�และมอเตอร�ไฟฟKากระแสตรง รวมทั้งคำนวณปริมาณ
ต�างๆ   ท่ีเก่ียวข,อง 

15. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย� และคำนวณปริมาณ
ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง รวมท้ังนำความรู,เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องใช,ไฟฟKา 

16. อธิบาย และคำนวณความต�างศักย�อาร�เอ็มเอสและกระแสไฟฟKาอาร�เอ็มเอส 
17. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน�ของเครื่องกำเนิดไฟฟKากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟ

ของหม,อแปลง และคำนวณปริมาณต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 
18. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม�เหล็กไฟฟKา แสงโพลาไรส� แสงโพลาไรส�เชิงเส,น และ

แผ�น  โพลารอยด� รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม�เหล็กไฟฟKาในช�วงความถี่ต�าง ๆ ไปประยุกต�ใช,และหลักการ
ทำงานของอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข,อง 

19. สืบค,น และอธิบายการสื ่อสารโดยอาศัยคลื ่นแม�เหล็กไฟฟKาในการส�งผ �านสารสนเทศและ
เปรียบเทียบการสื่อสารด,วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
รวมท้ังหมด 19 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว33205  รายวิชา ฟ;สิกส� 5                 กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 80 ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หน�วยกิต   
 

ความร,อน    แกMสอุดมคติ   ทฤษฎีจลน�ของแกMส   พลังงานภายในของระบบ  และการประยุกต�ใช, 
ศึกษา  วิเคราะห�เกี่ยวกับการค,นพบอิเล็กตรอน แบบจำลองอะตอม การเกิดสเปกตรัม ปรากฏการณ�โฟโตอิ
เล็กทริก   ทฤษฎีอะตอมของโบร�   การทดลองของฟรังก�และเฮิรตซ�   รังสีเอกซ�  ทวิภาพของคลื่นและ
อนุภาค กลศาสตร�ควอนตัม เลเซอร� สารกึ ่งตัวนำ การค,นพบสารกัมมันตรังสีการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
นิวเคลียส การสลายตัวนิวเคลียสกัมมันตรังสี เสถียรภาพของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร� ประโยชน�โทษ 
และการปKองกันอันตรายจากรังสี การใช,พลังงานนิวเคลียร� วัสดุอิเล็กทรอนิกส�ใช,สำหรับเปCนรับรู, การ
วิเคราะห�ตัดสินใจ ใช,ในการควบคุม และการนำความรู,ทางอิเล็กทรอนิกส�ไปใช,งานทางวิทยาศาสตร� 

โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร�  การสืบเสาะหาความรู,  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค,น
ข,อมูลและการอภิปราย    เพื ่อให,เกิดความรู , ความคิด  ความเข,าใจ  สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู ,  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร�  จริยธรรม  คุณธรรม
และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. อธิบาย และคำนวณความร,อนที่ทำให,สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร,อนที่ทำให,สสารเปลี่ยนสถานะ 
และความร,อนท่ีเกิดจากการโอนตามกฎการอนุรักษ�พลังงาน 

2. อธิบายสภาพยืดหยุ�นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เปCนแท�ง เมื่อถูกกระทำด,วยแรงค�า
ต�างๆ รวมท้ังทดลอง  อธิบายและคำนวณความเค,นตามยาว ความเครียดตามยาวและมอดุลัสของยัง และนำ
ความรู,เรื่องสภาพยืดหยุ�นไปใช,ในชีวิตประจำวัน 

3. อธิบายสมมติฐานของพลังค� ทฤษฎีอะตอมของโบร� และการเกิดเส,นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
รวมท้ังคำนวณปริมาณต�างๆท่ีเก่ียวข,อง 

4. อธิบายปรากฏการณ�โฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน�ของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟEงก�ชันงานของโลหะ 

5. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมท้ังอธิบาย และคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล� 
6. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต�างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
7. อธิบาย และคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และคำนวณ

จำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 
8. อธิบายแรงนิวเคลียร� เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคำนวณประมาณ

ต�างๆ ท่ีเก่ียวข,อง 
9. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร� ฟ.ชชันและฟ.วชัน รวมท้ังคำนวณพลังงานนิวเคลียร� 
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10. อธิบายประโยชน�ของพลังงานนิวเคลียร� และรังสีรวมท้ังอันตรายและการปKองกันรังสีในด,านต�างๆ 
11. อธิบายการค,นคว,าวิจัยด,านฟ.สิกส�อนุภาคแบบจำลองมาตรฐาน และการใช,ประโยชน�จากการ

ค,นคว,าวิจัยด,านฟ.สิกส�อนุภาคในด,านต�างๆ 
 

รวมท้ังหมด   11  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ว31222  วิชา เคมี 1  กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห� เปรียบเทียบ แบบจำลองอะตอม  สัญลักษณ�นิวเคลียร�ของธาตุ การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอม  การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  แนวโน,มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตาม
หมู�และตามคาบ  พันธะเคมี  สมบัติของสารท่ีมีความสัมพันธ�กับแรงท่ีกระทำระหว�างอนุภาคของสารนั้น ซ่ึง
พิจารณาจากโครงสร,างโมเลกุล   
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบค,น การอภิปราย การวิเคราะห� การเปรียบเทียบ การ
สำรวจตรวจสอบ การทำนาย การทดลอง เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู, มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม 
และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  

1.   สืบค,นข,อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เปCนประจักษ�พยานในการเสนอ
แบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร�และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมได, 

2.  เขียนสัญลักษณ�นิวเคลียร�ของธาตุ และระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ
อะตอมจากสัญลักษณ�นิวเคลียร� รวมท้ังบอกความหมายของไอโซโทปได,  

3.  อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย�อยเม่ือทราบ
เลขอะตอมของธาต ุพร ,อมท ั ้ งระบ ุหม ู �  คาบ ความเป Cนโลหะ อโลหะ และก ึ ่ ง โลหะ ของธาตุ  
เรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุได, 

4.  วิเคราะห� และบอกแนวโน,มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู�และตามคาบได, 
5.  บอกสมบัต ิของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติก ับธาตุโลหะในกลุ �มธาตุ 

เรพรีเซน- 
เททีฟ และคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีได,  

6.   สืบค,นข,อมูล และยกตัวอย�างการนำธาตุมาใช,ประโยชน� รวมทั้งผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล,อมได, 

7.   อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช,แผนภาพหรือสัญลักษณ�แบบจุดของ   
ลิวอิส พร,อมท้ังเขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได, และคำนวณพลังงานท่ีเก่ียวข,องกับปฏิกิริยา
การเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร�น-ฮาเบอร�ได, 

8.  อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิกได,และเขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ
ของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกได, 

9.   อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต�แบบพันธะเด่ียว พันธะคู� และพันธะสาม ด,วยโครงสร,างลิวอิสได,
พร,อมท้ังเขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต�ได, 
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10.    วิเคราะห� และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต� รวมท้ัง
คำนวณพลังงานท่ีเก่ียวข,องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต�จากพลังงานพันธะได, 

11.  คาดคะเนรูปร�างโมเลกุลโคเวเลนต� โดยใช,ทฤษฎีการผลักระหว�างคู�อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ� 
และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต�ได, ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว�างโมเลกุลโคเวเลนต� และ
เปรียบเทียบ     จุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้ำของสารโคเวเลนต�ได, 

12.  สืบค,นข,อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต�โครงร�างตาข�ายชนิดต�าง ๆได, 
13.  อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะได, 
14.  เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต� และโลหะ สืบค,น

ข,อมูลและนำเสนอตัวอย�างการใช,ประโยชน�ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต� และโลหะ ได,อย�าง
เหมาะสมได, 

15.  บอก และอธิบายข,อปฏิบัติเบื ้องต,น และปฏิบัติตนที ่แสดงถึงความตระหนักในการทำ
ปฏิบัติการเคมีเพื่อให,มีความปลอดภัยทั้งต�อตนเอง ผู,อื่นและสิ่งแวดล,อม และเสนอแนวทางแก,ไขเมื่อเกิด
อุบัติเหตุได, 

16.  บอก และอธิบายข,อปฏิบัติเบื ้องต,น และปฏิบัติตนที ่แสดงถึงความตระหนักในการทำ
ปฏิบัติการเคมีเพื่อให,มีความปลอดภัยทั้งต�อตนเอง ผู,อื่นและสิ่งแวดล,อม และเสนอแนวทางแก,ไขเมื่อเกิด
อุบัติเหตุได,พร,อมท้ังนำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
 
รวมท้ังหมด  16 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว32221  วิชา เคมี 2  กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา  วิเคราะห�  มวลอะตอม  มวลโมเลกุล  ความสัมพันธ�ระหว�างจำนวน โมล  อนุภาค มวลและ
ปริมาตรของแกMส  ความเข,มข,นของสารละลาย  การเตรียมสารละลาย  สมบัติบางประการของสารละลาย  
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี  สมการเคมี  การหาปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี  มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี 
ปริมาตรของแกMสในปฏิกิริยาเคมี ความสัมพันธ�ระหว�างปริมาณของสารในสมการเคมี สารกำหนดปริมาณ  
การคำนวณจากสมการเคมีที่เกี่ยวข,องมากกว�าหนึ่งสมการ  ผลได,ร,อยละ ความสัมพันธ�ระหว�างระยะห�าง
ระหว�างอนุภาคสาร  สมบัติของของแข็ง  การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง  ชนิดของผลึก  การเปลี่ยนสถานะ
ของของแข็ง สมบัติของของเหลว ความตึงผิว การระเหย ความดันไอ สมบัติของแกMส กฎของบอยล� กฎของ
ชาร�ล กฎรวมแกMส กฎแกMสสมบูรณ� การแพร�ของแกMส  เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข,องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว 
และแกMส 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบค,น การอภิปราย การวิเคราะห� การเปรียบเทียบ การ
สำรวจตรวจสอบ การทำนาย การทดลอง เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู, มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม 
และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1.  อธิบายความสัมพันธ�และคำนวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแกMสท่ีภาวะต�าง ๆ ตามกฎ
ของบอยล� กฎของชาร�ล กฎของเกย�–ลูสแซก และคำนวณปริมาตร ความดัน จำนวนโมล มวลของแกMส หรือ
อุณหภูมิของแกMสท่ีภาวะ ต�าง ๆ ตามกฎรวมแกMส กฎของอาโวกาโดร และกฎแกMสอุดมคติ 

2.  คำนวณความดันย�อยหรือจำนวนโมลของแกMสในแกMสผสม โดยใช,กฎความดันย�อยของดอลตัน 
3.  อธิบายการแพร�ของแกMสโดยใช,ทฤษฎีจลน�ของแกMส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร�ของ

แกMส โดยใช,กฎการแพร�ผ�านของ เกรแฮม 
4.  สืบค,นข,อมูล นำเสนอตัวอย�าง และอธิบายการประยุกต�ใช,ความรู,เกี่ยวกับสมบัติ และกฎต�าง ๆ 

ของแกMสในการอธิบายปรากฏการณ� หรือแก,ปEญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม การศึกษารูปผลึก
ของกำมะถัน สมบัติบางประการของของแข็ง และเหตุผลท่ีทำให,ธาตุบางชนิดปรากฏเปCนรูปร�างต�างๆ ได, 

 
5.  แปลความหมายสัญลักษณ�ในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิดและ 

คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข,องกับมวลสาร มวลอะตอมของธาตุ มวลอะตอมเฉลี่ยของ
ธาตุ มวลโมเลกุล และมวลสูตร ความเข,มข,นของสารละลาย ปริมาตรแกMส ปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน ผลได,
ร,อยละของผลิตภัณฑ�ในปฏิกิริยาเคมี และเปลี่ยนหน�วยวัดให,เปCนหน�วยในระบบเอสไอด,วยการใช,แฟกเตอร�      
เปลี่ยนหน�วย 
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6.  อธิบาย และคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ�ของโมล จำนวนอนุภาค มวล และ
ปริมาตรของแกMสที่ STP อัตราส�วนโดยมวลของธาตุองค�ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส�วนคงท่ี       
สูตรอย�างง�ายและสูตรโมเลกุลของสาร ความเข,มข,นของสารละลายในหน�วยต�าง ๆ และเตรียมสารละลายให,
มีความเข,มข,นในหน�วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามท่ีกำหนด 

7.  อธิบายการเตรียมสารละลายให,มีความเข,มข,นในหน�วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามท่ี
กำหนด และเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคำนวณ จุดเดือด 
และจุดเยือกแข็งของสารละลาย 
 
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว32223  วิชา เคมี 3                   กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต   

 ศึกษา  วิเคราะห�  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  หาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดในการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี  ปEจจัยท่ีมีผลต�ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาผันกลับได,  ภาวะสมดุล ค�าคงท่ีสมดุล  
ความสัมพันธ�ระหว�างความเข,มข,นหรือความดัน  ซึ่งมีผลทำให,ภาวะสมดุลเปลี่ยนแปลง การรบกวนสมดุล 
ทฤษฎีกรด-เบส ความแรงของกรด  ค�าคงที่สมดุลของกรด และเบสในสารละลาย  กรด-เบส  การแตกตัว
ของน้ำบริสุทธิ์ ค�า pH ของสารละลายกรด - เบส ปฏิกิริยาสะเทิน การทดลองหาจุดยุติในปฏิกิริยาด,วย
วิธีการต�างๆ การไทเทรตกรด-เบส การเลือกใช, อินดิเคเตอร�ในการไทเทรต และสารละลายบัฟเฟอร�    
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร�  การสืบค,น  การอภิปราย การวิเคราะห�  การเปรียบเทียบ 
การสำรวจตรวจสอบ การทำนาย การทดลอง เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู,  มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม  
คุณธรรม  และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู�  
 1.  อธิบายความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการหาค�าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ใช,
ทฤษฎีจลน� และการชนกันของอนุภาคอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี อธิบายพลังงานท่ีเก่ียวข,องกับการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี สืบค,นข,อมูล และทำการทดลองเพ่ือศึกษาผลของความเข,มข,นสารต้ังต,น พ้ืนท่ีผิวของสาร 
อุณหภูมิ ตัวเร�ง และตัวหน�วงปฏิกิริยาท่ีมีผลต�ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และใช,ความรู,เรื่องพลังงานใน
ปฏิกิริยาเคมีอธิบายปEจจัยท่ีมีผลต�ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได, 
 2. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีส�งผลต�ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
 3. ทดลองและอธิบายผลของความเข,มข,น พ้ืนท่ีผิวของสารต้ังต,น อุณหภูมิ และตัวเร�งปฏิกิริยาท่ีมี
ต�ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 4. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงความเข,มข,น พ้ืนท่ีผิวของสารต้ังต,น 
อุณหภูมิ และตัวเร�งปฏิกิริยา 
 5.  สืบค,นข,อมูล และทำการทดลองเพ่ือศึกษาปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในทิศทางเดียว ปฏิกิริยาไปข,างหน,า 
ปฏิกิริยาย,อนกลับ และปฏิกิริยาผันกลับ บอกวิธีทดสอบปฏิกิริยาเหล�านี้ อธิบายความสัมพันธ� ระหว�าง     
ความเข,มข,นของสารต้ังต,น และผลิตภัณฑ�ในปฏิกิริยาท่ีอยู�ในภาวะสมดุล แปลความหมาย และคำนวณ
ค�าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาเม่ือทราบความเข,มข,นของสารได, 
 6. คำนวณค�าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาและความเข,มข,นของสารท่ีภาวะสมดุล 
 7. ระบุปEจจัยท่ีมีผลต�อภาวะสมดุลและค�าคงท่ีสมดุลของระบบ  
 8. สืบค,นข,อมูล และทำการทดลองเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข,มข,น ความดัน และอุณหภูมิ  
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ท่ีมีผลต�อภาวะสมดุล  เปรียบเทียบปริมาณสารต้ังต,น  และผลิตภัณฑ�ในระบบ  ณ  ภาวะสมดุลเดิม และ
ภาวะสมดุลใหม�  บอกหลักการของเลอชาเตอลิเอ  และใช,หลักของเลอชาเตอลิเอบอกทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงเม่ือภาวะสมดุลถูกรบกวน  เพ่ือกำหนดภาวะท่ีทำให,เกิดผลิตภัณฑ�มากท่ีสุดในอุตสาหกรรม 
 9.  สืบค,นข,อมูล  ทำการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติบางประการของ  สารละลายอิเล็กโทรไลด�  และ 
จำแนกประเภทของสารละลายโดยใช,เกณฑ�ที่กำหนดให,  อธิบายการเปลี่ยนแปลงของกรด หรือเบสในน้ำ  
โดยระบุชนิดของไอออนที่ทำให,สารละลายแสดงสมบัติเปCนกรดหรือเบส  สามารถบอกทฤษฎีกรด-เบสของ
อาร�    เรเนียส  ทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี  ทฤษฎีกรด-เบสของลิวอิส  นำทฤษฎีกรด-เบส 
อธิบายสมบัติของกรด-เบส  และระบุโมเลกุลหรือไอออนท่ีเปCนคู�กรด-เบสในปฏิกิริยา 
 10.  อธิบายการแตกตัวของกรดแก� เบสแก� กรดอ�อนและเบสอ�อน สามารถคำนวณหาร,อยละของ
การแตกตัวของกรดหรือเบส และค�าคงท่ีสมดุล บอกค�าคงท่ีสมดุลของน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสมดุลของน้ำ
เม่ือเติมกรดหรือเบส และคำนวณหาความเข,มข,นของ H3O+ และ OH- ในสารละลาย 
 11.  คำนวณหาค�า pH ของสารละลาย เมื่อทราบความเข,มข,นของ H3O+ และ OH- และใช,ค�า pH 
บอกความเปCนกรด-เบสของสารละลาย อธิบายเหตุผลที่ทำให,อินดิเคเตอร�เปลี่ยนสี และใช,อินดิเคเตอร� 
ตรวจสอบความเปCนกรด-เบสของสารละลาย   เพ่ือหาค�า pH ของสารละลายโดยประมาณ บอกความสำคัญ
ของสารละลายกรด-เบสในสิ่งมีชีวิต และชีวิตประจำวันได, 
 12.  สืบค,นหาข,อมูล   และทำการทดลองเกี่ยวกับการศึกษาปฏิกิริยาระหว�างสารละลายกรดกับ
สารละลายเบส   และปฏิกิริยาระหว�างกรดหรือเบสกับสารบางชนิด อธิบายความหมายของเกลือ และเขียน
สมการแสดงปฏิกิริยา รวมทั้งสืบค,นหาข,อมูล และทำการทดลองเกี่ยวกับการวัด pH ของสารละลายเกลือ
โดยใช, ยูนิเวอร�ซัลอินดิเคเตอร� เพ่ือจำแนกประเภทของเกลือตามความแรง หรือความสามารถในการแตกตัว
ของ กรดหรือเบสที่ทำปฏิกิริยากัน และอธิบายความหมายและการเกิด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ำ
ได, 
 13.  สืบค,นหาข,อมูล  และทำการทดลองเกี่ยวกับการไทเทรตหาจุดยุติ  จุดสมมูล  ระหว�างกรดแก�
กับเบสแก�  เขียนกราฟของการไทเทรต และหาจุดสมมูลจากกราฟ  บอกค�า pH ของสารละลาย ณ จุด
สมมูล  เลือกใช, อินดิเคเตอร�ท่ีเหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบส  เพ่ือให,ได,จุดยุติท่ีใกล,เคียงกับจุดสมมูลมาก
ท่ีสุด  และคำนวณหาปริมาณกรดหรือเบสในสารละลายโดยการไทเทรต  สามารถอธิบายหลักการแสดงการ
ควบคุม   

14. pH  และการเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได,ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรต
และเลือกใช,อินดิเคเตอร�ท่ีเหมาะสมสำหรับ การไทเทรตกรด-เบส 
 15. อธิบายสมบัติ องค�ประกอบ และประโยชน�ของสารละลายบัฟเฟอร� 
 16. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเปCนกรด-เบสของสารละลายหลังการ
สะเทิน 
 17. สืบค,นข,อมูล และนำเสนอตัวอย�างการใช,ประโยชน�และการแก,ปEญหาโดยใช,ความรู,เก่ียวกับ 
กรด–เบส 
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 18. อธิบายข,อปฏิบัติเบื้องต,น และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี
เพ่ือให,มีความปลอดภัยท้ังต�อตนเอง ผู,อ่ืนและสิ่งแวดล,อม และเสนอแนวทางแก,ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
 19. เลือกใช,อุปกรณ�หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณต�าง ๆ ได,อย�างเหมาะสม 

 

รวมท้ังหมด  19  ผลการเรียนรู� 



191 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ว33224  วิชา  เคมี 4                 กลุ�มสาระการเรียนรู�  วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต   

 
 ศึกษา  วิเคราะห�  ปฏิกิริยาการถ�ายโอนอิเล็กตรอน  ปฏิกิริยารีดอกซ�  การดุลสมการรีดอกซ�เซลล�
กัลวานิก  การเขียนแผนภาพเซลล�  ศักย�ไฟฟKาของเซลล�  และศักย�ไฟฟKามาตรฐานของครึ่งเซลล� ประเภท
ของเซลล�กัลปuวานิก  เซลล�อิเล็กโทรไลต�  และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล�  ประโยชน�ของเซลล�อิเล็กโทร
ไลต�ในการแยกสาร  การทำโลหะให,บริสุทธิ์  การถลุงแร�และการชุบโลหะ  การผุกร�อนของโลหะและการ
ปKองกัน  ความก,าวหน,าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข,องกับเซลล�ไฟฟKาเคมี  สารประกอบอินทรีย�  สูตร โครงสร,าง  
ไอโซเมอร�  การแบ�งประเภทของสารประกอบอินทรีย�  หมู�ฟEงก�ชันสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร�บอน
ประเภทต�างๆ  มลพิษที่เกิดขึ้นและการแก,ไข  สมบัติและการเกิดปฏิกิริยาของแอลกอฮอล�  ฟvนอล  อีเทอร�  
แอลดีไฮด�  คีโตน  กรดคาร�บอกซิลิก  เอสเทอร�  เอมีน และเอไมด� 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,น ข,อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความ สามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู� 
 1.  ทดลอง  และอธิบาย  ความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ� ตัว
รีดิวซ� และตัวออกซิไดส�  ในแง�การถ�ายโอนอิเล็กตรอน และการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันตลอดจน
วิเคราะห�  และเปรียบเทียบความสามารถในการเปCนตัวรีดิวซ�หรือตัวออกซิไดส�ของธาตุหรือไอออน 
 2.  ดุลสมการรีดอกซ�โดยใช,เลขออกซิเดชัน และใช,ครึ่งปฏิกิริยา 
 3.  ทดลอง และอธิบายองค�ประกอบ และหลักการทำงานของเซลล�กัลวานิก เขียนสมการแสดง
ปฏิกิริยาท่ีเกิด และเขียนแผนภาพเซลล�กัลวานิก ตลอดจนวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างแผนภาพกับ
สมการการเกิดปฏิกิริยา 
 4.  อธิบายวิธีหาค�าศักย�ไฟฟKามาตรฐานของครึ่งเซลล� (E๐) โดยการเปรียบเทียบกับครึ่งเซลล�
ไฮโดรเจนมาตรฐาน และคำนวณหาค�าศักย�ไฟฟKาของเซลล�พร,อมท้ังทำนายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ� 
 5.  อธิบายส�วนประกอบ และหลักการทำงานของเซลล�ปฐมภูมิ และเซลล�ทุติยภูมิ พร,อมท้ังเขียน
สมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน 
 6.  ทดลองและอธิบาย ส�วนประกอบ และหลักการทำงานของ เซลล�อิเล็กโทรไลต� การแยกสารเคมี
ด,วยกระแสไฟฟKา การชุบโลหะด,วยกระแสไฟฟKา การทำโลหะให,บริสุทธิ์ ตลอดจนบอกสาเหตุ และวิธีปKองกัน
การผุกร�อนของโลหะ พร,อมท้ังเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน 
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 7.  สืบค,นข,อมูล และนำเสนอหลักการทำงานของแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต�แข็ง   แบตเตอรี่อากาศ 
การทำอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ำทะเล 
 8. สืบค,นข,อมูลและนำเสนอตัวอย�างสารประกอบอินทรีย�ท่ีมีพันธะเด่ียว พันธะคู� หรือพันธะสาม ท่ี
พบในชีวิตประจำวัน 
 9.เขียนสูตรโครงสร,างลิวอิส สูตรโครงสร,างแบบย�อ และสูตรโครงสร,างแบบเส,นของสารประกอบ
อินทรีย� 
 10. เขียนสูตรโครงสร,างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย�ประเภทต�าง ๆ ท่ีมีหมู�ฟEงก�ชันไม�เกิน 
1 หมู� ตามระบบ IUPAC 
 11.  อธิบายความหมายของสารประกอบอินทรีย� การเกิดสารประกอบอินทรีย�เปCนจำนวนมาก การ
เกิดไอโซเมอร� และเขียนสูตรโครงสร,างไอโซเมอร�ของสารประกอบอินทรีย�ประเภทต�างๆ 
 12.  ทดลองอธิบาย และเปรียบเทียบคุณสมบัติของหมู�ฟEงก�ชันของสารประกอบอินทรีย� และ
สารประกอบไฮโดรคาร�บอนประเภทต�างๆ 
 13. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร�บอนและเขียนผลิตภัณฑ�จากปฏิกิริยาการเผาไหม, 
ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร�แมงกาเนต 

 14.  อธิบายสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร,าง ไอโซเมอร� การเรียกชื่อ สมบัติ ปฏิกิริยา ประโยชน�และ
โทษของสารประกอบไฮโดรคาร�บอนประเภทต�างๆ 
 15. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟ.เคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห�เอไมด�
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟ.เคชัน ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟ.เคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
และปฏิกิริยาสะปอนนิฟ.เคชัน 

 16.  ทดลอง อธิบาย เปรียบเทียบ สมบัติของกรดอินทรีย� แอลกอฮอล� แอลดีไฮด� คีโตน เอมีน เอ
ไมด� พร,อมท้ังบอกหมู�ฟEงก�ชัน การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร,าง ประโยชน�และโทษ 
  
รวมท้ังหมด  16 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว33225         รายวิชา เคมี 5                   กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต   

  
ศึกษา วิเคราะห� สืบค,นข,อมูล เกี่ยวกับเชื้อเพลิงจากฟอสซิล กระบวนการผลิตและประโยชน�ของ

ผลิตภัณฑ�ป.โตรเคมีบางชนิด ชนิดปฏิกิริยา โครงสร,าง และสมบัติของพอลิเมอร� ชนิด สมบัติ และประโยชน�
ของพลาสติก เส,นใย ยาง  ความก,าวหน,าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ� พอลิเมอร�สังเคราะห�  กำหนดปEญหา 
และนำเสนอแนวทางการแก,ปEญหาโดยใช,ความรู ,ทางเคมีจากสถานการณ�ที ่เกิดขึ ้นในชีวิตประจำวัน            
การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร�   การสืบเสาะหาความรู,   การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,น
ข,อมูล และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ  นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร�  จริยธรรม คุณธรรม  และค�านิยมท่ี
เหมาะสม     
ผลการเรียนรู� 
 1. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร�จากโครงสร,างของมอนอเมอร�หรือพอลิเมอร� 
 2. วิเคราะห� และอธิบายความสัมพันธ�ระหว�างโครงสร,างและสมบัติของพอลิเมอร� รวมท้ัง การ
นำไปใช,ประโยชน� 
 3. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ�ยาง รวมท้ังการนำไปใช,ประโยชน� 
 4. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร,าง และการสังเคราะห�พอลิเมอร�ท่ีมีต�อสมบัติของ 
พอลิเมอร� 
 5. สืบค,นข,อมูล และนำเสนอตัวอย�างผลกระทบจากการใช,และการกำจัดผลิตภัณฑ�พอลิเมอร�และ  
แนวทางแก,ไข 
 6. กำหนดปEญหา และนำเสนอแนวทางการแก,ปEญหาโดยใช,ความรู,ทางเคมีจากสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
 7. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู,ทางเคมีร�วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมท้ังทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร�หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน,นการคิดวิเคราะห� การแก,ปEญหาและ
 ความคิดสร,างสรรค� เพ่ือแก,ปEญหาในสถานการณ�หรือประเด็นท่ีสนใจ 
 8.นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานท่ีได,จากการแก,ปEญหาในสถานการณ�หรือประเด็นท่ีสนใจโดยใช,
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  9. แสดงหลักฐานการเข,าร�วมการสัมมนา การเข,าร�วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงาน 
สิ่งประดิษฐ�ในงานนิทรรศการ 
รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว31223  รายวิชา เคมีเข�มข�น 1       กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 80 ช่ัวโมง   จำนวน 2.0 หน�วยกิต   
 ศึกษา วิเคราะห� เปรียบเทียบ แบบจำลองอะตอม สัญลักษณ�นิวเคลียร�ของธาตุ การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน,มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู�
และตามคาบ  เลขออกซิเดชัน แรงยึดเหนี่ยวระหว�างโมเลกุลของสาร พันธะเคมี พันธะไอออนิก พันธะโคเว
เลนท� พันธะโลหะ สมบัติของธาตุและสารประกอบ สมบัติของสารประกอบตามคาบ ปฏิกิริยาของธาตุและ
สารประกอบของธาตุตามหมู� ตำแหน�งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ธาตุแทรนซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสี การทำนายตำแหน�งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมชีวีิต
และในสิ่งแวดล,อม 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบค,น การอภิปราย การวิเคราะห� การเปรียบเทียบ การ
สำรวจตรวจสอบ การทำนาย การทดลอง เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู, มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม 
และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู� 
 1.  บอกความหมายเปรียบเทียบแบบจำลองอะตอม  พร,อมท้ังบอกสาเหตุท่ีทำให,แบบจำลอง
อะตอมเปลี่ยนแปลงได, 
 2.  อธิบายสมบัติของอนุภาคมูลฐาน และแปลความหมายของสัญลักษณ�นิวเคลียร�ของธาตุได,ทำให,
นักวิทยาศาสตร�เชื่อว�าอิเล็กตรอนในอะตอม อยู�ในระดับต�างๆกัน 
 3.  จัดเรียงอิเล็กตรอนพร,อมท้ังระบุหมู� และคาบของธาตุได, 
 4.  สรุปแนวโน,มสมบัติของธาตุเก่ียวกับ ขนาดอะตอม รัศมีอะตอม พลังงานไอออไนเซชั่น  
ค�าอิเล็กโทรเนกาติวิตี  จุดหลอมเหลวและจุดเดือดได, 
 5.  คำนวณหาเลขออกซิเดชั่นของธาตุในตารางธาตุได, 
 6.  อธิบายการเกิดพันธะไอออนิก โครงสร,างของสารประกอบไอออนิก การเขียนสูตร การเรียกชื่อ 
และเขียนสมการไอออนิกได, 
 7.  อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนท�  และระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต�  ทำนายรูปร�างโมเลกุล  
โคเวเลนต�  และ อธิบายสภาพของพันธะโมเลกุลได, 
 8.  อธิบายการเกิดพันธะโลหะ และใช,พันธะโลหะอธิบายสมบัติบางประการของโลหะได, 
 9.  อธิบายสมบัติของธาตุ และสารประกอบของธาตุตามคาบได, 
 10.  อธิบายตำแหน�งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ และทำนายตำแหน�งและสมบัติของธาตุใน
ตารางธาตุได, 
 11.  อธิบายสมบัติของธาตุ และสารประกอบของธาตุหมู�ท่ี IA IIA และ VIA ได, 
 12.  อธิบายสมบัติ และการเกิดปฏิกิริยาของธาตุทรานซิชัน ธาตุก่ึงโลหะ 
 13.  อธิบายการเกิดธาตุกัมมันตรังสี  ครึ่งชีวิต และปฏิกิริยานิวเคลียร�ได, 
รวมท้ังหมด  14 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว32227  วิชา เคมีเข�มข�น 2 กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  80  ช่ัวโมง   จำนวน 2.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห� มวลอะตอม มวลโมเลกุล มวลไอออน ความสัมพันธ�ระหว�างจำนวน โมล  อนุภาค 
มวลและปริมาตรของแกMสที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน ความเข,มข,นของสารละลาย ขนาดของอะตอม 
การเตรียมสารละลาย สมบัติบางประการของสารละลาย การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี สมการเคมี  การ
คำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี มวลของสารในปฏิกิร ิยาเคมี ปริมาตรของแกMสในปฏิกิริยาเคมี 
ความสัมพันธ�ระหว�างปริมาณของสารในสมการเคมี สารกำหนดปริมาณ  การคำนวณจากสมการเคมีท่ี
เกี่ยวข,องมากกว�าหนึ่งสมการ  ผลได,ร,อยละ การพิจารณาสถานะของสาร แผนผังวัฏภาค การเปลี่ยนแปลง
พลังงานของระบบ ความสัมพันธ�ระหว�างระยะห�างระหว�างอนุภาคสาร  สมบัติของของแข็ง  การจัดเรียง
อนุภาคของของแข็ง  ชนิดของผลึก ระบบผลึก การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง สมบัติของของเหลว ความตึง
ผิว การระเหย ความดันไอ สมบัติของแกMส กฎของบอยล� กฎของชาร�ล กฎรวมแกMส กฎแกMสสมบูรณ� การ
แพร�ของแกMส  เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข,องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกMส 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบค,น การอภิปราย การวิเคราะห� การเปรียบเทียบ การ
สำรวจตรวจสอบ การทำนาย การทดลอง เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู, มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม 
และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1.  อธิบายความหมายของ มวลอะตอม มวลโมเลกุล คำนวณหา มวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 
1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตร มวลของสาร 1 โมเลกุล อธิบาย
ความสัมพันธ�ระหว�างปริมาณต�างๆ ของสาร ซ่ึงได,แก� จำนวนโมล จำนวนอนุภาค มวลและปริมาตรของแกMส
ท่ี STP โดยใช,ความสัมพันธ�ดังกล�าวคำนวณหาปริมาณใดปริมาณหนึ่งได, 
 2.  สืบค,นข,อมูล  และทำการทดลองเก่ียวกับการเตรียมสารละลาย  อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให,
มีความเข,มข,น  หรือปริมาตรตามต,องการ  และคำนวณหาความเข,มข,นของสารละลาย  ในหน�วยต�างๆ ท่ี
กำหนดให,ได, 
 3.  สืบค,นข,อมูล และทำการทดลองเก่ียวกับการหาจุดเดือด  จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์  และ  
สารละลาย  เปรียบเทียบจุดเดือด  จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารต�อไปนี้ได,  สารละลายกับตัวทำ
ละลาย  สารละลายท่ีมีตัวทำละลายชนิดเดียวกันแต�มีความเข,มข,นต�างกัน  และสารละลายท่ีมีตัวทำละลาย
ต�างชนิดกันแต�มีความเข,มข,นเท�ากัน 
 
 4.  สืบค,นหาข,อมูล  และทำการทดลองเก่ียวกับ  อัตราส�วนจำนวนโมลของสารท่ีทำปฏิกิริยาพอดี
กัน เขียน และดุลสมการเคมี  เม่ือทราบสารต้ังต,น และผลิตภัณฑ�  และสามารถคำนวณหาค�าต�างๆ ดังนี้  
หามวลเปCนร,อยละของธาตุองค�ประกอบจากสูตรท่ีกำหนดให,  หาสูตรแอมพิริคัล  และสูตรโมเลกุลของสาร  
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หามวลของสารในปฏิกิริยาท่ีเปCนไปตามกฎทรงมวล  และหาอัตราส�วนโดยมวลของธาตุท่ีรวมตัวกันเปCน
สารประกอบตามกฎสัดส�วนคงท่ี  
 5.  สืบค,นหาข,อมูล  และทำการทดลองเพ่ือหาอัตราส�วนโดยปริมาตรของแกMสในปฏิกิริยาเคมี  สรุป
ข,อความของกฎเกย�-ลูสแซก  และกฎอาโวกาโดร  พร,อมท้ังใช,กฎท้ังสองคำนวณหาปริมาตรของแกMสท่ี
เก่ียวข,องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแกMส  คำนวณหาจำนวนโมล  มวลของสาร  ปริมาตรของแกMสท่ี 
STP หรือจำนวนอนุภาคของสารจากสมการเคมี ระบุสารกำหนดปริมาณ และใช,คำนวณหาปริมาณของสาร
อ่ืนในปฏิกิริยาเคมี   สามารถคำนวณหาผลได,ร,อยละของสารจากการทดลองท่ีกำหนดให,  
 6.  อฺธิบายการพิจารณาสถานะของสาร แผนผังวัฏภาค การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบได, 
 7.  สืบค,นหาข,อมูล และทำการทดลองเก่ียวกับการศึกษารูปผลึกของกำมะถัน อธิบายสมบัติบาง
ประการของของแข็ง ชนิดของของแข็งผลึก ระบบผลึก และเหตุผลท่ีทำให,ธาตุบางชนิดปรากฏเปCนรูปร�าง
ต�างๆ ได, 
 8.  สืบค,นหาข,อมูล และทำการทดลอง เปรียบเทียบความดันไอของของเหลว อธิบายสมบัติของ
ของเหลวเก่ียวกับความตึงผิว การระเหยและการเกิดความดันไอ ความสัมพันธ�ระหว�างความดันไอกับจุด
เดือดของของเหลวได, 
 9.  สืบค,นหาข,อมูล  และทำการทดลองเก่ียวกับผลของความดันหรืออุณหภูมิต�อปริมาตรของ  แกMส 
ใช,ทฤษฎีจลน�ของแกMส  อธิบายสมบัติบางประการของแกMส และอธิบายความสัมพันธ�ระหว�างอุณหภูมิ ความ
ดัน  และปริมาตรของแกMส  ใช,กฎต�างๆ ของแกMสคำนวณหาอุณหภูมิ  ความดัน  และปริมาตรของแกMส  สืบ
ค,นหาข,อมูลและทำการทดลองเก่ียวกับการแพร�ของแกMส  อธิบายความสัมพันธ�ระหว�างการแพร�ของแกMสกับ
มวลโมเลกุล  รวมท้ังสามารถเปรียบเทียบอัตราการแพร�  และอัตราการแพร�ผ�านของแกMสได, 
 
รวมท้ังหมด  9 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว32225  วิชา เคมีเข�มข�น 3         กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 80 ช่ัวโมง   จำนวน 2.0 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา วิเคราะห� อัตราการเกิดปฏิกิร ิยาเคมี หาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดในการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา กฎอัตรา กลไกของปฏิกิริยา ปEจจัยที่มีผลต�ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาผันกลับได, ภาวะสมดุล ค�าคงที่สมดุล สมบัติของค�าคงที่สมดุล ความสัมพันธ�
ระหว�างความเข,มข,นหรือความดันซึ่งมีผลทำให,ภาวะสมดุลเปลี่ยนแปลง การรบกวนสมดุล สารละลายอเิล็ก
โทรไลต� ทฤษฎีกรด-เบส ความแรงของกรด การแตกตัวของกรด-เบส ค�าคงที่สมดุลของกรดและเบสใน
สารละลายกรด-เบส  การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์ ค�า pH และ pOH ของสารละลายกรด-เบส ปฏิกิริยา
สะเทิน การทดลองหาจุดยุติในปฏิกิริยาด,วยวิธีการต�างๆ การไทเทรตกรด-เบส การเลือกใช, อินดิเคเตอร�ใน
การไทเทรต กราฟการไทเทรต ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และสารละลายบัฟเฟอร�    
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบค,น การอภิปราย การวิเคราะห� การเปรียบเทียบ การ
สำรวจตรวจสอบ การทำนาย การทดลอง เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู,  มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม  
คุณธรรม  และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู�  
 1.  อธิบายความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการหาค�าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ใช,
ทฤษฎีจลน� และการชนกันของอนุภาคอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี อธิบายพลังงานท่ีเก่ียวข,องกับการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี สืบค,นข,อมูล และทำการทดลองเพ่ือศึกษาผลของความเข,มข,นสารต้ังต,น พ้ืนท่ีผิวของสาร 
อุณหภูมิ ตัวเร�ง และตัวหน�วงปฏิกิริยาท่ีมีผลต�ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และใช,ความรู,เรื่องพลังงานใน
ปฏิกิริยาเคมีอธิบายปEจจัยท่ีมีผลต�ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การหาค�ากฏอัตราและอธิบายกลไกของ
ปฏิกิริยาเคมีได, 
 2.  สืบค,นข,อมูล และทำการทดลองเพ่ือศึกษาปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในทิศทางเดียว ปฏิกิริยาไปข,างหน,า 
ปฏิกิริยาย,อนกลับ และปฏิกิริยาผันกลับ บอกวิธีทดสอบปฏิกิริยาเหล�านี้ อธิบายความสัมพันธ� ระหว�าง 
ความเข,มข,นของสารต้ังต,น และผลิตภัณฑ�ในปฏิกิริยาท่ีอยู�ในภาวะสมดุล แปลความหมาย และคำนวณ
ค�าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาเม่ือทราบความเข,มข,นของสาร อธิบายและคำนวณสมดุลของสารท่ีละลายน้ำได,
น,อยได, 
 3.  สืบค,นข,อมูล และทำการทดลองเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข,มข,น ความดัน และอุณหภูมิ  
ท่ีมีผลต�อภาวะสมดุล  เปรียบเทียบปริมาณสารต้ังต,น  และผลิตภัณฑ�ในระบบ  ณ  ภาวะสมดุลเดิม และ
ภาวะสมดุลใหม� และคำนวณเก่ียวกับค�าคงท่ีสมดุลเม่ือมีการรบกวนสมดุล บอกหลักการของเลอชาเตอลิเอ  
และใช,หลักของเลอชาเตอลิเอบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงเม่ือภาวะสมดุลถูกรบกวน  เพ่ือกำหนดภาวะท่ี
ทำให,เกิดผลิตภัณฑ�มากท่ีสุดในอุตสาหกรรม 
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 4.  สืบค,นข,อมูล  ทำการทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติบางประการของ  สารละลายอิเล็กโทรไลด�  และ 
จำแนกประเภทของสารละลายโดยใช,เกณฑ�ท่ีกำหนดให,  อธิบายการเปลี่ยนแปลงของกรด หรือเบสในน้ำ  
โดยระบุชนิดของไอออนท่ีทำให,สารละลายแสดงสมบัติเปCนกรดหรือเบส  สามารถบอกทฤษฎีกรด-เบสของ
อาร�เรเนียส  ทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี  ทฤษฎีกรด-เบสของลิวอิส  นำทฤษฎีกรด-เบส อธิบาย
สมบัติของกรด-เบส  และระบุโมเลกุลหรือไอออนท่ีเปCนคู�กรด-เบสในปฏิกิริยา 
 5.  อธิบายการแตกตัวของกรดแก� เบสแก� กรดอ�อนและเบสอ�อน สามารถคำนวณหาร,อยละของ
การแตกตัวของกรดหรือเบส และค�าคงท่ีสมดุล บอกค�าคงท่ีสมดุลของน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสมดุลของน้ำ
เม่ือเติมกรดหรือเบส และคำนวณหาความเข,มข,นของ H3O+ และ OH- ในสารละลาย 
 6.  คำนวณหาค�า pH pOH ของสารละลาย เม่ือทราบความเข,มข,นของ H3O+ และ OH- และใช,ค�า 
pH บอกความเปCนกรด-เบสของสารละลาย อธิบายเหตุผลท่ีทำให,อินดิเคเตอร�เปลี่ยนสี และใช,อินดิเคเตอร� 
ตรวจสอบความเปCนกรด-เบสของสารละลาย   เพ่ือหาค�า pH ของสารละลายโดยประมาณ บอกความสำคัญ
ของสารละลายกรด-เบสในสิ่งมีชีวิต และชีวิตประจำวันได, 
 7.  สืบค,นหาข,อมูล   และทำการทดลองเก่ียวกับการศึกษาปฏิกิริยาระหว�างสารละลายกรดกับ
สารละลายเบส   และปฏิกิริยาระหว�างกรดหรือเบสกับสารบางชนิด อธิบายความหมายของเกลือ และเขียน
สมการแสดงปฏิกิริยา รวมท้ังสืบค,นหาข,อมูล และทำการทดลองเก่ียวกับการวัด pH ของสารละลายเกลือ
โดยใช, ยูนิเวอร�ซัลอินดิเคเตอร� เพ่ือจำแนกประเภทของเกลือตามความแรง หรือความสามารถในการแตกตัว
ของ กรดหรือเบสท่ีทำปฏิกิริยากัน อธิบายความหมายการเกิด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ำ และ
คำนวณปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือได, 
 8.  สืบค,นหาข,อมูล  และทำการทดลองเก่ียวกับการไทเทรตหาจุดยุติ  จุดสมมูล  ระหว�างกรดแก�
กับเบสแก�  เขียนกราฟของการไทเทรต และหาจุดสมมูลจากกราฟ  บอกค�า pH ของสารละลาย ณ จุด
สมมูล  เลือกใช, อินดิเคเตอร�ท่ีเหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบส  เพ่ือให,ได,จุดยุติท่ีใกล,เคียงกับจุดสมมูลมาก
ท่ีสุด  และคำนวณหาปริมาณกรดหรือเบสในสารละลายโดยการไทเทรต  สามารถอธิบายหลักการแสดงการ
ควบคุม pH  และการเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนได, 
 9.  สืบค,นหาข,อมูลเก่ียวกับสารละลายบัพเฟอร� คำนวณค�า pH ของสารละลายบัพเฟอร� และ
คำนวณค�า pH ของปฏิกิริยาระหว�ากรด-เบส ได, 
 
รวมท้ังหมด  9 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว33228 วิชา  เคมีเข�มข�น 4           กลุ�มสาระการเรียนรู�  วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  80  ช่ัวโมง   จำนวน  2.0 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา  วิเคราะห�  ปฏิกิริยาการถ�ายโอนอิเล็กตรอน  ปฏิกิริยารีดอกซ�  การดุลสมการรีดอกซ�เซลล�
กัลวานิก  การเขียนแผนภาพเซลล�  ศักย�ไฟฟKาของเซลล�  และศักย�ไฟฟKามาตรฐานของครึ่งเซลล� สมการของ
เนิร�ส ประเภทของเซลล�กัลวานิก  เซลล�อิเล็กโทรไลต�  และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล�  ประโยชน�ของ
เซลล�อิเล็กโทรไลต�ในการแยกสาร  การทำโลหะให,บริสุทธิ์  การถลุงแร�และการชุบโลหะ  การผุกร�อนของ
โลหะและการปKองกัน  ความก,าวหน,าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข,องกับเซลล�ไฟฟKาเคมี  สารประกอบอินทรีย�  
สูตร โครงสร,าง  ไอโซเมอร�  การเรียกชื่อ  การแบ�งประเภทของสารประกอบอินทรีย�  หมู�ฟEงก�ชันสมบัติของ
สารประกอบไฮโดรคาร�บอนประเภทต�างๆ  มลพิษที่เกิดขึ้นและการแก,ไข  สมบัติและการเกิดปฏิกิริยาของ
แอลกอฮอล�  ฟvนอล  อีเทอร�  แอลดีไฮด�  คีโตน  กรดคาร�บอกซิลิก  เอสเทอร�  เอมีน และเอไมด� 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,น ข,อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความ สามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1.  ทดลอง  และอธิบาย  ความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ� ตัว
รีดิวซ� และตัวออกซิไดส�  ในแง�การถ�ายโอนอิเล็กตรอน และการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันตลอดจน
วิเคราะห�  และเปรียบเทียบความสามารถในการเปCนตัวรีดิวซ�หรือตัวออกซิไดส�ของธาตุหรือไอออน 
 2.  ดุลสมการรีดอกซ�โดยใช,เลขออกซิเดชัน และใช,ครึ่งปฏิกิริยา 
 3.  ทดลอง และอธิบายองค�ประกอบ และหลักการทำงานของเซลล�กัลวานิก เขียนสมการแสดง
ปฏิกิริยาท่ีเกิด และเขียนแผนภาพเซลล�กัลวานิก ตลอดจนวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างแผนภาพกับ
สมการการเกิดปฏิกิริยา 
 4.  อธิบายวิธีหาค�าศักย�ไฟฟKามาตรฐานของครึ่งเซลล� (E๐) โดยการเปรียบเทียบกับครึ่งเซลล�
ไฮโดรเจนมาตรฐาน และคำนวณหาค�าศักย�ไฟฟKาของเซลล�พร,อมท้ังทำนายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ� คำนวณ
สมการของเนิร�ส 
 5.  อธิบายส�วนประกอบ และหลักการทำงานของเซลล�ปฐมภูมิ และเซลล�ทุติยภูมิ พร,อมท้ังเขียน
สมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน 
 6.  ทดลองและอธิบาย ส�วนประกอบ และหลักการทำงานของ เซลล�อิเล็กโทรไลต� การแยกสารท่ี
หลอมเหลวด,วยกระแสไฟฟKา การแยกสารละลายด,วยกระแสไฟฟKา ปฏิกิริยาท่ีเกิดเม่ือข้ัวมีส�วนร�วมในการ
เกิดปฏิกิริยา  

7.  ทดลองและอธิบาย การชุบโลหะด,วยกระแสไฟฟKา การทำโลหะให,บริสุทธิ์ ตลอดจนบอกสาเหตุ 
และวิธีปKองกันการผุกร�อนของโลหะ พร,อมท้ังเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน 
 8.  สืบค,นข,อมูล และนำเสนอหลักการทำงานของแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต�แข็ง   แบตเตอรี่อากาศ  
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การทำอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ำทะเล 
 9.  อธิบายความหมายของสารประกอบอินทรีย� การเกิดสารประกอบอินทรีย�เปCนจำนวนมาก การ
เกิดไอโซเมอร� และเขียนสูตรโครงสร,างไอโซเมอร�ของสารประกอบอินทรีย�ประเภทต�างๆ 
 10.  ทดลองอธิบาย และเปรียบเทียบคุณสมบัติของหมู�ฟEงก�ชันของสารประกอบอินทรีย� และ
สารประกอบไฮโดรคาร�บอนประเภทต�างๆ 
 11.  อธิบายสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร,าง ไอโซเมอร� การเรียกชื่อ สมบัติ ปฏิกิริยา ประโยชน�และ
โทษของสารประกอบไฮโดรคาร�บอนประเภทต�างๆ 
 12.  ทดลอง อธิบาย เปรียบเทียบ สมบัติของกรดอินทรีย� แอลกอฮอล� แอลดีไฮด� คีโตน เอมีน เอ
ไมด� พร,อมท้ังบอกหมู�ฟEงก�ชัน การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร,าง ประโยชน�และโทษ 
 
รวมท้ังหมด  12 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว33227          วิชา เคมีเข�มข�น 5         กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  80  ช่ัวโมง   จำนวน  2.0 หน�วยกิต   
  

ศึกษา วิเคราะห� สืบค,นข,อมูล เกี่ยวกับเชื้อเพลิงจากฟอสซิล กระบวนการผลิตและประโยชน�ของ
ผลิตภัณฑ�ป.โตรเคมีบางชนิด ชนิดปฏิกิริยา โครงสร,าง และสมบัติของพอลิเมอร� ชนิด สมบัติ และประโยชน�
ของพลาสติก เส,นใย ยาง  ความก,าวหน,าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ� พอลิเมอร�สังเคราะห�  กำหนดปEญหา 
และนำเสนอแนวทางการแก,ปEญหาโดยใช,ความรู,ทางเคมีจากสถานการณ�ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  การ
ประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร�   การสืบเสาะหาความรู,   การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,น
ข,อมูล และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ  นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร�  จริยธรรม คุณธรรม  และค�านิยมท่ี
เหมาะสม     
 
ผลการเรียนรู� 
 1. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร�จากโครงสร,างของมอนอเมอร�หรือพอลิเมอร� 
 2. วิเคราะห� และอธิบายความสัมพันธ�ระหว�างโครงสร,างและสมบัติของพอลิเมอร� รวมท้ัง การ
นำไปใช,ประโยชน� 
 3. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ�ยาง รวมท้ังการนำไปใช,ประโยชน� 
 4. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร,าง และการสังเคราะห�พอลิเมอร�ท่ีมีต�อสมบัติของ 
พอลิเมอร� 
 5. สืบค,นข,อมูล และนำเสนอตัวอย�างผลกระทบจากการใช,และการกำจัดผลิตภัณฑ�พอลิเมอร�และ  
แนวทางแก,ไข 
 6. กำหนดปEญหา และนำเสนอแนวทางการแก,ปEญหาโดยใช,ความรู,ทางเคมีจากสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
 7. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู,ทางเคมีร�วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมท้ังทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร�หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน,นการคิดวิเคราะห� การแก,ปEญหาและ
 ความคิดสร,างสรรค� เพ่ือแก,ปEญหาในสถานการณ�หรือประเด็นท่ีสนใจ 
 8.นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานท่ีได,จากการแก,ปEญหาในสถานการณ�หรือประเด็นท่ีสนใจโดยใช,
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  9. แสดงหลักฐานการเข,าร�วมการสัมมนา การเข,าร�วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงาน 
สิ่งประดิษฐ�ในงานนิทรรศการ  
รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว31244                วิชา ชีววิทยา 1                 กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�                                
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต   
                                                                         

 ศึกษาเก่ียวกับสมบัติท่ีสำคัญของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ�ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตท่ีทำให,
สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู�  ความสำคัญของการระบุปEญหา ความสัมพันธ�ระหว�างปEญหา สมมติฐานและวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของน้ำ 
ความสำคัญของน้ำท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิตและธาตุชนิ 

ดต�าง ๆ ท่ีมีความสำคัญต�อร�างกายสิ่งมีชีวิต ศึกษาเก่ียวกับโครงสร,างของคาร�โบไฮเดรต ความสำคัญ
ของคาร�โบไฮเดรตที่มีต�อสิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร,างของโปรตีนและความสำคัญของโปรตีนที่มีต�อ
สิ่งมีชีวิต ศึกษาเก่ียวกับโครงสร,างของลิพิดและความสำคัญของลิพิดที่มีต�อสิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร,าง
ของกรดนิวคลิอิก ชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของกรดนิวคลิอิกที่มีต�อสิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต ทำงานของเอนไซม�ใน การเร�งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต ปEจจัยท่ีมีผลต�อการ
ทำงานของเอนไซม� วิธีการเตรียมตัวอย�างสิ่งมีชีวิต เพื่อศึกษาภายใต,กล,องจุลทรรศน�ใช,แสง วัดขนาด
โดยประมาณ และวาดภาพท่ีปรากฏภายใต,กล,อง ศึกษาเก่ียวกับวิธีการใช,และการดูแลรักษากล,องจุลทรรศน�
ใช,แสง ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร,างและหน,าท่ีของส�วนที่ห�อหุ,มเซลล�ของเซลล�พืชและเซลล�สัตว� ชนิดและหน,าท่ี 
ของออร�แกเนลล� โครงสร,างและหน,าที่ของนิวเคลียส การแพร�ออสโมซิส การแพร�แบบฟาซิลิเทต และแอก
ทีฟทรานสปอร�ต การลำเลียงสารโมเลกุลใหญ�ออกจากเซลล�  ด,วยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการ
ลำเลียงสารโมเลกุลใหญ�เข,าสู�เซลล�ด,วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส ศึกษาเกี่ยวกับการแบ�งนิวเคลียสแบบไม
โทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย�างภายใต,กล,องจุลทรรศน� และการหายใจระดับเซลล�ในภาวะที่มีออกซิเจน
เพียงพอ และภาวะท่ีมีออกซิเจนไม�เพียงพอ 

โดยใช,กระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร�  การสังเกต  เปรียบเทียบ  รวบรวบข,อมูล วิเคราะห�        
บันทึกและอธิบาย  การทดลอง  นำเสนอ เพื่อให,เกิดความรู,  ความคิด  ความเข,าใจ  สามารถฝUกทักษะ
กระบวนวิทยาศาสตร�  จากประสบการณ�ตรงตามวิธีทางวิทยาศาสตร�  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู,  สามารถนำไปใช,
ประโยชน� ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร� คุณธรรมจริยธรรม  และลักษณะอันพึงประสงค� 
 
 
ผลการเรียนรู� 

1. อธิบาย และสรปุสมบัติท่ีสำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสมัพันธ�ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตท่ีทำ
ให,สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู�ได, 
 2. อภิปราย และบอกความสำคัญของการระบุปEญหา ความสัมพันธ�ระหว�างปEญหา สมมติฐานและ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ังออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค,นข,อมูล อธิบายเก่ียวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิตและ
ยกตัวอย�างธาตุชนิดต�าง ๆ ท่ีมีความสำคัญต�อร�างกายสิ่งมีชีวิต 
 4. สืบค,นข,อมูล อธิบายโครงสร,างของคาร�โบไฮเดรตระบุกลุ�มของคาร�โบไฮเดรต รวมท้ังความสำคัญ 
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ของคาร�โบไฮเดรตท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิต 
 5. สืบค,นข,อมูล อธิบายโครงสร,างของโปรตีนและความสำคัญของโปรตีนท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิต 
 6. สืบค,นข,อมูล อธิบายโครงสร,างของลิพิดและความสำคัญของลิพิดท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิต 
 7. อธิบายโครงสร,างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของ 
กรดนิวคลิอิกท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิต 
 8. สืบค,นข,อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
 9. อธิบายการทำงานของเอนไซม�ในการเร�งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปEจจัยท่ีมีผลต�อการ
ทำงานของเอนไซม� 
 10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย�างสิ่งมีชีวิต เพ่ือศึกษาภายใต,กล,องจุลทรรศน�ใช,แสง วัดขนาด
โดยประมาณ และวาดภาพท่ีปรากฏภายใต,กล,อง บอกวิธีการใช,และการดูแลรักษากล,องจุลทรรศน�ใช,แสงท่ี
ถูกต,อง 
 11. อธิบายโครงสร,างและหน,าท่ีของส�วนท่ีห�อหุ,มเซลล�ของเซลล�พืชและเซลล�สัตว� 
 12. สืบค,นข,อมูล อธิบาย ระบุชนิดและหน,าท่ี ของออร�แกเนลล� 
 13. อธิบายโครงสร,างและหน,าท่ีของนิวเคลียส 
 14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร�ออสโมซิส การแพร�แบบฟาซิลิเทตและแอกทีฟทรานสปอร�ต 
 15. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพ การลำเลียงสารโมเลกุลใหญ�ออกจากเซลล�                     
ด,วยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียง สารโมเลกุลใหญ�เข,าสู�เซลล�ด,วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
 16. สังเกตการแบ�งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย�างภายใต,กล,องจุลทรรศน� 
พร,อมท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบ�งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
 17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปข้ันตอน การหายใจระดับเซลล�ในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอ             
และภาวะท่ีมีออกซิเจนไม�เพียงพอ 
 
รวมท้ังหมด  17  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว32247  วิชา ชีววิทยา 2          กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต   
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพืช โครงสร,างและหน,าที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและหน,าที่ของ
อวัยวะของพืช จากราก ลำต,น และใบ การแลกเปลี่ยนแกMสและการคายน้ำของพืช การลำเลียงน้ำของพืช การลำเลียง
สารอาหารของพืช และการลำเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห�ด,วยแสง การค,นคว,าที่เกี ่ยวข,องกับการ
สังเคราะห�ด ,วยแสง กระบวนการสังเคราะห�ด ,วยแสง โฟโตเรสไพเรช ัน กลไกลการเพิ ่มความเข,มข,นของ
คาร�บอนไดออกไซด�ในพืช C4 และพืช CAM ปEจจัยบางประการที่มีผลต�ออัตราการสังเคราะห�ด,วยแสง รวมทั้งการ
ปรับตัวของพืชทางด,านโครงสร,างของใบ ทิศทางของใบและการจัดเรียงใบของพืชเพื่อรับแสง  ศึกษาการสืบพันธุ�ของ
พืชดอกและการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและการสืบพันธุ�แบบอาศัยเพศของพืชดอกที่เกี่ยวข,องกับโครงสร,างของดอก
และการสร,างสปอร� เรณู ถุงเอ็มบริโอ การสร,างเซลล�สืบพันธุ�และการปฏิสนธิ ผลและเมล็ด และการงอกของเมล็ด การ
สืบพันธุ�แบบไม�อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ�พืช รวมทั้งการวัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษาสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช และการตอบสนองของพืชต�อสิ่งแวดล,อม การนำความรู ,เกี ่ยวกับพืช มาประยุคใช,ใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� กระบวนการสืบเสาะหาความรู, การสืบค,นข,อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห� การทดลอง การอภิปรายการอธิบายและสรุป เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู,และนำความรู,ไปใช,ในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตร� 
จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะของ เนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิด ของเนื้อเยื่อพืช 
2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร,างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเด่ียว และรากพืชใบเลี้ยงคู�

จากการตัดตามขวาง 
3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร,างภายในของลาต,นพืชใบเลี้ยง เด่ียวและลำต,นพืชใบ

เลี้ยงคู�จากการตัด ตามขวาง 
4. สังเกต และอธิบายโครงสร,างภายใน ของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
5. สืบค,นข,อมูล สังเกต และอธิบายการ แลกเปลี่ยนแกMสและการคายน้ำของพืช 
6. สืบค,นข,อมูลและอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช 
7. สืบค,นข,อมูล อธิบายความสำคัญของ ธาตุอาหาร และยกตัวอย�างธาตุอาหารท่ี สำคัญท่ีมีผลต�อ

การเจริญเติบโตของพืช 
8. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 
9. สืบค,นข,อมูลและสรุปการศึกษาท่ีได,จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร�ในอดีต เก่ียวกับ

กระบวนการสังเคราะห�ด,วยแสง 
10. อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนใน กระบวนการสังเคราะห�ด,วยแสงของพืช C3 
11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร�บอนไดออกไซด�ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
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12. สืบค,นข,อมูล อภิปรายและสรุปปEจจัย ความเข,มของแสง ความเข,มข,นของ คาร�บอนไดออกไซด� 
และอุณหภูมิ ท่ีมีผล ต�อการสังเคราะห�ด,วยแสงของพืช 

13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของ พืชดอก 
14. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร,างเซลล�สืบพันธุ�เพศผู,และเพศเมียของ พืชดอก และ

อธิบายการปฏิสนธิของ พืชดอก 
15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผล ของพืชดอก โครงสร,างของเมล็ดและผล และยกตัวอย�าง

การใช,ประโยชน�จาก โครงสร,างต�างๆ ของเมล็ดและผล 
16. ทดลอง และอธิบายเก่ียวกับปEจจัย ต�างๆ ท่ีมีผลต�อการงอกของเมล็ด สภาพ พักตัวของเมล็ด  

และบอกแนวทางในการแก,สภาพพักตัวของเมล็ด 
17. สืบค,นข,อมูล อธิบายบทบาทและ หน,าท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอ เรลลิน เอทิลีน และ

กรดแอบไซซิก และ อภิปรายเกี�ยวกับการนาไปใช,ประโยชน ทางการเกษตร 
18. สืบค,นข,อมูล ทดลอง และอภิปราย เก่ียวกับสิ่งเราภายนอกท่ีมีผลต�อการ เจริญเติบโตของพืช 

   
รวมท้ังหมด 18  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว32241                 รายวิชา ชีววิทยา 3                กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�                               
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต   
                                                                         

 ศึกษาเก่ียวกับโครงสร,างและกระบวนการย�อยอาหารของสัตว�ท่ีไม�มีทางเดินอาหาร สัตว�ท่ีมีทางเดิน
อาหารแบบไม�สมบูรณ� และสัตว�ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ�   ศึกษาโครงสร,างที่ใช,ในการแลกเปลี่ยนแกMสและ
กระบวนการแลกเปลี่ยนแกMสของมนุษย�และสัตว� และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเป.ดและระบบหมนุเวียน
เลือดแบบป.ด ศึกษาโครงสร,างและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย� ส�วนประกอบและหน,าท่ีของน้ำเหลือง 
รวมทั้งโครงสร,าง และหน,าที่ของหลอดน้ำเหลือง และต�อมน้ำเหลือง เปรียบเทียบการสร,างภูมิคุ,มกันก�อเองและ
ภูมิคุ,มกันรับมา ศึกษาโครงสร,างและหน,าท่ีในการกำจัดของเสียออกจากร�างกายของฟองน,า ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือน
ดิน แมลง และสัตว� มีกระดูกสันหลัง รวมท้ังข้ันตอนการกำจัดของเสียออกจากร�างกายโดยหน�วยไต และบอกเก่ียวกับ
ความผิดปกติของไตอันเนื่อง มาจากโรคต�างๆ พร,อมการนำความรู,มาประยุคใช,ในชีวิตประจำวัน โดยใช,กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร� กระบวนการสืบเสาะหาความรู, การสืบค,นข,อมูล การสังเกต การวิเคราะห� การทดลอง การอภิปราย
การอธิบายและสรุป เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู,และนำ
ความรู,ไปใช,ในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยม 
 
ตัวช้ีวัด 

1. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร,างและกระบวนการย�อยอาหาร ของสัตว�ท่ีไม�มี
ทางเดินอาหาร สัตว�ท่ีมีทางเดินอาหารแบบไม�สมบูรณ� และสัตว�ท่ีมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ� 

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของ ไฮดรา  และพลานาเรีย 
3. อธิบายเก่ียวกับโครงสร,าง หน,าท่ี และกระบวนการย�อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร

ภายในระบบย�อยอาหารของมนุษย� 
4. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร,างท่ีทำหน,าท่ีแลกเปลี่ยนแกMสของฟองน้ำ ไฮดรา 

พลานาเรีย ไส,เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
5. สังเกต และอธิบายโครงสร,างของปอด ในสัตว�เลี้ยงลูกด,วยน้ำนม 
6. สืบค,นข,อมูล อธิบายโครงสร,างท่ีใช,ในการแลกเปลี่ยนแกMสและกระบวนการแลกเปลี่ยนแกMส

ของมนุษย� 
7. อธิบายการทำงานของปอด และทดลอง วัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย� 
8. สืบค,นข,อมูล อธิบายและเปรียบเทียบ ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเป.ดและระบบหมุนเวียนเลือด

แบบป.ด 
9. สังเกตและอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนท่ีของเซลล�เม็ดเลือดในหางปลา และ

สรุปความสัมพันธ�ระหว�างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร,างและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย� 
11. สังเกตและอธิบายโครงสร,างหัวใจของสัตว�เลี้ยงลูกด,วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผ�าน

หัวใจของมนุษย�และเขียน แผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย� 



207 
 

12. สืบค,นข,อมูล ระบุความแตกตางของ เซลล�เม็ดเลือดแดง เซลล�เม็ดเลือดขาว เพลตเล็ตและ
พลาสมา 

13. อธิบายหมู�เลือดและหลักการให,และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบาย และสรุปเก่ียวกับส�วนประกอบและหน,าท่ีของน้ำเหลือง รวมท้ัง โครงสร,าง และหน,าท่ี

ของหลอดน้ำเหลือง และต�อมน้ำเหลือง 
15. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ กลไกการต�อต,านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม แบบไม�

จำเพาะและแบบจำเพาะ 
16. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ การสร,างภูมิคุ,มกันก�อเองและภูมิคุ,มกันรับมา 
17. สืบค,นข,อมูลและอธิบายเก่ียวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ,มกันท่ีทำให,เกิด เอดส� ภูมิแพ,การ

สร,างภูมิต,านทานต�อเนื้อเยื่อตนเอง 
18. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร,างและหน,าท่ีในการกำจัดของเสียออกจาก

ร�างกายของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส,เดือนดิน แมลง และสัตว� มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร,างและหน,าท่ีของไต และโครงสร,างท่ีใช,ลำเลียงปัสสาวะออกจากร�างกาย 
20. อธิบายกลไกการทำงานของหน�วยไตในการกำจัดของเสียออกจากร�างกาย และเขียนแผนผัง

สรุปข้ันตอนการกำจัดของเสียออกจากร�างกายโดยหน�วยไต 
21. สืบค,นข,อมูล อธิบายและยกตัวอย�าง เก่ียวกับความผิดปกติของไตอันเนื่อง มาจากโรคต�างๆ  

      รวมท้ังหมด 21 ผลการเรียนรู�     
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว33244                   รายวิชา ชีววิทยา 4            กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�                                
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต   
                                                                         

ศึกษาเกี่ยวกับการทดลองของเมนเดล กฎแห�งการแยก และกฎแห�งการรวมกลุ�มอย�างอิสระ และนำ
กฎของเมนเดลนี้ไปอธิบายการถ�ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช,ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟvโน
ไทปuและจีโนไทปuแบบต�าง ๆ ของรุ�น F1 และ F2 ศึกษาเก่ียวกับการถ�ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปCนส�วน
ขยายของพันธุศาสตร�เมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไม�ต�อเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมท่ี
มีการแปรผันต�อเนื่อง ศึกษาเกี่ยวกับการถ�ายทอดยีนบนโครโมโซม ตัวอย�างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูก
ควบคุมด,วยยีนบน  ออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติและหน,าที่ของสารพันธุกรรม 
โครงสร,างและองค�ประกอบทางเคมีของ DNA ขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห�โปรตีน หน,าที่ของ DNA 
และ RNA สรุปความสัมพันธ�ระหว�างสารพันธุกรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรู,เรื่องพันธุศาสตร�เมนเดล ศึกษาเก่ียวกับการเกิดมิวเทชัน ระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิด 
มิวเทชัน รวมทั้งตัวอย�างโรคและกลุ�มอาการ ที่เปCนผลของการเกิดมิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร,าง
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดยใช,ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท� ยกตัวอย�างการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไป
ประยุกต�ใช,ทั ้งในด,านสิ่งแวดล,อม นิติวิทยาศาสตร�การแพทย� การเกษตรและอุตสาหกรรม และข,อควร
คำนึงถึงด,านชีวจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข,อมูลที่ใช,อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร�ก และของชาลส�ดาร�วิน 
เงื ่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร�ดี-ไวน�เบิร�ก ปEจจัยที่ทำให,เกิด การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ใน
ประชากร คำนวณหาความถี ่ของแอลลีลและจีโนไทปuของประชากร โดยใช,หลักของฮาร�ดี-ไวน�เบิร�ก 
กระบวนการเกิดสปvชีส�ใหม�ของสิ่งมีชีวิต 

 โดยใช,กระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร�  การสังเกต  เปรียบเทียบ  รวบรวบข,อมูล วิเคราะห�        
บันทึกและอธิบาย  การทดลอง  นำเสนอ 

เพื ่อให,เกิดความรู,   ความคิด  ความเข,าใจ  สามารถฝUกทักษะกระบวนวิทยาศาสตร�  จาก
ประสบการณ�ตรงตามวิธีทางวิทยาศาสตร�  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู,  สามารถนำไปใช,ประโยชน� ในชีวิตประจำวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร� คุณธรรมจริยธรรม  และลักษณะอันพึงประสงค� 
 
ผลการเรียนรู� 

1. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล 
2. อธิบาย และสรุปกฎแห�งการแยก และ กฎแห�งการรวมกลุ�มอย�างอิสระ และนำกฎของ เมนเดลนี้

ไปอธิบายการถ�ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและใช,ในการคำนวณโอกาสในการ เกิดฟvโนไทปuและจีโนไทปu
แบบต�าง ๆ ของรุ�น F1 และ F2 

3. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห�อธิบาย และสรุปเก่ียวกับ การถ�ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปCนส�วน
ขยายของพันธุศาสตร�เมนเดล  
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4. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห�และเปรียบเทียบลักษณะ ทางพันธุกรรมที ่มีการแปรผันไม�ต�อเนื ่อง                
และลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันต�อเนื่อง  
 5. อธิบายการถ�ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย�างลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด,วยยีน
บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
 6. สืบค,นข,อมูล อธิบายสมบัติและหน,าที่ของ สารพันธุกรรม โครงสร,างและองค�ประกอบ ทางเคมี
ของ DNA และสรุปการจำลอง DNA  
 7  .อธิบาย และระบุข้ันตอนในกระบวนการ สังเคราะห�โปรตีนและหน,าท่ีของ DNA และ RNA แต�ละ
ชนิดในกระบวนการสังเคราะห�โปรตีน  
 8  .สรุปความสัมพันธ�ระหว�างสารพันธุกรรมแอลลีล  โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ 
ความรู,เรื่องพันธุศาสตร�เมนเดล 
 9. สืบค,นข,อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชัน ระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิด มิวเทชัน 
รวมท้ังยกตัวอย�างโรคและกลุ�มอาการ ท่ีเปCนผลของการเกิดมิวเทชัน 
 10. อธิบายหลักการสร,างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดยใช,ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท�  
 11. สืบค,นข,อมูล ยกตัวอย�าง และอภิปรายการนำ เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต�ใช,ทั้งในด,าน 
สิ่งแวดล,อม นิติวิทยาศาสตร�การแพทย� การเกษตรและอุตสาหกรรม และข,อควรคำนึง ถึงด,านชีวจริยธรรม 
 12. สืบค,นข,อมูล และอธิบายเกี ่ยวกับหลักฐาน ที ่สนับสนุนและข,อมูลที ่ใช,อธิบายการเกิด 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร�ก และ
ทฤษฎีเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ของชาลส�ดาร�วิน 
 14. ระบุสาระสำคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะ สมดุลของฮาร�ดี-ไวน�เบิร�ก ปEจจัยที่ทำให,เกิด 
การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ในประชากร พร,อมทั้งคำนวณหาความถ่ี ของแอลลีลและจีโนไทปuของ
ประชากร โดยใช,หลักของฮาร�ดี-ไวน�เบิร�ก  
 15. สืบค,นข,อมูล อภิปราย และอธิบาย กระบวนการเกิดสปvชีส�ใหม�ของสิ่งมีชีวิต 
 
รวมท้ังหมด 15 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว33245  วิชา ชีววิทยา 5             กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หน�วยกิต   
 

 ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตกับสิ่งแวดล,อมในความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ประชากรและความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล,อม ได,แก� ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว�างความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปvชีส� และความหลากหลายของระบบนิเวศ การเกิดเซลล�
เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล�เดียว ลักษณะสำคัญ และยกตัวอย�างสิ่งมีชีวิตกลุ�ม
แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ�มโพรทิสต� สิ่งมีชีวิตกลุ�มพืชสิ่งมีชีวิตกลุ�มฟEงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ�มสัตว� การจำแนก
สิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู�ใหญ�จนถึงหมวดหมู�ย�อย และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร�ในลำดับข้ันสปvชีส� และไดโค
โทมัสคีย�ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย�างท่ีกำหนดออกเปCนหมวดหมู� ศึกษากระบวนการถ�ายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศ การเกิดไบโอแมกนิฟ.เคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟ.เคชัน วัฏจักร
ไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส ลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู�ตามเขตภูมิศาสตร�ต�าง ๆ 
บนโลก และการเปลี ่ยนแปลงแทนที ่แบบปฐมภูมิ และการเปลี ่ยนแปลงแทนที ่แบบทุติยภูมิ ศึกษา
ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด การเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพ่ิม
ของประชากรแบบลอจิสติก ปEจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร ศึกษาปEญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิด
มลพิษทางน้ำ และผลกระทบที่มีต�อมนุษย�และสิ่งแวดล,อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำ
และการแก,ไขปEญหา ปEญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีต�อมนุษย�และสิ่งแวดล,อม รวมท้ังเสนอแนว
ทางการแก,ไขปEญหา ปEญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบท่ีมีต�อมนุษย�และสิ่งแวดล,อม รวมท้ังเสนอ
แนวทางการแก,ไขปEญหา ปEญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายปQาไม, รวมทั้งเสนอแนวทางในการปKองกัน
การทำลายปQาไม,และการอนุรักษ�ปQาไม, และปEญหา ผลกระทบที่ทำให,สัตว�ปQามีจำนวนลดลงและแนวทางใน
การอนุรักษ�สัตว�ปQา 

โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� กระบวนการสืบเสาะหาความรู, การสืบค,นข,อมูล การสังเกต  
การวิเคราะห� การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื ่อให,เกิดความรู , ความคิด ความเข,าใจมี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู,และนำความรู,ไปใช,ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร� 
จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยม 
 
 
ผลการเรียนรู� 

1. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื ่อมโยงระหว�างความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปvชีส� และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2. อธิบายการเกิดเซลล�เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล�เดียว 
3. อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอย�างสิ่งมีชีวิตกลุ�มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ�มโพรทิสต� สิ่งมีชีวิต 

กลุ�มพืชสิ่งมีชีวิตกลุ�มฟEงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ�มสัตว� 
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4. อธิบาย และยกตัวอย�างการจำแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู�ใหญ�จนถึงหมวดหมู�ย�อย และวิธีการเขียน
ชื่อวิทยาศาสตร�ในลำดับข้ันสปvชีส� 

5. สร,างไดโคโทมัสคีย�ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย�างท่ีกำหนดออกเปCนหมวดหมู� 
6. วิเคราะห� อธิบาย และยกตัวอย�างกระบวนการถ�ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
7. อธิบาย ยกตัวอย�างการเกิดไบโอแมกนิฟ.เคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟ.เค

ชัน 
8. สืบค,นข,อมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักร

ฟอสฟอรัส 
9. สืบค,นข,อมูล ยกตัวอย�าง และอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู�ตามเขตภูมิศาสตร�ต�าง ๆ บนโลก 
10. สืบค,นข,อมูล ยกตัวอย�าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ และ 

การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ 
11. สืบค,นข,อมูล อธิบาย ยกตัวอย�าง และสรุปเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
12. สืบค,นข,อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย�างการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล 

และการเพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติก 
13. อธิบาย และยกตัวอย�างปEจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร 
14. วิเคราะห� อภิปราย และสรุปปEญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบท่ีมีต�อ

มนุษย�และสิ่งแวดล,อม รวมท้ังเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำและการแก,ไขปEญหา 
15. วิเคราะห� อภิปราย และสรุปปEญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีต�อมนุษย�และสิ่งแวดล,อม 

รวมท้ังเสนอแนวทางการแก,ไขปEญหา 
16. วิเคราะห� อภิปราย และสรุปปEญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต�อมนุษย�และ

สิ่งแวดล,อม รวมท้ังเสนอแนวทางการแก,ไขปEญหา 
17. วิเคราะห� อภิปราย และสรุปปEญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายปQาไม, รวมทั้งเสนอแนวทาง

ในการปKองกันการทำลายปQาไม,และการอนุรักษ�ปQาไม, 
18. วิเคราะห� อภิปราย และสรุปปEญหา ผลกระทบท่ีทำให,สัตว�ปQามีจำนวนลดลง และแนวทางในการ

อนุรักษ�สัตว�ปQา 
รวมท้ังหมด 18 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว31245         วิชา ชีววิทยาเข�มข�น 1            กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�                                
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  80  ช่ัวโมง   จำนวน  2  หน�วยกิต   
                                                                         

ศึกษาเก่ียวกับสมบัติท่ีสำคัญของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ�ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตท่ีทำให,สิ่งมีชีวิต
ดำรงชีวิตอยู�  ความสำคัญของการระบุปEญหา ความสัมพันธ�ระหว�างปEญหา สมมติฐานและวิธีการตรวจสอบ
สมมติฐาน รวมทั ้งออกแบบการทดลองเพื ่อตรวจสอบสมมติฐาน ศึกษาเกี่ยวกับเกี ่ยวกับสมบัติของน้ำ 
ความสำคัญของน้ำที่มีต�อสิ่งมีชีวิตและธาตุชนิดต�าง ๆ ที่มีความสำคัญต�อร�างกายสิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับ
โครงสร,างของคาร�โบไฮเดรต ความสำคัญของคาร�โบไฮเดรตที่มีต�อสิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร,างของ
โปรตีนและความสำคัญของโปรตีนท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิต ศึกษาเก่ียวกับโครงสร,างของลิพิดและความสำคัญของลิพิด
ที่มีต�อสิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับโครงสร,างของกรดนิวคลิอิก ชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญ
ของ กรดนิวคลิอิกท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิต ศึกษาเก่ียวกับเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต ทำงานของเอนไซม�
ใน การเร�งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต ปEจจัยที่มีผลต�อการทำงานของเอนไซม� วิธีการเตรียมตัวอย�างสิ่งมีชีวิต 
เพื่อศึกษาภายใต,กล,องจุลทรรศน�ใช,แสง วัดขนาดโดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏภายใต,กล,อง ศึกษา
เกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการใช,และการดูแลรักษากล,องจุลทรรศน�ใช,แสง ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับโครงสร,างและ
หน,าที่ของส�วนที่ห�อหุ,ม เซลล�ของเซลล�พืชและเซลล�สัตว� ชนิดและหน,าท่ี ของออร�แกเนลล� โครงสร,างและ
หน,าที่ของนิวเคลียส การแพร�ออสโมซิส การแพร�แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร�ต การลำเลียงสาร
โมเลกุลใหญ�ออกจากเซลล�  ด,วยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ�เข,าสู�เซลล�ด,วย
กระบวนการเอนโดไซโทซิสศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแบ�งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจาก
ตัวอย�างภายใต,กล,องจุลทรรศน� และการหายใจระดับเซลล�ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ และภาวะที่มี
ออกซิเจนไม�เพียงพอ 

โดยใช,กระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร�  การสังเกต  เปรียบเทียบ  รวบรวบข,อมูล วิเคราะห�        
บันทึกและอธิบาย  การทดลอง  นำเสนอ 

เพื ่อให,เกิดความรู,   ความคิด  ความเข,าใจ  สามารถฝUกทักษะกระบวนวิทยาศาสตร�  จาก
ประสบการณ�ตรงตามวิธีทางวิทยาศาสตร�  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู,  สามารถนำไปใช,ประโยชน� ในชีวิตประจำวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร� คุณธรรมจริยธรรม  และลักษณะอันพึงประสงค� 
 
ผลการเรียนรู� 

1. อธิบาย และสรปุสมบัติท่ีสำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสมัพันธ�ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตท่ีทำ
ให,สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู�ได, 
 2. อภิปราย และบอกความสำคัญของการระบุปEญหา ความสัมพันธ�ระหว�างปEญหา สมมติฐานและ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ังออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค,นข,อมูล อธิบายเก่ียวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิตและ
ยกตัวอย�างธาตุชนิดต�าง ๆ ท่ีมีความสำคัญต�อร�างกายสิ่งมีชีวิต 
 4. สืบค,นข,อมูล อธิบายโครงสร,างของคาร�โบไฮเดรตระบุกลุ�มของคาร�โบไฮเดรต รวมท้ังความสำคัญ 
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ของคาร�โบไฮเดรตท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิต 
 5. สืบค,นข,อมูล อธิบายโครงสร,างของโปรตีนและความสำคัญของโปรตีนท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิต 
 6. สืบค,นข,อมูล อธิบายโครงสร,างของลิพิดและความสำคัญของลิพิดท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิต 
 7. อธิบายโครงสร,างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของ 
กรดนิวคลิอิกท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิต 
 8. สืบค,นข,อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
 9. อธิบายการทำงานของเอนไซม�ในการเร�งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปEจจัยท่ีมีผลต�อการ
ทำงานของเอนไซม� 
 10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย�างสิ่งมีชีวิต เพ่ือศึกษาภายใต,กล,องจุลทรรศน�ใช,แสง วัดขนาด
โดยประมาณ และวาดภาพท่ีปรากฏ ภายใต,กล,อง บอกวิธีการใช,และการดูแลรักษา กล,องจุลทรรศน�ใช,แสงท่ี
ถูกต,อง 
 11. อธิบายโครงสร,างและหน,าท่ีของส�วนท่ีห�อหุ,ม เซลล�ของเซลล�พืชและเซลล�สัตว� 
 12. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน,าท่ี ของออร�แกเนลล� 
 13. อธิบายโครงสร,างและหน,าท่ีของนิวเคลียส 
 14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร�ออสโมซิส การแพร�แบบฟาซิลิเทตและแอกทีฟทรานสปอร�ต 
 15. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพ การลำเลียงสารโมเลกุลใหญ�ออกจากเซลล�                     
ด,วยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียง สารโมเลกุลใหญ�เข,าสู�เซลล�ด,วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
 16. สังเกตการแบ�งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและ แบบไมโอซิสจากตัวอย�างภายใต,กล,องจุลทรรศน� 
พร,อมท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบ�ง นิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
 17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปข้ันตอน การหายใจระดับเซลล�ในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอ             
และภาวะท่ีมีออกซิเจนไม�เพียงพอ 
 
รวมท้ังหมด  17 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว32249 วิชา ชีววิทยาเข�มข�น 2         กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  80  ช่ัวโมง   จำนวน  2 หน�วยกิต   

 
 ศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพืช โครงสร,างและหน,าที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและหน,าที่ของ
อวัยวะของพืช จากราก ลำต,น และใบ การแลกเปลี่ยนแกMสและการคายน้ำของพืช การลำเลียงน้ำของพืช การลำเลียง
สารอาหารของพืช และการลำเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห�ด,วยแสง การค,นคว,าที่เกี ่ยวข,องกับการ
สังเคราะห�ด ,วยแสง กระบวนการสังเคราะห�ด ,วยแสง โฟโตเรสไพเรช ัน กลไกลการเพิ ่มความเข,มข,นของ
คาร�บอนไดออกไซด�ในพืช C4 และพืช CAM ปEจจัยบางประการที่มีผลต�ออัตราการสังเคราะห�ด,วยแสง รวมทั้งการ
ปรับตัวของพืชทางด,านโครงสร,างของใบ ทิศทางของใบและการจัดเรียงใบของพืชเพื่อรับแสง  ศึกษาการสืบพันธุ�ของ
พืชดอกและการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและการสืบพันธุ�แบบอาศัยเพศของพืชดอกท่ีเกี่ยวข,องกับโครงสร,างของดอก
และการสร,างสปอร� เรณู ถุงเอ็มบริโอ การสร,างเซลล�สืบพันธุ�และการปฏิสนธิ ผลและเมล็ด และการงอกของเมล็ด การ
สืบพันธุ�แบบไม�อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ�พืช รวมทั้งการวัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษาสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช และการตอบสนองของพืชต�อสิ ่งแวดล,อม การนำความรู ,เกี ่ยวกับพืช มาประยุคใช,ใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� กระบวนการสืบเสาะหาความรู, การสืบค,นข,อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห� การทดลอง การอภิปรายการอธิบายและสรุป เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู,และนำความรู,ไปใช,ในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตร� 
จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะของ เนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิด ของเนื้อเยื่อพืช 
2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร,างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเด่ียว และรากพืชใบเลี้ยงคู�

จากการตัดตามขวาง 
3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร,างภายในของลาต,นพืชใบเลี้ยง เด่ียวและลำต,นพืชใบ

เลี้ยงคู�จากการตัด ตามขวาง 
4. สังเกต และอธิบายโครงสร,างภายใน ของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
5. สืบค,นข,อมูล สังเกต และอธิบายการ แลกเปลี่ยนแกMสและการคายน้ำของพืช 
6. สืบค,นข,อมูลและอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช 
7. สืบค,นข,อมูล อธิบายความสำคัญของ ธาตุอาหาร และยกตัวอย�างธาตุอาหารท่ี สำคัญท่ีมีผลต�อ

การเจริญเติบโตของพืช 
8. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 
9. สืบค,นข,อมูลและสรุปการศึกษาท่ีได,จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร�ในอดีต เก่ียวกับ

กระบวนการสังเคราะห�ด,วยแสง 
10. อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนใน กระบวนการสังเคราะห�ด,วยแสงของพืช C3 
11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร�บอนไดออกไซด�ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
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12. สืบค,นข,อมูล อภิปรายและสรุปปEจจัย ความเข,มของแสง ความเข,มข,นของ คาร�บอนไดออกไซด� 
และอุณหภูมิ ท่ีมีผล ต�อการสังเคราะห�ด,วยแสงของพืช 

13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของ พืชดอก 
14. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร,างเซลล�สืบพันธุ�เพศผู,และเพศเมียของ พืชดอก และ

อธิบายการปฏิสนธิของ พืชดอก 
15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผล ของพืชดอก โครงสร,างของเมล็ดและผล และยกตัวอย�าง

การใช,ประโยชน�จาก โครงสร,างต�างๆ ของเมล็ดและผล 
16. ทดลอง และอธิบายเก่ียวกับปEจจัย ต�างๆ ท่ีมีผลต�อการงอกของเมล็ด สภาพ พักตัวของเมล็ด  

และบอกแนวทางในการแก,สภาพพักตัวของเมล็ด 
17. สืบค,นข,อมูล อธิบายบทบาทและ หน,าท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอ เรลลิน เอทิลีน และ

กรดแอบไซซิก และ อภิปรายเกี�ยวกับการนาไปใช,ประโยชน ทางการเกษตร 
18. สืบค,นข,อมูล ทดลอง และอภิปราย เก่ียวกับสิ่งเราภายนอกท่ีมีผลต�อการ เจริญเติบโตของพืช 

 
รวมท้ังหมด 18  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว32245            รายวิชา ชีววิทยาเข�มข�น 3             กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�                             
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5        ภาคเรียนท่ี 2        เวลา  80  ช่ัวโมง   จำนวน  2 หน�วยกิต   

                                                                         
 ศึกษาเก่ียวกับโครงสร,างและกระบวนการย�อยอาหารของสัตว�ท่ีไม�มีทางเดินอาหาร สัตว�ท่ีมีทางเดิน

อาหารแบบไม�สมบูรณ� และสัตว�ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ�   ศึกษาโครงสร,างที่ใช,ในการแลกเปลี่ยนแกMสและ
กระบวนการแลกเปลี่ยนแกMสของมนุษย�และสัตว� และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเป.ดและระบบหมนุเวียน
เลือดแบบป.ด ศึกษาโครงสร,างและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย� ส�วนประกอบและหน,าท่ีของน้ำเหลือง 
รวมทั้งโครงสร,าง และหน,าที่ของหลอดน้ำเหลือง และต�อมน้ำเหลือง เปรียบเทียบการสร,างภูมิคุ,มกันก�อเองและ
ภูมิคุ,มกันรับมา ศึกษาโครงสร,างและหน,าท่ีในการกำจัดของเสียออกจากร�างกายของฟองน,า ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือน
ดิน แมลง และสัตว� มีกระดูกสันหลัง รวมท้ังข้ันตอนการกำจัดของเสียออกจากร�างกายโดยหน�วยไต และบอกเก่ียวกับ
ความผิดปกติของไตอันเนื่อง มาจากโรคต�างๆ พร,อมการนำความรู,มาประยุคใช,ในชีวิตประจำวัน โดยใช,กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร� กระบวนการสืบเสาะหาความรู, การสืบค,นข,อมูล การสังเกต การวิเคราะห� การทดลอง การอภิปราย
การอธิบายและสรุป เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู,และนำ
ความรู,ไปใช,ในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยม 
 
ตัวช้ีวัด 

1. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร,างและกระบวนการย�อยอาหาร ของสัตว�ท่ีไม�มี
ทางเดินอาหาร สัตว�ท่ีมีทางเดินอาหารแบบไม�สมบูรณ� และสัตว�ท่ีมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ� 

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของ ไฮดรา  และพลานาเรีย 
3. อธิบายเก่ียวกับโครงสร,าง หน,าท่ี และกระบวนการย�อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร

ภายในระบบย�อยอาหารของมนุษย� 
4. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร,างท่ีทำหน,าท่ีแลกเปลี่ยนแกMสของฟองน้ำ ไฮดรา 

พลานาเรีย ไส,เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
5. สังเกต และอธิบายโครงสร,างของปอด ในสัตว�เลี้ยงลูกด,วยน้ำนม 
6. สืบค,นข,อมูล อธิบายโครงสร,างท่ีใช,ในการแลกเปลี่ยนแกMสและกระบวนการแลกเปลี่ยนแกMส

ของมนุษย� 
7. อธิบายการทำงานของปอด และทดลอง วัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย� 
8. สืบค,นข,อมูล อธิบายและเปรียบเทียบ ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเป.ดและระบบหมุนเวียนเลือด

แบบป.ด 
9. สังเกตและอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนท่ีของเซลล�เม็ดเลือดในหางปลา และ

สรุปความสัมพันธ�ระหว�างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร,างและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย� 
11. สังเกตและอธิบายโครงสร,างหัวใจของสัตว�เลี้ยงลูกด,วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผ�าน

หัวใจของมนุษย�และเขียน แผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย� 
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12. สืบค,นข,อมูล ระบุความแตกตางของ เซลล�เม็ดเลือดแดง เซลล�เม็ดเลือดขาว เพลตเล็ตและ
พลาสมา 

13. อธิบายหมู�เลือดและหลักการให,และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบาย และสรุปเก่ียวกับส�วนประกอบและหน,าท่ีของน้ำเหลือง รวมท้ัง โครงสร,าง และหน,าท่ี

ของหลอดน้ำเหลือง และต�อมน้ำเหลือง 
15. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ กลไกการต�อต,านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม แบบไม�

จำเพาะและแบบจำเพาะ 
16. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ การสร,างภูมิคุ,มกันก�อเองและภูมิคุ,มกันรับมา 
17. สืบค,นข,อมูลและอธิบายเก่ียวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ,มกันท่ีทำให,เกิด เอดส� ภูมิแพ,การ

สร,างภูมิต,านทานต�อเนื้อเยื่อตนเอง 
18. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร,างและหน,าท่ีในการกำจัดของเสียออกจาก

ร�างกายของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส,เดือนดิน แมลง และสัตว� มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร,างและหน,าท่ีของไต และโครงสร,างท่ีใช,ลำเลียงปัสสาวะออกจากร�างกาย 
20. อธิบายกลไกการทำงานของหน�วยไตในการกำจัดของเสียออกจากร�างกาย และเขียนแผนผัง

สรุปข้ันตอนการกำจัดของเสียออกจากร�างกายโดยหน�วยไต 
21. สืบค,นข,อมูล อธิบายและยกตัวอย�าง เก่ียวกับความผิดปกติของไตอันเนื่อง มาจากโรคต�างๆ 

รวมท้ังหมด 21 ผลการเรียนรู�     
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว33248    รายวิชา ชีววิทยาเข�มข�น 4        กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�                                
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1     เวลา  80  ช่ัวโมง   จำนวน  2.0 หน�วยกิต  
                                                                         

ศึกษาเกี่ยวกับการทดลองของเมนเดล กฎแห�งการแยก และกฎแห�งการรวมกลุ�มอย�างอิสระ และนำ
กฎของเมนเดลนี้ไปอธิบายการถ�ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช,ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟvโน
ไทปuและจีโนไทปuแบบต�าง ๆ ของรุ�น F1 และ F2 ศึกษาเก่ียวกับการถ�ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปCนส�วน
ขยายของพันธุศาสตร�เมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไม�ต�อเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมท่ี
มีการแปรผันต�อเนื่อง ศึกษาเกี่ยวกับการถ�ายทอดยีนบนโครโมโซม ตัวอย�างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูก
ควบคุมด,วยยีนบน  ออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติและหน,าที่ของสารพันธุกรรม 
โครงสร,างและองค�ประกอบทางเคมีของ DNA ขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห�โปรตีน หน,าที่ของ DNA 
และ RNA สรุปความสัมพันธ�ระหว�างสารพันธุกรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรู,เรื่องพันธุศาสตร�เมนเดล ศึกษาเก่ียวกับการเกิดมิวเทชัน ระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิด 
มิวเทชัน รวมทั้งตัวอย�างโรคและกลุ�มอาการ ที่เปCนผลของการเกิดมิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร,าง
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดยใช,ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท� ยกตัวอย�างการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไป
ประยุกต�ใช,ทั ้งในด,านสิ่งแวดล,อม นิติวิทยาศาสตร�การแพทย� การเกษตรและอุตสาหกรรม และข,อควร
คำนึงถึงด,านชีวจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข,อมูลที่ใช,อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเก่ียวกับ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร�ก และของชาลส�ดาร�วิน 
เงื ่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร�ดี-ไวน�เบิร�ก ปEจจัยที่ทำให,เกิด การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ใน
ประชากร คำนวณหาความถี ่ของแอลลีลและจีโนไทปuของประชากร โดยใช,หลักของฮาร�ดี-ไวน�เบิร�ก 
กระบวนการเกิดสปvชีส�ใหม�ของสิ่งมีชีวิต 

 โดยใช,กระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร�  การสังเกต  เปรียบเทียบ  รวบรวบข,อมูล วิเคราะห�        
บันทึกและอธิบาย  การทดลอง  นำเสนอ 

เพื ่อให,เกิดความรู,   ความคิด  ความเข,าใจ  สามารถฝUกทักษะกระบวนวิทยาศาสตร�  จาก
ประสบการณ�ตรงตามวิธีทางวิทยาศาสตร�  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู,  สามารถนำไปใช,ประโยชน� ในชีวิตประจำวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร� คุณธรรมจริยธรรม  และลักษณะอันพึงประสงค� 
 
ผลการเรียนรู� 

1. สืบค,นข,อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล 
2. อธิบาย และสรุปกฎแห�งการแยก และ กฎแห�งการรวมกลุ�มอย�างอิสระ และนำกฎของ เมนเดลนี้

ไปอธิบายการถ�ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและใช,ในการคำนวณโอกาสในการ เกิดฟvโนไทปuและจีโนไทปu
แบบต�าง ๆ ของรุ�น F1 และ F2 

3. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห�อธิบาย และสรุปเก่ียวกับ การถ�ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปCนส�วน
ขยายของพันธุศาสตร�เมนเดล  
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4. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห�และเปรียบเทียบลักษณะ ทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไม�ต�อเนื่อง                
และลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันต�อเนื่อง  
 5. อธิบายการถ�ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย�างลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด,วยยีน
บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
 6. สืบค,นข,อมูล อธิบายสมบัติและหน,าท่ีของ สารพันธุกรรม โครงสร,างและองค�ประกอบ ทางเคมี
ของ DNA และสรุปการจำลอง DNA  
 7  .อธิบาย และระบุข้ันตอนในกระบวนการ สังเคราะห�โปรตีนและหน,าท่ีของ DNA และ RNA แต�ละ
ชนิดในกระบวนการสังเคราะห�โปรตีน  
 8  .สรุปความสัมพันธ�ระหว�างสารพันธุกรรมแอลลีล  โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ 
ความรู,เรื่องพันธุศาสตร�เมนเดล 
 9. สืบค,นข,อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชัน ระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิด มิวเทชัน 
รวมท้ังยกตัวอย�างโรคและกลุ�มอาการ ท่ีเปCนผลของการเกิดมิวเทชัน 
 10. อธิบายหลักการสร,างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดยใช,ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท�  
 11. สืบค,นข,อมูล ยกตัวอย�าง และอภิปรายการนำ เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต�ใช,ท้ังในด,าน 
สิ่งแวดล,อม นิติวิทยาศาสตร�การแพทย� การเกษตรและอุตสาหกรรม และข,อควรคำนึง ถึงด,านชีวจริยธรรม 
 12. สืบค,นข,อมูล และอธิบายเก่ียวกับหลักฐาน ท่ีสนับสนุนและข,อมูลท่ีใช,อธิบายการเกิด 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร�ก และ
ทฤษฎีเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ของชาลส�ดาร�วิน 
 14. ระบุสาระสำคัญ และอธิบายเง่ือนไขของภาวะ สมดุลของฮาร�ดี-ไวน�เบิร�ก ปEจจัยท่ีทำให,เกิด 
การเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล ในประชากร พร,อมท้ังคำนวณหาความถ่ี ของแอลลีลและจีโนไทปuของ
ประชากร โดยใช,หลักของฮาร�ดี-ไวน�เบิร�ก  
 15. สืบค,นข,อมูล อภิปราย และอธิบาย กระบวนการเกิดสปvชีส�ใหม�ของสิ่งมีชีวิต 
 
รวมท้ังหมด 15 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว33247 รายวิชา ชีววิทยาเข�มข�น 5  กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  80  ช่ัวโมง   จำนวน  2 หน�วยกิต   
 

 ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตกับสิ่งแวดล,อมในความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ประชากรและความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล,อม ได,แก� ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว�างความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปvชีส� และความหลากหลายของระบบนิเวศ การเกิดเซลล�
เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล�เดียว ลักษณะสำคัญ และยกตัวอย�างสิ่งมีชีวิตกลุ�ม
แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ�มโพรทิสต� สิ่งมีชีวิตกลุ�มพืชสิ่งมีชีวิตกลุ�มฟEงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ�มสัตว� การจำแนก
สิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู�ใหญ�จนถึงหมวดหมู�ย�อย และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร�ในลำดับข้ันสปvชีส� และไดโค
โทมัสคีย�ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย�างท่ีกำหนดออกเปCนหมวดหมู� ศึกษากระบวนการถ�ายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศ การเกิดไบโอแมกนิฟ.เคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟ.เคชัน วัฏจักร
ไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส ลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู�ตามเขตภูมิศาสตร�ต�าง ๆ 
บนโลก และการเปลี ่ยนแปลงแทนที ่แบบปฐมภูมิ และการเปลี ่ยนแปลงแทนที ่แบบทุติยภูมิ ศึกษา
ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด การเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพ่ิม
ของประชากรแบบลอจิสติก ปEจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร ศึกษาปEญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิด
มลพิษทางน้ำ และผลกระทบที่มีต�อมนุษย�และสิ่งแวดล,อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำ
และการแก,ไขปEญหา ปEญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีต�อมนุษย�และสิ่งแวดล,อม รวมท้ังเสนอแนว
ทางการแก,ไขปEญหา ปEญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบท่ีมีต�อมนุษย�และสิ่งแวดล,อม รวมท้ังเสนอ
แนวทางการแก,ไขปEญหา ปEญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายปQาไม, รวมทั้งเสนอแนวทางในการปKองกัน
การทำลายปQาไม,และการอนุรักษ�ปQาไม, และปEญหา ผลกระทบที่ทำให,สัตว�ปQามีจำนวนลดลง และแนวทางใน
การอนุรักษ�สัตว�ปQา 

โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� กระบวนการสืบเสาะหาความรู, การสืบค,นข,อมูล การสังเกต  
การวิเคราะห� การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื ่อให,เกิดความรู , ความคิด ความเข,าใจมี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู,และนำความรู,ไปใช,ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร� 
จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื ่อมโยงระหว�างความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปvชีส� และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2. อธิบายการเกิดเซลล�เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล�เดียว 
3. อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอย�างสิ่งมีชีวิตกลุ�มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ�มโพรทิสต� สิ่งมีชีวิต 

กลุ�มพืชสิ่งมีชีวิตกลุ�มฟEงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ�มสัตว� 
4. อธิบาย และยกตัวอย�างการจำแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู�ใหญ�จนถึงหมวดหมู�ย�อย และวิธีการเขียน

ชื่อวิทยาศาสตร�ในลำดับข้ันสปvชีส� 



221 
 

5. สร,างไดโคโทมัสคีย�ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย�างท่ีกำหนดออกเปCนหมวดหมู� 
6. วิเคราะห� อธิบาย และยกตัวอย�างกระบวนการถ�ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
7. อธิบาย ยกตัวอย�างการเกิดไบโอแมกนิฟ.เคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟ.เค

ชัน 
8. สืบค,นข,อมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักร

ฟอสฟอรัส 
9. สืบค,นข,อมูล ยกตัวอย�าง และอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู�ตามเขตภูมิศาสตร�ต�าง ๆ บนโลก 
10. สืบค,นข,อมูล ยกตัวอย�าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ และ 

การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ 
11. สืบค,นข,อมูล อธิบาย ยกตัวอย�าง และสรุปเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
12. สืบค,นข,อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย�างการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล

และการเพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติก 
13. อธิบาย และยกตัวอย�างปEจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร 
14. วิเคราะห� อภิปราย และสรุปปEญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบท่ีมีต�อ

มนุษย�และสิ่งแวดล,อม รวมท้ังเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำและการแก,ไขปEญหา 
15. วิเคราะห� อภิปราย และสรุปปEญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีต�อมนุษย�และสิ่งแวดล,อม 

รวมท้ังเสนอแนวทางการแก,ไขปEญหา 
16. วิเคราะห� อภิปราย และสรุปปEญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต�อมนุษย�และ

สิ่งแวดล,อม รวมท้ังเสนอแนวทางการแก,ไขปEญหา 
17. วิเคราะห� อภิปราย และสรุปปEญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายปQาไม, รวมทั้งเสนอแนวทาง

ในการปKองกันการทำลายปQาไม,และการอนุรักษ�ปQาไม, 
18. วิเคราะห� อภิปราย และสรุปปEญหา ผลกระทบท่ีทำให,สัตว�ปQามีจำนวนลดลง และแนวทางในการ

อนุรักษ�สัตว�ปQา 
รวมท้ังหมด  18  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว30261   วิชา วิทยาศาสตร�โลกและดาราศาสตร� 2    กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6    ภาคเรียนท่ี 2     เวลา  40  ช่ัวโมง   จำนวน  1 หน�วยกิต   
 
   ศึกษา วิเคราะห� ระบุชนิดแร� รวมทั้งวิเคราะห�สมบัติและนำเสนอการใช,ประโยชน�จาก
ทรัพยากรแร�ที่เหมาะสม  จำแนกประเภท และระบุชื่อหิน รวมทั้งวิเคราะห�สมบัติและการใช,ประโยชน�ของ
ทรัพยากรหินที่เหมาะสม  กระบวนการเกิด และการสำรวจแหล�งป.โตรเลียมและถ�านหิน โดยใช,ข,อมูลทาง
ธรณีวิทยา สมบัติของผลิตภัณฑ�ที่ได,จากป.โตรเลียมและถ�านหิน และการใช,ประโยชน�อย�างเหมาะสม การ
อ�านและแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา เข,าใจสมดุลพลังงานของโลก การ
หมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียน ของน้ำในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกและผลต�อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล,อม รวมท้ังการพยากรณ�อากาศ เข,าใจความสัมพันธ�ของดาราศาสตร�กับ
มนุษย� จากการศึกษาตำแหน�งดาวบนทรงกลมฟKาและปฏิสัมพันธ�ภายในระบบสุริยะ 

โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสืบค,นข,อมูล การสังเกต 
วิเคราะห� เปรียบเทียบอธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให,เกิดความรู, ความเข,าใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� รวมทั้งทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 ในด,านการใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด,านการคิด และแก,ปEญหา ด,านการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู,และนำความรู,ไปใช,ใน
ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร� คุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
 
ผลการเรียนรู�  
 1.  ตรวจสอบ และระบุชนิดแร� รวมทั้งวิเคราะห�สมบัติและนำเสนอการใช,ประโยชน�จากทรัพยากร
แร�ท่ีเหมาะสม 
 2.   ตรวจสอบ จำแนกประเภท และระบุชื่อหิน รวมท้ังวิเคราะห�สมบัติและนำเสนอการใช,ประโยชน�
ของทรัพยากรหินท่ีเหมาะสม 
 3.   อธิบายกระบวนการเกิด และการสำรวจแหล�งป.โตรเลียมและถ�านหิน โดยใช,ข,อมูลทาง
ธรณีวิทยา 
 4.  อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ�ที่ได,จากป.โตรเลียมและถ�านหิน พร,อมนำเสนอการใช,ประโยชน�
อย�างเหมาะสม 
 5.  อ�านและแปลความหมายจากแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีท่ีกำหนดพร,อมท้ัง
อธิบาย และยกตัวอย�างการนำไปใช,ประโยชน� 
 6.  อธิบายปEจจัยสำคัญท่ีมีผลต�อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย�แตกต�างกัน และผลท่ีมี ต�อ
อุณหภูมิอากาศในแต�ละบริเวณของโลก 
 7.  อธิบายกระบวนการท่ีทำให,เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
 8.  อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต�างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู�ศูนย�กลาง 
และแรงเสียดทานท่ีมีต�อการหมุนเวียนของอากาศ 
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 9.  อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลท่ีมีต�อภูมิอากาศ  
 10.  อธิบายปEจจัยท่ีทำให,เกิดการแบ�งชั้นน้ำในมหาสมุทร  
 11.  อธิบายปEจจัยที่ทำให,เกิดการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำ
ในมหาสมุทร 
 12.  อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรที่มีต�อลักษณะลมฟKาอากาศ สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล,อม   
 13.  อธิบายความสัมพันธ�ระหว�างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 
 14.  อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต�าง ๆ และลักษณะลมฟKาอากาศท่ีเก่ียวข,อง 
 15.  อธิบายปEจจัยต�าง ๆ ที่มีผลต�อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร,อมยกตัวอย�างข,อมูล
สนับสนุน 
 16.  วิเคราะห� และอภิปรายเหตุการณ�ที่เปCนผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และนำเสนอ
แนวปฏิบัติของมนุษย�ท่ีมีส�วนช�วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
 17.  แปลความหมายสัญลักษณ�ลมฟKาอากาศบนแผนท่ีอากาศ 
 18.  วิเคราะห� และคาดการณ�ลักษณะลมฟKาอากาศ เบื้องต,นจากแผนท่ีอากาศและข,อมูลสารสนเทศ
อ่ืน ๆ เพ่ือวางแผนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให,สอดคล,องกับสภาพลมฟKา อากาศ 
 19.  สร,างแบบจำลองทรงกลมฟKา สังเกต และเชื่อมโยงจุดและเส,นสำคัญของแบบจำลองทรงกลม
ฟKากับท,องฟKาจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟKา และระบบศูนย�สูตร 
 20.  สังเกตท,องฟKา และอธิบายเส,นทางการข้ึนการตกของดวงอาทิตย�และดาวฤกษ� 
 21.  อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข,อมูล และเปรียบเทียบเวลาขณะท่ีดวงอาทิตย�ผ�าน เม
ริเดียนของผู,สังเกตในแต�ละวัน 
 22.  อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแต�ละเขตเวลาบนโลก 
 23.  อธิบายมุมห�างที่สัมพันธ�กับตำแหน�งในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับตำแหน�งปรากฏของ
ดาวเคราะห�ท่ีสังเกตได,จากโลก 
 24. สืบค,นข,อมูล ออกแบบ และนำเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท,องฟKาด,วยตาเปล�าและ/หรือ
กล,องโทรทรรศน� 
 
รวมท้ังหมด  24  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว30281       วิชา การใช�โปรแกรมกราฟ;ก     กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 4       ตลอดช�วงช้ัน  เวลา  40  ช่ัวโมง    จำนวน  1  หน�วยกิต 

 
ศึกษาระบบคอมพิวเตอร�สำหรับงานมัลติมีเดีย อุปกรณ�แสดงผลกราฟ.ก การแสดงผลด,วยภาพ 

วีดีโอ เสียง อุปกรณ�ประกอบ  การเก็บรวบรวมข,อมูลแบบมัลติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง ข,อมูล การใช,โปรแกรม
แบบมัลติมีเดีย คำสั่งในการดำเนินงาน หลักการกราฟ.ก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแก,ไข การ
สร,างกราฟ.ก การสร,างงานมัลติมีเดียด,วยโปรแกรม After Effect  การใช,สี การตกแต�งภาพ การเชื่อมข,อมูล 
หลักการสื่อหลายมิติ การสร,างข,อความหลายมิติ งานประยุกต�ด,านการศึกษา 

โดยใช,การบวนการปฏิบัติ สร,างงานแบบมัลติมีเดียและการใช,โปรแกรมสำหรับนำเสนองาน
มัลติมีเดีย เพ่ือนำเสนองานต�าง ๆ ใช,กระบวนการ สร,างความรู, ความเข,าใจ การคิด วิเคราะห� การฝUกทักษะ
และปฏิบัติงาน การแก,ปEญหา การทำงานกลุ�ม การเสริมสร,างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร,างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค� เพื่อให,ผู ,เรียนเกิด ความตระหนักและเห็นคุณค�า มีทักษะในการสรร,างชิ้นงาน และการ
ประกอบอาชีพอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

เพ่ือเน,นให,ผู,เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ สร,างผลงานในการดำรงชีวิต 
ใช,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมอย�างมีคุณค�าถูกวิธี สร,างคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของผู,เรียน และใช,
เทคโนโลยีนำเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม สามารถนำไปใช,ในชีวิตจริงได, 
 
ผลการเรียนรู� 

1. สามารถอธิบายความหมายของมัลติมีเดีย องค�ประกอบของมัลติมีเดีย และอธิบายเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข,องกับมัลติมีเดียได, 

2. เข,าใจหลักการสร,างงานและออกแบบงานมัลติมีเดียได, 
3. รู,จักคำศัพท�ท่ีใช,ในโปรแกรมการสร,างงานมัลติมีเดีย  
4. สามารถติดต้ังโปรแกรมท่ีใช,ในการสร,างงานมัลติมีเดียได, 
5. สามารถใช,ส�วนควบคุมต�างๆโปรแกรมสร,างงานมัลติมีเดียได, 
6. สร,างภาพกราฟ.กโดยใช,เทคนิคในแบบต�างๆได,ด,วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก

ถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
7. สามารถใส� Effect ของ Videoให,กับงานมัลติมีเดียได, 
8. สามารถประยุกต�ใช,โปรแกรมในการสร,างโครงงานคอมพิวเตอร�ได, 
9. สามารถเผยแพร�ผลงานผ�านเครือข�ายอินเตอร�เน็ตได, 

รวมท้ังหมด   9   ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว33281 วิชา วิทยาศาสตร�น�ารู� 1  กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 40 ช่ัวโมง   จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
  
          ศึกษา วิเคราะห�ความรู,เกี่ยวกับ ปริมาณสารสัมพันธ� เคมีอินทรีย� พันธะเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา 
สมดุลกรด – เบส  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร� เทคโนโลยีชีวภาพ   ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นิเวศวิทยา 
          โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล
และการอภิปราย เพื่อให,เกิดความรู,ความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู� 
          1.  สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� สรุปความรู,เก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ� เคมีอินทรีย� พันธะเคมี อัตรา
การเกิดปฏิกิริยา สมดุลกรด – เบส 
          2.  สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� สรุปความรู,เก่ียวกับ การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร� 
เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา 

3.  นำความรู,ท่ีได,ไปวิเคราะห�ข,อสอบเข,ามหาวิทยาลัย 
 
รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว33282 รายวิชา วิทยาศาสตร�น�ารู� 2      กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต   
            

ศึกษา วิเคราะห�  สรุปความสัมพันธ�เรื่อง  การเคลื่อนที่  แรงในธรรมชาติ  คลื่น  ฟ.สิกส�นิวเคลียร�  
การกำเนิดเอกภพ  ดาวฤกษ� ระบบสุริยะ  เทคโนโลยีอวกาศ  โครงสร,างโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
และปรากฏการณ�ทางธรรมชาติ 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, มีความรู,สามารถในการตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. สืบค,นข,อมูลวิเคราะห�และสรุปความสัมพันธ�เรื่องการเคลื่อนท่ี  แรงในธรรมชาติ  คลื่น  ฟ.สิกส�
นิวเคลียร� 
 2. สืบค,นข,อมูลวิเคราะห�และสรุปความสัมพันธ�เรื่อง การกำเนิดเอกภพ  ดาวฤกษ� ระบบสุริยะ  
เทคโนโลยีอวกาศ  โครงสร,างโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและปรากฏการณ�ทางธรรมชาติ  

3. นำความรู,ท่ีได,ไปวิเคราะห�ข,อสอบเข,ามหาวิทยาลัยได, 
 
รวมท้ังหมด  3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว31281  วิชา เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� 1   กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน  1.0 หน�วยกิต   
 

ศึกษา วิเคราะห� ทดลอง และสืบค,นข,อมูล เก่ียวกับ การวัดความยาว ปริมาณทางไฟฟKา การบันทึก
ข,อมูลท่ีสอดคล,องกับความละเอียดของเครื่องมือ การวิเคราะห�ข,อมูลท่ีได,จากการทดลอง และการสรุปผล 

ศึกษา กระบวนการแก,ปEญหาและสืบค,นข,อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานทางชีววิทยา ระบบนิเวศ และ
เนื้อเยื่อพืชและสัตว� 
ศึกษาวิธีการแก,ปEญหาทางเคมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล,อมในชีวิตประจำวัน เพื่อฝUกให,นักเรียนเปCนผู,ใฝQรู, มีความ
กระตือรือร,นในกระบวนการค,นคว,า มีทักษะในการใช,เครื่องมือที่เกี่ยวข,องกับการปฏิบัติการพื้นฐานทาง
ฟ.สิกส� ชีววิทยาและเคมี 
โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล และการ
อภิปราย เพื่อให,เกิดความรู, ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู, มีความสามารถในการตัดสินใจ นำ
ความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. ทดลอง และอธิบายการวัดและการบันทึกข,อมูล หลักการของเครื่องมือและอุปกรณ�การวัดท่ี
เก่ียวข,อง สามารถใช,งานได,อย�างมีประสิทธิภาพ การบันทึกข,อมูลท่ีสอดคล,องกับความละเอียดของเครื่องมือ 

2. ทดลอง และสืบค,นการใช,เครื่องมือวัดอย�างละเอียด การบันทึกข,อมูลที่สอดคล,องกับความละเอียด
ของเครื่องมือ และการคำนวณหาค�าความคลาดเคลื่อนของข,อมูล 

3. ทดลอง และอธิบายการวัดปริมาณทางไฟฟKา โดยใช,เครื่องมือวัดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการต�อวงจร
แบบอนุกรม และวงจรแบบขนาน บันทึกข,อมูลท่ีถูกต,องตามความละเอียดของเครื่องมือวัด 

4. สร,างแบบจำลอง DNA  และทดลองสกัด DNA อย�างง�ายจากพืช 
5. เตรียมสไลด�ชั่วคราวเพ่ือศึกษาเนื้อเยื่อพืชและสัตว� 
6. ทดสอบการหามวลโมเลกุลของสารโดยการลดลงของจุดเยือกแข็ง 
7. ทดลอง และสืบค,นการสร,างอินดิเคเตอร�อย�างง�ายจากพืช และการหาค�า pH ของสารละลาย  

 
รวมท้ังหมด 7  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว31282    วิชา เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� 2   กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 4        ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  40  ช่ัวโมง    จำนวน  1.0 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา สืบค,น และเลือกใช,วัสดุ อุปกรณ� เทคนิควิธีการ การสังเกต การวัด การสำรวจตรวจสอบ
อย�างถูกต,องเหมาะสม รวบรวมข,อมูลและบันทึกผล วิเคราะห�ข,อมูล แปลความหมาย และจัดทำรายการ
บันทึกผลการทดลอง และอภิปรายรายงานการทดลอง 
  โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� เพื่อให,เกิดความรู, ความคิด  ความเข,าใจทักษะในการสื่อสาร
สิ่งท่ีเรียนรู,  นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู� 

1. เลือกวัสดุ อุปกรณ� เทคนิควิธีการ ที่ใช,ในการสังเกต การวัด การสำรวจตรวจสอบอย�างถูกต,อง
เหมาะสมท้ังทางกว,างและลึก ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติ เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ�หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร�ท่ีใช,ในการสังเกต     
การวัด การสำรวจ ตรวจสอบอย�างถูกต,อง 

3. รวบรวมข,อมูลและบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบได,ถูกต,องและเปCนระบบ ครอบคลุมทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเปCนไปได, ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข,อมูล 

4. จัดกระทำหรือวิเคราะห�ข,อมูล โดยคำนึงถึงการรายงานผลมีระดับความถูกต,องและนำเสนอข,อมูล
ด,วยวิธีท่ีเหมาะสม 

5. วิเคราะห�ข,อมูล แปลความหมายข,อมูล และประเมินความสอดคล,องของข,อมูล  หรือสาระสำคัญ
เพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานท่ีตั้งไว, 
 
รวมท้ังหมด  5   ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว32281          วิชา โครงงานวิทยาศาสตร� 1    กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5         ภาคเรียนท่ี 1    เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน  1.0 หน�วยกิต   
 
 ศึกษา วิเคราะห�และทำโครงงานวิทยาศาสตร�ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร� การเขียนรายงาน การ
จัดและแสดงผลงานโครงงานท่ีจัดทำ 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล
และการอภิปราย เพื่อให,เกิดความรู, มีความรู,สามารถในการตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. ศึกษาขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร� และการวิจัยเบื้องต,นรวมทั้งกระบวนการตั้งสมมติฐาน
จากปEญหา หรือ เหตุการณ�ต�างๆได,อย�างเหมาะสมตามสภาพปEจจุบัน 

2. ออกแบบวิธีการทดลอง เลือกใช,อุปกรณ�และลงมือทำการทดลองได,อย�างมีระบบ 
3. บันทึกข,อมูลท่ีสามารถอ�านเข,าใจง�ายและสรุปผลของข,อมูลจากการศึกษาทดลองได, 
4. วิเคราะห�โครงงานวิทยาศาสตร� หรือ ผลงานวิจัยด,านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยมีแนวคิดใน

การออกแบบหรือพัฒนาการทดลองตามแนวคิดของตนเอง รวมถึงจัดทำเค,าโครงงานวิทยาศาสตร�ได, 
5. ทำโครงงานวิทยาศาสตร�ตามข้ันตอน วิธีการทางวิทยาศาสตร�ได,อย�างถูกต,อง 
6. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือ

ชิ้นงานให,ผู,อ่ืนเข,าใจ 
 
รวมท้ังหมด  6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว32282          วิชา โครงงานวิทยาศาสตร� 2   กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 5      ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  40  ช่ัวโมง    จำนวน  1.0 หน�วยกิต   
 
 ศึกษาวิเคราะห� สภาพปEญหาของโครงงานที่ได,จัดกระทำแล,ว วางแผน  ดำเนินการ  ปรับปรุงแก,ไข
หรือพัฒนาโครงงานให,ก,าวหน,า   สามารถนำความรู,ท่ีได,จากโครงงานไปใช,ประโยชน�  เขียนรายงานตลอดจน
นำเสนอและเผยแพร�ผลงานต�อองค�กรภายนอกได, 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล
และการอภิปราย เพื่อให,เกิดความรู, มีความรู,สามารถในการตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. วิเคราะห�สภาพปEญหาของโครงงานท่ีได,จัดกระทำแล,ว  
2. วางแผนปรับปรุงแก,ไขพัฒนาโครงงานให,ก,าวหน,า 
3. ดำเนินการตามแผนตามข้ันตอน วิธีทางวิทยาศาสตร�ได, 
4. นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร�ได, และสามารถนำไปประยุกต�ใช,ในชีวิตประจำวันได,อย�าง

เหมาะสมและเผยแพร�ผลงานต�อองค�กรภายนอกได, 
 
รวมท้ังหมด  4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว33285          วิชา วิทยาศาสตร�เสริมแอดมิดช่ัน    กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6         ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  40  ช่ัวโมง    จำนวน  1.0 หน�วยกิต   
  
 ศึกษา วิเคราะห�  สรุปความสัมพันธ�เรื ่อง กลศาสตร�  การเคลื่อนที่  ไฟฟKาและแม�เหล็ก ฟ.สิกส�
อะตอม  ฟ.สิกส�นิวเคลียร�  คลื่น  แสง  เสียง โลก ดาวฤกษ� ดาวเคราะห�และกลุ�มดาว 

ศึกษา วิเคราะห� ความรู,เก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ� เคมีอินทรีย� พอลิเมอร� สมดุลกรด – เบส อัตรา
การปฏิกิริยา 
 ศึกษา วิเคราะห� ความรู,เกี ่ยวกับ การหายใจระดับเชลล� พันธุศาสตร� ระบบนิเวศ ไบโอม การ
สังเคราะห�แสง เทคโนโลยีชีวภาพ 
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล
และการอภิปราย เพื่อให,เกิดความรู, มีความรู,สามารถในการตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. สืบค,นข,อมูลวิเคราะห�และสรุปความสัมพันธ�เรื ่องกลศาสตร�  การเคลื่อนที่  ไฟฟKาและแม�เหล็ก 
ฟ.สิกส�อะตอม  ฟ.สิกส�นิวเคลียร�  คลื่น  แสง  เสียง โลก ดาวฤกษ� ดาวเคราะห�และกลุ�มดาว 

2. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� สรุปความรู,เก่ียวกับ ปริมาณสารสัมพันธ� เคมีอินทรีย� สมดุล กรด – เบส 
3. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� สรุปความรู,เกี่ยวกับ การหายใจระดับเชลล� พันธุศาสตร� ระบบนิเวศ ไบโอม  

การสังเคราะห�แสง เทคโนโลยีชีวภาพ 
4. นำความรู,ท่ีได,ไปวิเคราะห� และทำแบบทดสอบสำหรับการศึกษาต�อได, 

 
รวมท้ังหมด  4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ว33286        วิชา  การคำนวณเชิงฟ;สิกส�        กลุ�มสาระการเรียนรู� วิทยาศาสตร� 
ช้ันมัธยมศึกษาป/ท่ี 6            ภาคเรียนท่ี 2                เวลา  40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห� อภิปรายเก่ียวกับปริมาณทางฟ.สิกส� การเขียนกราฟความสัมพันธ�ระหว�างระยะทาง
กับเวลา  การกระจัดกับเวลา อัตราเร็วกับเวลา ความเร็วกับเวลา และความเร�งกับเวลา การหาระยะทาง 
การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว และความเร�งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่โดยใช,แคลคูลัส และสมการของการ
เคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบฮาร�มอนิกอย�างง�าย การใช,ความรู,เรื่อง
การเคลื่อนท่ีแบบฮาร�มอนิก อย�างง�ายมาคำนวณเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีแบบคลื่นและการสั่น  
 โดยใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การสืบเสาะหาความรู, การสำรวจตรวจสอบ การสืบค,นข,อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให,เกิดความรู, ความคิด ความเข,าใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู, มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู,ไปใช,ประโยชน�ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร� จริยธรรม คุณธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. สำรวจ ตรวจสอบ และอภิปรายปริมาณทางฟ.สิกส� ปริมาณเวกเตอร� การหาเวกเตอร�ลัพธ�โดยใช,
วิธีการคำนวณ 

2. สังเกต วิเคราะห� และเขียนกราฟความสัมพันธ�ระหว�างระยะทางกับเวลา การกระจัดกับเวลา 
อัตราเร็วกับเวลา ความเร็วกับเวลา และความเร�งกับเวลา แล,วนำมาความรู,ที ่ได,จากการเขียนกราฟมา
คำนวณหาอัตราเร็ว ความเร็ว และความเร�งท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนท่ี โดยใช,แคลคูลัส 

3. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� และอภิปรายท่ีมาของสมการของการเคลื่อนท่ีในหนึ่งมิติ และสองมิติ 
4. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� และอภิปรายท่ีมาของสมการงานและพลังงาน 
5. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห� และอภิปรายการเคลื ่อนที ่แบบฮาร�มอนิกอย�างง�าย การเขียนกราฟ

ความสัมพันธ�ระหว�างคาบกับเวลาและความถ่ีกับเวลา และการหาท่ีมาของสมการความสัมพันธ�ระหว�างคาบ
กับความยาวเชือกของการเคลื่อนท่ีของลูกตุ,มอย�างง�าย 

6. สืบค,นข,อมูล และอธิบายการใช,ความรู,เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร�มอนิกอย�างง�ายไปอธิบายการ
เคลื่อนท่ีแบบคลื่นและสมการการเคลื่อนท่ีแบบคลื่น   
 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา   ส21101   รายวิชา   สังคมศึกษา 1   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส21102   รายวิชา   สังคมศึกษา 2   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส21103   รายวิชา   ประวัติศาสตร# 1   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส21104   รายวิชา   ประวัติศาสตร# 2   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส22101   รายวิชา   สังคมศึกษา 3   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส22102   รายวิชา   สังคมศึกษา 4   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส22103   รายวิชา   ประวัติศาสตร# 3    จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส22104   รายวิชา   ประวัติศาสตร# 4    จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส23101   รายวิชา   สังคมศึกษา 5   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส23102   รายวิชา   สังคมศึกษา 6   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส23103   รายวิชา   ประวัติศาสตร# 5  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส23104   รายวิชา   ประวัติศาสตร# 6    จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 

 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม  

รหัสวิชา   ส21203   รายวิชา   ท%องถ่ินของเรา 1   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส21204   รายวิชา   ท%องถ่ินของเรา 2   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส21231   รายวิชา   หน%าท่ีพลเมือง 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส21232   รายวิชา   หน%าท่ีพลเมือง 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส22205   รายวิชา   เศรษฐกิจพอเพียง 1 จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส22206   รายวิชา   เศรษฐกิจพอเพียง 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส22233   รายวิชา   หน%าท่ีพลเมือง 3  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส22234   รายวิชา   หน%าท่ีพลเมือง 4  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส23235   รายวิชา   หน%าท่ีพลเมือง 5  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส23236   รายวิชา   หน%าท่ีพลเมือง 6  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา   ส31101   รายวิชา   สังคมศึกษา 1   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส31102   รายวิชา   สังคมศึกษา 2   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส31103   รายวิชา   พระพุทธศาสนา 1   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส31104   รายวิชา   พระพุทธศาสนา 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส32101   รายวิชา   ภูมิศาสตร#   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส32102   รายวิชา   เศรษฐศาสตร#  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส32103   รายวิชา   พระพุทธศาสนา 3   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส32104   รายวิชา   พระพุทธศาสนา 4   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส33101   รายวิชา   ประวัติศาสตร# 1  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส33102   รายวิชา   ประวัติศาสตร# 2  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 

รายวิชาเพ่ิมเติม  
รหัสวิชา   ส31221   รายวิชา   กฎหมายน�ารู% 1   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส31222   รายวิชา   กฎหมายน�ารู% 2   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส31264   รายวิชา   ประวัติศาสตร#ไทย  จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส31265   รายวิชา   วัฒนธรรมและภูมิป7ญญาไทย  จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส32281   รายวิชา   ประชากรและสิ่งแวดล%อม จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส32241   รายวิชา   เงินทองของมีค�า   จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส32284   รายวิชา   อาเซียนศึกษา  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส32223   รายวิชา   การเมืองการปกครอง จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส30231   รายวิชา   หน%าท่ีพลเมือง 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส30232   รายวิชา   หน%าท่ีพลเมือง 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส33286   รายวิชา   ภูมิศาสตร#กายภาพ  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส33263   รายวิชา   โลกป7จจุบัน  จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส33203   รายวิชา   ศาสนาสากล  จำนวนชั่วโมง  60  ชัว่โมง  1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส33242   รายวิชา   เศรษฐกิจโลก  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส30233   รายวิชา   หน%าท่ีพลเมือง 3  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   ส30234   รายวิชา   หน%าท่ีพลเมือง 4  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส21101              รายวิชา สังคมศึกษา 1                 กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1    ภาคเรียนท่ี  1        เวลา  60  ช่ัวโมง             จำนวน  1.5  หน�วยกิต 
 
 ศึกษา ค%นคว%า และวิเคราะห#ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติ
ตั้งแต�ประสูติ จนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา ข%อคิดจากชาดก เรื่องเล�า การเผยแผ�พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน 
นับถือสู�ประเทศไทย การพัฒนาจิต บริหารจิตและเจริญป7ญญาด%วยอานาปานสติ การดำเนินชีวิตด%วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ประวัติ ความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ พุทธคุณ 9  
ข %อธรรมสำคัญในกรอบอร ิยส ัจ 4  พุทธศาสนสุภาษิต บทสวดมนต# แผ �เมตตา ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต�อสภาพแวดล%อมในสังคมไทย การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนา การนำไปพัฒนาแก%ป7ญหาของตนเองและครอบครัวในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษา
สิ่งแวดล%อม  ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย พิกัดภูมิศาสตร# (ละติจูด 
และลองจิจูด) เส%นแบ�งเวลาการเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก ป7จจัยทางกายภาพและป7จจัยทางสังคมท่ีมีผล
ต�อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ประเด็น
ป7ญหาจากปฏิสัมพันธ#ระหว�างสภาพแวดล%อมทางภายภาพกับมนุษย#ท่ีเกิดข้ึนในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย และการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
 โดยการใช%กระบวนการความคิด  สืบเสาะหาข%อมูล ความสามารถในตั ้งคำถามเชิงวิเคราะห#  
การสังเกต การสรุปความรู%ที่ได%เปFนแผนผังความคิด การแสดงความคิดเห็นอย�างหลากหลาย การนำเสนอ   
การใช%เครื่องมือทางภูมิศาสตร#สืบค%นข%อมูล การใช%กระบวนการตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร# การรวบรวมข%อมูล  
การจัดการข%อมูล การวิเคราะห#ข%อมูล การสรุปเพ่ือตอบคำถาม การใช%ทักษะการสังเกต การแปลความข%อมูล
ทางภูมิศาสตร# การใช%เทคนิคและเครื่องมือ การคิดแบบองค#รวม การคิดเชิงพ้ืนท่ี และการใช%เทคโนโลยี  
 เพ่ือให%เข%าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ เข%าใจลักษณะทางกายภาพของ
โลกและสรรพสิ่งที่มีผลต�อกัน ปฏิสัมพันธ#ของมนุษย#กับสิ่งแวดล%อมทางกายภาพที่ก�อให%เกิดการสร%างสรรค# 
วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส�วนร�วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล%อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตลอดจนสามารถใช%ภูมิสารสนเทศอย�างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 

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

รวมท้ังหมด 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส21102                 รายวิชา สังคมศึกษา 2              กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1     ภาคเรียนท่ี  2      เวลา  60  ช่ัวโมง             จำนวน  1.5  หน�วยกิต 
 
 ศึกษา ค%นคว%า และวิเคราะห#ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา  วิธีการปฏิบัติตนอย�างเหมาะสมต�อ
พระภิกษุ การจัดพิธีกรรม การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม การบำเพ็ญประโยชน#ต�อศาสนสถาน ข%อมูล
เบื้องต%นเก่ียวกับศาสนาอ่ืนๆ ในประเทศไทยและการปฏิบัติตนต�อศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณ#ต�างๆ ได%อย�าง
เหมาะสม การปฏิบัติตนตามกฎหมายในการคุ %มครองสิทธิของบุคคล การทำประโยชน#ต�อสังคมและ
ประเทศชาติ หลักการเจตนารมณ# โครงสร%างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับป7จจุบัน บทบาทการถ�วงดุลของอำนาจอธิปไตย การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห�งราชอาณาจักรไทยฉบับป7จจุบันที่เกี่ยวข%องกับตนเอง ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร#  
ความเปFนมา หลักการและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต�อสังคมไทย บทบาทหน%าที่และ 
ความแตกต�างของสถาบันการเงินแต�ละประเภท ค�านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของตนในสังคม การ
พึ่งพาอาศัยกันและการแข�งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ป7จจัยที่มีอิทธิพลต�อการกำหนดอุปสงค#และ
อุปทาน และกฎหมายเก่ียวกับทรัพย#สินทางป7ญญา  
 โดยการใช%กระบวนการความคิด สืบเสาะหาข%อมูล การตั้งคำถาม การสังเกต การตอบคำถาม 
เชิงวิเคราะห# การสรุปความรู%ที่ได%เปFนแผนผังความคิด การแสดงความคิดเห็นอย�างหลากหลาย การนำเสนอ 
และการทำงานกลุ�ม 
 เพื่อให%เข%าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  การปฏิบัติตนเปFนคนดีตามวิถี
ประชาธิปไตย สามารถดำเนินชีวิตและอยู�ร�วมกับผู%อื่นในสังคมได%อย�างมีความสุข การใช%ทรัพยากรที่มีอยู�
จำกัดให%เกิดประสิทธิภาพ เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิป7ญญา และการดำเนินชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8 
ส 1.2 ม.1/3  ม.1/5 
ส 5.1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
ส 5.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 

รวมท้ังหมด 17 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส21103              รายวิชา ประวัติศาสตร7 1            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1             เวลา 20  ช่ัวโมง          จำนวน 0.5  หน�วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห# ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร# เทียบศักราชตามระบบต�าง ๆ 
ความสัมพันธ#และความสำคัญของอดีตที่มีต�อป7จจุบันและอนาคต นำวิธีการทางประวัติศาสตร#มาใช%ศึกษา 
เรื่องของท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร#ท่ีมีผลต�อพัฒนาการทางประวัติศาสตร# สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศต�างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต%ความร�วมมือผ�านการรวมกลุ�มเปFนอาเซียนท่ีถือว�าเปFนการ
พัฒนาการของภูมิภาคและความสำคัญของแหล�งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต% 

โดยใช%กระบวนการศึกษา ค%นคว%า เทียบ วิธีการทางประวัติศาสตร# กระบวนการกลุ�มกระบวนการ
เรียนรู%แบบบูรณาการ ใช%วิธีการทางประวัติศาสตร#มาวิเคราะห#เหตุการณ#ต�าง ๆ อย�างเปFนระบบ   

เพื่อให%เข%าใจความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร# เข%าใจความเปFนมาของประวัติศาสตร#เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต% มีคุณลักษณะอันพึงประสงค#ด%านรักชาติ ศาสน# กษัตริย# ซื่อสัตย#สุจริต มีวินัย ใฝMเรียนรู% 
มุ�งม่ันในการทำงานรักความเปFนไทยและมีจิตสาธารณะ  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 4.1    ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
 ส 4.3 ม.1/1 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส21104               รายวิชา ประวัติศาสตร7 2            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 20 ช่ัวโมง              จำนวน 0.5  หน�วยกิต 
 
 ศึกษาประวัติศาสตร#ความเปFนมาของชาติไทย อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร#สมัยก�อนสุโขทัย
ในดินแดนไทยโดยสังเขป รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทยวิเคราะห#พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยใน
ด%านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคมและความสัมพันธ#ระหว�างประเทศ ภูมิป7ญญาไทยสมัยสุโขทัย 
ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย  
 โดยใช%กระบวนการศึกษาค%นคว%าคิดวิเคราะห#กระบวนการกลุ�ม กระบวนการเรียนรู%แบบบูรณาการ
เพื่อให%เกิดความรู%ความเข%าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ#ทางประวัติศาสตร#สามารถใช%วิธีการทางประวัติ 
ศาสตร#มาวิเคราะห#เหตุการณ#ต�างๆอย�างเปFนระบบ เข%าใจความเปFนมาของชนชาติไทย พัฒนาการด%านต�าง ๆ 
วัฒนธรรมไทย ภูมิป7ญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค#ด%านรักชาติ ศาสน# กษัตริย# ซื่อสัตย#สุจริต มีวินัย  
ใฝMเรียนรู% มุ�งม่ันในการทำงาน  รักความเปFนไทย  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 4.2    ม.1/1 , ม.1/2  
 ส 4.3 ม.1/2 , ม.1/3 
รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส22101               รายวิชา สังคมศึกษา 3            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2           ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  60  ช่ัวโมง      จำนวน  1.5  หน�วยกิต   
                   

ศึกษา วิเคราะห# อธิบายการเผยแผ�พระพุทธศาสนาเข%าสู�ประเทศเพื่อนบ%าน การนับถือพระพุทธ 
ศาสนาของประเทศเพื่อนบ%านในป7จจุบัน  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต�อสังคมไทยในฐานะเปFนราก 
ฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ#  และมรดกของชาติ พุทธประวัติตอนการผจญมาร การตรัสรู% การสั่งสอน 
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย�าง ชาดก วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี การบริหาร
จิตเจริญป7ญญา การเรียนรู% และดำเนินชีวิตด%วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

ศึกษา วิเคราะห#การใช%เครื่องมือทางภูมิศาสตร#  ในการรวบรวม และนำเสนอข%อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพ และป7จจัยทางสังคมท่ีมีผลต�อทำเลท่ีต้ังของทวีปยุโรปและแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของทวีปยุโรป และแอฟริกา รวมทั ้งการอนุร ักษ# ป7ญหาผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และสิ่งแวดล%อมต�อประเทศไทย  เพื่อให%เกิดความรู%ความเข%าใจการใช%เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร#ในการรวบรวม และนำเสนอข%อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรป 
และแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป และแอฟริกา 
รวมทั้งการอนุรักษ# ป7ญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และสิ่งแวดล%อมต�อประเทศไทยอย�าง
ยั่งยืน 

โดยการสืบค%นข%อมูลจากแหล�งเรียนรู%  โดยใช%กระบวนการทางวิทยาศาสตร#  กระบวนการคิด
วิเคราะห# ทักษะกระบวนการกลุ�ม  ใช% ศึกษาค%นคว%าหาข%อมูล การอภิปรายเพื่อให%เกิดความรู%ความคิด       
การสำรวจ การบรรยาย กระบวนการคิดวิเคราะห# กระบวนการสร%างความตระหนัก ส�งเสริมการทำงานกลุ�ม
เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมนำไปสู�การยอมรับ และเห็นคุณค�าของตนเอง และผู%อ่ืน    

เกิดความตระหนัก เห็นคุณค�า ความสำคัญ ของทรัพยากรที่มีอยู� และต%องใช%ร�วมกันและความ                
สัมพันธ#ระหว�างทวีปต�าง ๆ นำความรู%ไปใช%ประโยชน#ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ี
เหมาะสม   
  
รหัสตัวช้ีวัด  
 ส 1.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/9, ม.2/10   
 ส 1.2   ม.2/3, ม.2/4       
 ส 5.1   ม.2/1, ม.2/2      
 ส 5.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
รวมท้ังหมด  16  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
 
รหัสวิชา ส22102             รายวิชา สังคมศึกษา 4              กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  60  ช่ัวโมง         จำนวน  1.5  หน�วยกิต   
                   

ศ ึกษาว ิเคราะห# เก ี ่ยวก ับหลักธรรมทางศาสนาทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต  
พระไตรปPฎก หน%าท่ีชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ  การพัฒนาชุมขน และการจัดระเบียบสังคม และศึกษา
เรียนรู%ศาสนาอ่ืนๆ  การปฏิบัติตนอย�างเหมาะสม  

ศึกษากฎหมายที่เกี ่ยวข%องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ สถานภาพ บทบาท  สิทธิ 
เสรีภาพและหน%าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สถาบันทางสังคม วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย กระบวนในการตรา กฎหมาย เหตุการณ# และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการ
ปกครองของไทย   

ศึกษาและวิเคราะห#ป7จจัยที่มีผลต�อการลงทุน และการออม ป7จจัยการผลิตสินค%าและบริการ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการคุ%มครองสิทธิผู%บริโภค การแข�งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจาย
ทรัพยากรในโลกท่ีส�งผลต�อความสัมพันธ#ทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 

โดยใช%กระบวนการคิดวิเคราะห#  ทักษะกระบวนการกลุ�ม  ศึกษาค%นคว%าหาข%อมูล ตอบคำถามเชิง
วิเคราะห# กระบวนการเรียนรู%ด%วยการสร%างความตระหนัก การสร%างค�านิยม สร%างนิสัย กระบวนการปฏิบัติ 
การคิดวิเคราะห#เปรียบเทียบหาเหตุผล การอภิปราย  โดยใช%การสืบค%นข%อมูลจากแหล�งการเรียนรู%   
            เพื่อให%มีความรู%ความเข%าใจตระหนักและเห็นคุณค�าในการปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม  จริยธรรม
ค�านิยมที ่ด ีงาม หลักธรรมทางศาสนาที ่ตนนับถือโดยนำมาประยุกต#ใช%ในการพัฒนาตน สังคม และ
สิ่งแวดล%อมเพื่อการอยู�ร�วมกันได%อย�างสันติสุข เกิดความตระหนักความสำคัญของบทบาท สิทธิ หน%าที่ของ
ตนเอง สามารถปฏิบัติตนเปFนพลเมืองดี  สามารถนำความรู%ไปประยุกต#ใช%ปฏิบัติในชีวิต ประจำวันบนพ้ืนฐาน
แนวคิดชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีเหมาะสม  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ส 1.1   ม.2/4,  ม.2/7,  ม.2/8 ,  ม.2/11   
 ส 1.2    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/5       
 ส 2.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4    
 ส 2.2    ม.2/1,  ม.2/2 
 ส 3.1   ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4    
 ส 3.2   ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 
รวมท้ังหมด  21  ตัวช้ีวัด 
 
 
 



242 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส 22103   รายวิชา ประวัติศาสตร7 3    กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1       เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห#การประเมินความน�าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร# และความสำคัญของ
การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร#ที่น�าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห#ความแตกต�างระหว�างความจริงกับ
ข%อเท็จจริงของเหตุการณ#ทางประวัติศาสตร# พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด%าน
ต�างๆ ป7จจัยที ่ส�งผลต�อความมั ่นคงและความเจริญรุ �งเรืองของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรี 
 โดยใช%วิธีการทางประวัติศาสตร# โดยใช%ทักษะการสืบค%น การรวบรวมข%อมูล การสรุป กระบวนการ
คิดวิเคราะห# กระบวนการคิดอย�างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ�ม กระบวนการเผชิญสถานการณ# และ
กระบวนการแก%ป7ญหา  
 เพื่อให%เกิดความรู%ความเข%าใจความเปFนมาของชาติไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค#ในด%านรักชาติ 
ศาสน# กษัตริย# ใฝMเรียนรู% มุ�งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย#สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความ
เปFนไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 4.1     ม.2/1, ม. 2/2, ม. 2/3 
 ส 4.3     ม.2/1, ม. 2/2, ม. 2/3 
รวมท้ังหมด   6  ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส 22104     รายวิชา ประวัติศาสตร7 4   กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 20 ช่ัวโมง              จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห#อิทธิพลของภูมิป7ญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต�อการพัฒนาชาติ
ไทยในยุคต�อมา พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความสำคัญของแหล�ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย  
 โดยใช%วิธีการทางประวัติศาสตร# โดยใช%ทักษะการสืบค%น การรวบรวมข%อมูลการสรุป กระบวนการ
คิดวิเคราะห# กระบวนการคิดอย�างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ�ม กระบวนการเผชิญสถานการณ# และ
กระบวนการแก%ป7ญหา  
 เพื่อให%เกิดความรู%ความเข%าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต�างๆ ในทวีปเอเชียจาก
อดีตจนถึงป7จจุบัน ให%ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค#ในด%านรัก
ชาติ ศาสน# กษัตริย# ใฝMเรียนรู% มุ�งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย#สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรง
ความเปFนไทย 

รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 4.2    ม.2/1, ม. 2/2  
 ส 4.3    ม.2/3 
 รวมท้ังหมด  3 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส23101               รายวิชา สังคมศึกษา 5            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3        ภาคเรียนท่ี 1        เวลา   60  ช่ัวโมง         จำนวน  1.5  หน�วยกิต 
 
 
           ศึกษาประวัติความเปFนมา  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา  การเผยแผ�พระพุทธศาสนาเข%า 
สู�ประเทศไทย  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต�างๆ  พุทธสาวกพุทธสาวิกา  ชาดก และชาวพุทธตัวอย�าง 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมที่สำคัญและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพื่อเปFนแนวทาง ในการ
ดำเนินชีวิตท่ีดี และอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข                   
          ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร# และเทคโนโลยีสมัยใหม�ในการสืบค%นข%อมูล เกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพ และลักษณะทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต% ความสัมพันธ#ระหว�าง
สภาพแวดล%อมทางกายภาพและสังคม การเปลี ่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม                 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุของป7ญหา ผลกระทบต�อประเทศและโลก 
ตลอดจนแนวทางในการอนุรักษ#และพัฒนาสิ่งแวดล%อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต%โดยใช%
เครื่องมือทางภูมิศาสตร#และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค%นข%อมูล นำข%อมูลมาศึกษาหาความรู% เข%าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล%อมทางกายภาพและสภาพแวดล%อมทางสังคมวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต%  เปFนแนวทางในการศึกษาป7ญหาและผลกระทบท่ีมีต�อโลก  
 ระบุความร�วมมือระหว�างประเทศที่มีผลต�อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล%อม โดยใช%ทักษะ
กระบวนการคิด การวิเคราะห# การสืบค%นข%อมูล การเผชิญสถานการณ# และการแก%ป7ญหาทักษะกระบวนการ
กลุ�ม 
 เพื่อให%เกิดความเข%าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู% มีความสามารถในการใช%เครื่องมือทางถูมิศาสตร#
ในการสืบค%นข%อมูล  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค#ในด%านการใฝMเรียนรู% มุ �งมั ่นในการทำงาน มีวินัย มีจิต
สาธารณะ เห็นคุณค�าและมีจิตสำนึกในการร�วมมือกันแก%ป7ญหา  ตระหนักผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล%อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต�อสิ่งมีชีวิต หาแนวทางในการอนุรักษ#พัฒนา
สิ่งแวดล%อม และการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข                
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9 
 ส 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/, ม.3/4, ม.3/5 , ม.3/6 ,ม.3/7 
 ส 5.1 ม.3/1, ม.3/2 
 ส 5.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3ม  ม.3/4, ม.3/5 
รวมท้ังหมด    23  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ส23102              รายวิชา สังคมศึกษา 6             กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี  3        ภาคเรียนท่ี 1       เวลา   60  ช่ัวโมง          จำนวน  1.5 หน�วยกิต 
 
           ศึกษาระบบการเมืองการปกครองในรูปแบบต�างๆท่ีใช%ในป7จจุบัน การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย#เปFนประมุข  
ศึกษารัฐธรรมนูญฉบับป7จจุบัน  สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญโดยเน%นสิทธิมนุษยชน การมีส�วนร�วม ทาง
การเมือง  และการตรวจสอบการใช%อำนาจของรัฐ  บทบาทหน%าท่ีของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ�นดิน 
ตลอดจนป7ญหา และอุปสรรคต�อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย ศึกษากฎหมายอาญา และ
กฎหมายแพ�ง การปฏิบัติตนตามกฎหมาย  และมีส�วนร�วมในการปกปQองและคุ%มครองผู%อ่ืนตามหลักสิทธิ
มนุษยชนในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  วิเคราะห#ป7ญหาของสังคมไทย  ป7จจัยท่ีก�อให%เกิดป7ญหาความ
ขัดแย%ง และเสนอแนวคิดและความร�วมมือในการลดความขัดแย%งเพ่ือ 
สร%างความสมานฉันท#  สามารถดำรงชีวิตอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุขในสังคม 
          ศึกษาความรู%ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร# กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ในการแลกเปลี่ยนสินค%า 
และบริการ ตลาดและประเภทตลาด กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  ภาวะเงินเฟQอ ภาวะเงินฝRดสหกรณ# 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การว�างงานและการแก%ป7ญหา  ระบบเศรษฐกิจ และระบบเศรษฐกิจของไทย 
บทบาทหน%าท่ีของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ  นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ การค%า
ระหว�างประเทศ  การลงทุนระหว�างประเทศ และการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 
 ส 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 , ม.2/4  
 ส 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
 ส 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5,  ม.3/6  
รวมท้ังหมด    18     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



246 
 

คำอธิบายรายวิชา 
  

รหัสวิชา ส23103            รายวิชา ประวัติศาสตร7 5            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
 ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา   20   ช่ัวโมง          จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห# เรื ่องราวเหตุการณ#สำคัญทางประวัติศาสตร#ได%อย�างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร# ใช%วิธีการทางประวัติศาสตร#ในการศึกษาเรื่องราวต�างๆท่ีตนสนใจ ศึกษาพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต�างๆ ในโลกโดยสังเขป  ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู�ความร�วมมือ
และความขัดแย%งในคริสต#ศตวรรษท่ี 20  ตลอดจนความพยายามในการขจัดป7ญหาความขัดแย%ง 
 โดยใช%วิธีการทางประวัติศาสตร# กระบวนการคิด กระบวนการสืบค%นข%อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ#และแก%ป7ญหา กระบวนการกลุ�ม เพ่ือให%เกิดความรู%ความ
เข%าใจในการนำวิธีการทางประวัติศาสตร#มาใช%ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข%องกับตนเองครอบครัว ท%องถิ่นของ
ตนเองตลอดจนพัฒนาการในภูมิภาคต�างๆของโลก ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยน แปลงในภูมิภาค
ต�างๆของโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงดังกล�าว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค#ในด%านรัก
ชาติ ศาสน# กษัตริย# ซ่ือสัตย#สุจริต มีวินัย ใฝMเรียนรู% อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเปFนไทย มี
จิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู�ร�วมกันได%อย�างสันติสุข   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
   ส 4.1    ม.3/1,  ม.3/2  
           ส 4.2   ม.3/1,  ม.3/2  
 รวมท้ังหมด  4  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส23104              รายวิชา ประวัติศาสตร7 6         กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
 ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 2 เวลา   20   ช่ัวโมง    จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห#  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร#ในด%านต�างๆ  ป7จจัยท่ีส�งผลต�อความม่ันคงและ
ความเจริญรุ�งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร# บทบาทของพระมหากษัตริย#ในราชวงศ#จักรีในการสร%างสรรค#
ความเจริญและความม่ันคงของชาติ  พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร#ทางด%านการ เมืองการปกครอง 
สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ#ระหว�างประเทศตามช�วงสมัยต�างๆ เหตุการณ#สำคัญสมัยรัตนโกสินทร#ท่ีมี
ผลต�อการพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห#สาเหตุ ป7จจัย และผลของเหตุการณ# ภูมิป7ญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร# และอิทธิพลต�อการพัฒนาชาติไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
 โดยใช%วิธีการทางประวัติศาสตร# กระบวนการคิด กระบวนการสืบค%นข%อมูล กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ#และแก%ป7ญหา กระบวนการกลุ�ม เพ่ือให%เกิดความรู%ความ
เข%าใจ ประวัติศาสตร#สมัยรัตนโกสินทร# เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเปFนไทย มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค#ในด%านรักชาติ ศาสน# กษัตริย# ซื่อสัตย#สุจริต มีวินัย ใฝMเรียนรู% อยู�อย�างพอเพียง มุ�งมั่นในการทำงาน 
รักความเปFนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู�ร�วมกันได%อย�างสันติสุข  
 
รหัสตัวช้ีวัด   
  ส 4.2   ม.3/1, ม.3/2  
  ส 4.3   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส31101               รายวิชา สังคมศึกษา 1            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1      เวลา   40   ช่ัวโมง        จำนวน  1.0  หน�วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร%าง การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การแก%ป7ญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม 

ศึกษาวิเคราะห#ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ#วัฒนธรรมไทย ความแตกต�างระหว�าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล  แนวทางการอนุรักษ#วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาใช%
อย�างเหมาะสม และมีวิจารณญาณ 
 ศึกษาสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพของพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก  สิทธิมนุษยชน   
 ศึกษาคุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม โลก เช�นการเปFนพลเมืองดีตามสังคมไทย
และสังคมโลก  หน%าที่ของพลเมืองดี  การคุ%มครองสิทธิมนุษยชน  ภูมิป7ญญาวัฒนธรรมไทย  นานาประเทศ  
เพ่ือให%เกิดความเข%าใจ  เห็นคุณค�าและปฏิบัติตนเปFนพลเมืองดี 

โดยใช%กระบวนการเรียนรู %แบบร�วมมือ กระบวนการทางป7ญญา กระบวนการทางสังคม และ 
กระบวนการสร%างค�านิยมในการเปFนพลเมืองที่ดีของสังคม โดยใช%สื่อประสมเปFนสื่อหลักในการเรียนรู%เพื่อให%
นักเรียนสามารถปฏิบัติหน%าท่ีของตนเองได%ตามศักยภาพและทำงานร�วมกับผู%อ่ืนอย�างเปFนกัลยาณมิตร เปFนผู%
ใฝMรู%ใฝMเรียน มีเหตุผลและกล%าแสดงความคิดเห็นได%เหมาะสมกับสถานการณ# ตลอดจนก%าวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ส 2.1  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/5   
รวมท้ังหมด   3  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส31102                รายวิชา สังคมศึกษา 2            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4         ภาคเรียนท่ี 2        เวลา   40   ช่ัวโมง       จำนวน  1.0  หน�วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห#บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยฉบับป7จจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน ป7ญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศไทย การเมือง การปกครอง การประสานประโยชน#ร�วมกัน
ระหว�างประเทศ 
การแลกเปลี่ยนเพ่ือช�วยเหลือและส�งเสริมด%านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความสำคัญ และความ
จำเปFนที่ธำรงรักษาไว%ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย#ทรงเปFนประมุข การมี
ส�วนร�วมในการตรวจสอบ การใช%อำนาจรัฐ กฎหมายแพ�งเกี ่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ�ง
เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย# ชีวิต และร�างกาย กฎหมายอื่นท่ี
สำคัญ ข%อตกลงระหว�างประเทศ  

โดยใช%กระบวนการคิด กระบวนการสืบค%นข%อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ# กระบวนการแก%ป7ญหา กระบวนการกลุ�มเพื่อให%เกิดความรู%ความเข%าใจ 
สามารถนำไปประยุกต#ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค#ในด%านรัก
ชาติ ศาสน# 
กษัตริย# มีวินัย ใฝMเรียนรู% รักความเปFนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย�างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ส 2.1   ม.4-6/1, ม.4-6/4    
 ส 2.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม4-6/3, ม.4-6/4   
รวมท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส31103            รายวิชา พระพุทธศาสนา 1               กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4          ภาคเรียนท่ี 1             เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน�วยกิต   

ศึกษา  และ วิเคราะห#สังคมชมพูทวีป  คติความเชื่อทางศาสนา สมัยก�อนพระพุทธเจ%าในฐานะเปFน
มนุษย#  ผู%ฝTกตนได%อย�างสูงสุด พุทธประวัติด%านการก�อต้ังพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  และการเผยแผ�
พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยาพระพุทธศาสนาเปFนศาสตร#แห�งการศึกษา เน%นการพัฒนาศรัทธาและ
ป7ญญาท่ีถูกต%อง การฝTกหัดอบรมตน การพ่ึงตนเองและการมุ�งอิสรภาพ เน%นความสัมพันธ# ของเหตุป7จจัย
และวิธีการแก%ป7ญหาวิเคราะห#ความหมายและคุณค�าของพุทธะ ธรรมะ สังฆะทุกข# )ธรรมท่ีควรรู%(  อริยสัจ

นามรูป  โลกธร5 เรื่องขันธ ตเจตสิก พุทธศาสนสุภาษิต เรื่องจิตฺตํ ทนฺตํ  สุขาวหํ จิตท่ีฝTกดีแล%วนำสุขมาให% 
นอุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ  บัณฑิตย�อมไม�แสดงอาการข้ึน ๆ ลง ๆ นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต คนท่ีไม�ถูกนินทา 
ไม�มีในโลกประวัติ พระอัสสชิ พระกีสาโคตมีเถรี   พระนางมัลลิกาซ่ึงเปFนพุทธสาวก พุทธสาวิกาและประวัติ  
พระนาคเสน - พระ ยามิลินท# สมเด็จพระวันรัต )เฮง  เขมจารี (พระอาจารย#ม่ัน  ภูริทตฺโตในฐานะชาวพุทธ
ตัวอย�าง ชาดก เรื่อง เวสสันดรชาดก  รู%และเข%าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน#ของการบริหารจิตและเจริญ
ป7ญญาฝTกการบริหารจิตและเจริญป7ญญาตามหลักสติป7ฎฐานนำวิธีการบริหารจิตและเจริญป7ญญาไปใช%ใน
การพัฒนาการเรียนรู%  คุณภาพชีวิตและสังคมและการแสดงตนเปFนพุทธมามกะ 

โดยใช%กระบวนการกลุ�ม การสืบค%นข%อมูล การอภิปราย การนำเสนอโดยสื่อสารสิ่งท่ี เรียนรู% การ
ตัดสินใจ  การมองเห็นคุณค�า  การศึกษาจากกรณีตัวอย�าง วิเคราะห#โดยใช%ทักษะการคิดวิเคราะห# การคิด
รวบยอด ทักษะประเมินค�า การเรียนรู%แบบร�วมมือ เทคนิคการแก%ป7ญหา เพ่ือนำไปสู�ความรู%ความเข%าใจท่ี
ถูกต%อง มีวินัยเชิงบวก มีคุณธรรมจริยธรรม  

ท้ังนี้เพ่ือให%ผู%เรียนเกิดความตระหนักในชาติ ศาสน# พระมหากษัตริย#  มีวินัย  มีความซ่ือสัตย# 
สุจริต มีลักษณะใฝMเรียนรู%มีความมุ�งม่ันในการทำงานมีจิตสาธารณะและรักความเปFนไทย 
  
รหัสตัวช้ีวัด  
 ส 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/5, ม4-6/8, ม.4-6/9, ม.4-6/13, ม.4-6/14,  ม.4-6/17,  
  ม.4-6/20, ม.4-6/21 
 ส 1.2  ม.4-6/3  

รวมท้ังหมด 11 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส31104             รายวิชา พระพุทธศาสนา 2              กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4             ภาคเรียนท่ี 2         เวลา 20 ช่ัวโมง            จำนวน 0.5 หน�วยกิต                     

 ศึกษาและวิเคราะห#พุทธประวัติด%านการบริหารและการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาการฝTกตนไม�ให%
ประมาท  พระพุทธศาสนามุ�งประโยชน#สุขและสันติภาพแก�บุคคล  สังคมและโลกวิเคราะห#อริยสัจ  สมุทัย

)ธรรมท่ีควรละ(เรื่องหลักกรรม พุทธศาสนสุภาษิตเรื่อง  ฆ�าความโกรธได%ย�อมอยู�เปFนสุข ปฏิรูปการี ธุรวา 
อุZ[ฐาตา  วินฺทเต ธนํ  คนขยันเอาการเอางาน กระทำเหมาะสม ย�อมหาทรัพย#ได% วายเมถว ปุริโส ยาว 
อตฺถสฺส  นิปฺปทา เกิดเปFนคนควรจะพยายามจนกว�าจะประสบความสำเร็จประวัติ   หมอชีวก โกมารภัจ  
พระอนุรุทธะ  พระองคุลิมาล  ซ่ึงเปFนพุทธสาวก พุทธสาวิกา  ประวัตินายสุชีพ  ปุญญานุภาพ   สมเด็จพระ
นารายณ#มหาราช  พระธรรมโกศาจารย#  )พุทธทาสภิกขุ(ในฐานะชาวพุทธตัวอย�าง   วิธีการศึกษาค%นคว%าพระ
ไตรปPฏก  การสังคายนาและการเผยแผ�พระไตรปPฏกความสำคัญและคุณค�าของพระไตรปPฏก  พัฒนาการ
เรียนรู%ด%วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี รู%และเข%าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน#ของการบริหารจิตและเจริญ
ป7ญญา ฝTกการบริหารจิตและเจริญป7ญญาตามหลักสติป7ฎฐาน  ไปใช%ในการพัฒนาการเรียนรู%  คุณภาพชีวิต
และสังคม การปฏิบัติตนเปFนชาวพุทธท่ีดีต�อพระภิกษุ การเข%าใจในกิจของพระภิกษุ  คุณสมบัติทายกและ
ปฏิคาหก หน%าท่ีและบทบาทของพระภิกษุ การปกปQองคุ%มครอง พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย 
การปฏิบัติตนต�อพระภิกษุทางกาย วาจา และใจ ประกอบด%วยเมตตา การปฏิสันถารท่ีเหมาะสมต�อพระภิกษุ
ในโอกาสต�าง ๆ 

 โดยใช%กระบวนการกลุ�ม  การสืบค%นข%อมูล  การอภิปราย การนำเสนอโดยสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู%  การ
ตัดสินใจ  การมองเห็นคุณค�า  การศึกษาจากกรณีตัวอย�าง  วิเคราะห#โดยใช%ทักษะการคิดวิเคราะห# การ
เรียนรู%แบบร�วมมือ เทคนิคการแก%ป7ญหา เพ่ือนำไปสู�ความรู%ความเข%าใจท่ีถูกต%อง มีวินัยเชิงบวก มีคุณธรรม
จริยธรรม  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
   ส 1.1  ม.4-6/3, ม.4-6/10, ม.4-6/13, ม.4-6/14, ม.4-6/15, ม.4-6/19, ม.4-6/20 
 ส 1.2  ม.4-6/1  
 รวมท้ังหมด   8    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส32101               รายวิชา ภูมิศาสตร7                กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
 ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 1     เวลา  40  ช่ัวโมง      จำนวน  1.0 หน�วยกิต 

ศึกษาสถานการณ#และวิกฤตการณ#ด%านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมของประเทศไทยและ
ของโลก มาตรการปQองกันและแก%ไขป7ญหาบทบาทขององค#การและการประสานความร�วมมือท้ังในประเทศ
และนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล%อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม  รวมท้ัง
แนวทางการอนุรักษ#ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมในภูมิภาคต�างๆของโลก  การใช%ประโยชน#จาก
สิ่งแวดล%อมในการสร%างสรรค#วัฒนธรรม  อันเปFนเอกลักษณ#ของท%องถ่ินท้ังในประเทศไทยและโลก  รวมท้ัง
การมีส�วนร�วมในการแก%ป7ญหาการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ#ทรัพยากรและสิ่งแวดล%อมเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

โดยใช%กระบวนการกลุ�ม  ใช%เครื่องมือทางภูมิศาสตร#และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค%นข%อมูล
นำข%อมูลมาศึกษาหาความรู%อภิปรายนำเสนอ รวมท้ังศึกษาจากกรณีตัวอย�างและศึกษานอกสถานท่ี   

เพ่ือให%เห็นคุณค�าของการนำเอาความรู%ไปใช%ในชีวิตประจำวัน  ศึกษาติดตามข�าวสารเพ่ือการ
ตัดสินใจอย�างมีเหตุผล  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ  รักความเปFนไทยและค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
         ส  5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4  
         ส  5.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
 
รวมท้ังหมด  9 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส32102                รายวิชา เศรษฐศาสตร7           กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2        เวลา  40  ช่ัวโมง            จำนวน  1.0 หน�วยกิต 

ศึกษาบทบาทของรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายการเงิน  การคลัง  รายรับรายจ�ายของรัฐท่ีมีต�อ
งบประมาณ  หนี้สาธารณะ  การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

วิวัฒนาการของการเปPดเสรีทางเศรษฐกิจ  ป7จจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต�อการเปPดเสรีและผลกระทบ
การค%าและการลงทุนระหว�างประเทศ  บทบาทขององค#กรระหว�างประเทศในเวทีการเงินโลกท่ีมีผลต�อการ
เปลี่ยนแปลง 

บทบาทขององค#กร  ความร�วมมือทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศในระดับต�างๆป7จจัยท่ีนำไปสู�ความ
ขัดแย%ง  การประสานประโยชน#และความร�วมมือทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 

โดยใช%กระบวนการกลุ�ม  การสืบค%นข%อมูล  การใช%เทคโนโลยี    การวิเคราะห#  สังเคราะห#  สรุป
ข%อมูล  การอภิปราย  การนำเสนอ  การเสนอแนวทางแก%ป7ญหา 

เพ่ือนำความรู%ไปประยุกต#ใช%ในชีวิตประจำวัน  เพ่ือการตัดสินใจอย�างมีเหตุผล  มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีจิตสาธารณะ  รักความเปFนไทยและค�านิยมท่ีเหมาะสม 

  
รหัสตัวช้ีวัด  
            ส 3.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
            ส 3.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3  
 
รวมท้ังหมด   7    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส32103              รายวิชา พระพุทธศาสนา 3            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
 ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5           ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 20 ช่ัวโมง             จำนวน  0.5  หน�วยกิต   
                   
 ศึกษาและวิเคราะห#พระพุทธศาสนาท้ังทฤษฎีและวิธีการท่ีเปFนสากลและมีข%อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง 
ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา  การคิดตามนัยแห�งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร# 
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน อริยสัจเรื่อง  นิโรธ (ธรรมท่ีควร
บรรลุ) ได%แก� ภาวนา 4 วิมุตติ 5  นิพพาน  มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ)ได%แก�  พระสัทธรรม 3 ป7ญญาวุฒิธรรม 4  
พละ 5 อุบาสกธรรม 5  อปริหานิยธรรม 7  ปาปณิกธรรม 3 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 โภคอาทิยะ 5
อริยวัฑฒิ 5   อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6  ทศพิธราชธรรม 10  วิป7สสนาญาณ 9 พุทธศาสนสุภาษิตเรื่อง   
สนฺตZ[ฐี ปรมํ ธนํ  ความสันโดษเปFนทรัพย#อย�างยิ่ง  อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก  การเปFนหนี้เปFนทุกข#ในโลก   ราชา มุขํ 
มนุสฺสานํ   พระราชาเปFนประมุขของประชาชน  ชาดก   มโหสถชาดก ประวัติพระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี  
พระอานนท# ซ่ึงเปFนพุทธสาวก พุทธสาวิกา   ประวัติ  พระพรหมมังคลาจารย#(ป7ญญานันทภิกขุ)   ดร.เอ็มเบดการ#  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล%า  เจ%าอยู�หัว ในฐานะชาวพุทธตัวอย�าง รู%และเข%าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน#ของ
การบริหารจิตและเจริญป7ญญา  ฝTกการบริหารจิตและเจริญป7ญญาตามหลักสติป7ฎฐานนำวิธีการบริหารจิตและ
เจริญป7ญญาไปใช%ในการพัฒนาการเรียนรู%    การรักษาศีล 8  การเข%าร�วมกิจกรรมและเปFนสมาชิกขององค#กรชาว
พุทธ  การเปFนชาวพุทธท่ีดีตามหลักทิศเบื้องบน ในทิศ  6 การปฏิสันถารตามหลัก ปฏิสันถาร 2  หน%าท่ีและ
บทบาทของอุบาสก  อุบาสิกาท่ีมีต�อสังคมไทยในป7จจุบัน  การบำเพ็ญตนให%เปFนประโยชน#ต�อครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติ และโลก                   
 โดยใช%กระบวนการกลุ�ม  การสืบค%นข%อมูล  การอภิปรายและการนำเสนอโดยสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู%   
วิเคราะห#โดยใช%ทักษะการคิดวิเคราะห# การคิดรวบยอด ทักษะประเมินค�า การเรียนรู%แบบร�วมมือ  เทคนิคการ
แก%ป7ญหา เพ่ือนำไปสู�ความรู%ความเข%าใจท่ีถูกต%อง มีวินัยเชิงบวก มีคุณธรรมจริยธรรม  
 
รหัสตัวช้ีวัด   
   ส 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/6,ม.4-6/ 7, ม.4-6/8,ม.4-6/ 13, ม.4-6/14,  
          ม.4-6/15, ม.4-6/19, ม.4-6/20 

ส 1.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
รวมท้ังหมด  14 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส32104               รายวิชา พระพุทธศาสนา 2             กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ  
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5             ภาคเรียนท่ี 2         เวลา 20 ช่ัวโมง            จำนวน 0.5 หน�วยกิต                     

 ศึกษาและวิเคราะห#พุทธประวติัด%านการบริหารและการธำรงรกัษาพระพุทธศาสนา  การฝTกตนไม�ให%
ประมาท มุ�งประโยชน#สุขและสนัติภาพแก�บุคคล  สังคมและโลกวิเคราะห#อริยสัจ พุทธศาสนสภุาษิตเรื่อง  ฆ�าความ
โกรธได%ย�อมอยู�เปFนสุข ปฏิรูปการี ธรุวา อุZ[ฐาตา  วินฺทเต ธนํ    คนขยันเอาการเอางาน กระทำเหมาะสม ย�อมหา
ทรัพย#ได% วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  นิปปฺทา เกิดเปFนคนควรจะพยายามจนกว�าจะประสบความสำเร็จประวัติ   
หมอชีวก โกมารภัจ  พระอนุรุทธะ  พระองคุลิมาล  ซ่ึงเปFนพุทธสาวก พุทธสาวิกา  ประวัตนิายสุชีพ  ปุญญานภุาพ   
สมเด็จพระนารายณ#มหาราช   พระธรรมโกศาจารย#  )พุทธทาสภิกขุ(ในฐานะชาวพุทธตัวอย�าง   วิธีการศึกษา
ค%นคว%าพระไตรปPฏก  การสังคายนาและการเผยแผ�พระไตรปPฏกความสำคัญและคุณค�าของพระไตรปPฏกพัฒนาการ
เรียนรู%ด%วยวธิีคิดแบบโยนโิสมนสิการ 10 วธิี รู%และเข%าใจวธิีปฏบิัติและประโยชน#ของการบริหารจิตและเจริญ
ป7ญญา ฝTกการบริหารจิตและเจริญป7ญญาตามหลักสติป7ฎฐาน  นำไปใช%ในการพัฒนาการเรียนรู%  คุณภาพชีวิตและ
สังคม การปฏิบัติตนเปFนชาวพุทธท่ีดีต�อพระภิกษุ การเข%าใจในกิจของพระภิกษุ  คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก 
หน%าท่ีและบทบาทของพระภิกษุ ปกปQองคุ%มครอง พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสงัคมไทย การปฏิบัติตนต�อ
พระภิกษุทางกาย วาจา ใจ ท่ีเหมาะสมในโอกาสต�าง ๆ 

 โดยใช%กระบวนการกลุ�ม  การสบืค%นข%อมูล  การอภปิรายและ การนำเสนอ  วิเคราะห#โดยใช%ทักษะการคิด
วิเคราะห#  

การเรียนรู%แบบร�วมมือ เทคนิคการแก%ป7ญหา เพ่ือนำไปสู�ความรู%ความเข%าใจท่ีถูกต%อง มีวินัยเชงิบวก มี
คุณธรรมจรยิธรรม  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ส 1.1  ม.4-6/3, ม.4-6/10, ม.4-6/13, ม.4-6/14, ม.4-6/15, ม.4-6/19, ม.4-6/20 
ส 1.2    ม.4-6/1                                                      

 รวมท้ังหมด 8  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา ส33101            รายวิชา ประวัติศาสตร7 1           กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา  
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6         ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  40 ช่ัวโมง        จำนวน  1.0  หน�วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห# ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร#ท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร# คุณค�าและประโยชน#ของวิธีการทางประวัติศาสตร#ท่ีมีต�อ
การศึกษาประวัติศาสตร#สากล อารยธรรมลุ�มแม�น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล# หวางเหอ สินธุ และอารยธรรม
กรีก โรมัน การติดต�อระหว�างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต�อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก เหตุการณ#สำคัญต�างๆ ท่ีส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงของโลกในป7จจุบัน การขยาย การล�าอาณานิคมของ
ประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร�วมมือและความขัดแย%งของ
มนุษยชาติในโลก สถานการณ#สำคัญของโลกในคริสต#ศตวรรษท่ี 21 
 โดยใช%วิธีการทางประวัติศาสตร# กระบวนการคิด กระบวนการสืบค%นข%อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ# กระบวนการแก%ป7ญหา กระบวนการกลุ�ม 
 เพ่ือให%เกิดความรู% ความเข%าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร#สากล                
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค#ในด%านใฝMเรียนรู% มุ�งม่ันในการทำงาน ซ่ือสัตย#สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ส 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
 ส 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 , ม.4-6/4  
รวมท้ังหมด   6  ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส33102            รายวิชา ประวัติศาสตร7 2             กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6         ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  40 ช่ัวโมง        จำนวน  1.0  หน�วยกิต 
  

ศึกษา วิเคราะห# ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร#ท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร# คุณค�าและประโยชน#ของวิธีการทางประวัติศาสตร#
ท่ีมีต�อการศึกษาทางประวัติศาสตร# ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร#ตั้งแต�ความเปFนมาของชาติไทย
สมัยก�อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย#
ต�อชาติไทย ป7จจัยท่ีส�งเสริมการสร%างสรรค#ภูมิป7ญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซ่ึงมีผลต�อสังคมไทยในยุค
ป7จจุบัน บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย#ในการพัฒนาชาติไทยในด%านต�างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต�อสังคมไทย ผลงานของบุคคลสำคัญท้ังชาวไทยและต�างประเทศท่ีมีส�วน
สร%างสรรค#วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร#ไทย ป7จจัยและบุคคลท่ีส�งเสริมสร%างสรรค#ภูมิป7ญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต�อสังคมไทยในป7จจุบัน สภาพแวดล%อมท่ีมีผลต�อการสร%างสรรค#ภูมิป7ญญาและ
วัฒนธรรมไทย การกำหนดแนวทางและการมีส�วนร�วมอนุรักษ#ภูมิป7ญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช%วิธีการทางประวัติศาสตร# กระบวนการคิด กระบวนการสืบค%นข%อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ# กระบวนการแก%ป7ญหา กระบวนการกลุ�ม 

เพ่ือให%เกิดความรู%ความเข%าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร#ชาติไทย เกิด
ความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเปFนไทย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค#ในด%านรักชาติ ศาสน# กษัตริย# 
ซ่ือสัตย#สุจริต มีวินัย ใฝMเรียนรู% รักความเปFนไทย มุ�งม่ันในการทำงาน 

รหัสตัวช้ีวัด   
 ส 4.1 ม.4-6/, ม.4-6/2 
 ส. 4.3  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ม.4-6/5  
รวมท้ังหมด   7 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา  

รหัสวิชา ส21203             รายวิชา ท�องถ่ินของเรา 1          กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ  
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1          ภาคเรียนท่ี 1              เวลา  20  ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน�วยกิต                                                                                                                        

ศึกษาประวัติของโรงเรียน ข%อมูลต�าง ๆ ของโรงเรียน นักเรียนรู%จัก และสามารถติดต�องานกับครู
และบุคลากรในกลุ�มบริหารงานต�าง ๆ เพ่ือประโยชน#กับนักเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความ
ภาคภูมิใจในโรงเรียน นักเรียนสามารถระบุท่ีตั้งและหน%าท่ีของหน�วยงานต�าง ๆ ในโรงเรียน ศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร#ของท%องถ่ิน  แหล�งเรียนรู%ต�าง ๆ สถาบันการศึกษา สถานท่ีราชการสถานท่ีสำคัญทาง
ศาสนา เส%นทางคมนาคม ภูมิป7ญญาชาวบ%าน ศิลปหัตถกรรม ผลผลิตต�าง ๆ ท่ีมีเชื่อเสียงของท%องถ่ิน ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง สามารถอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในท%องถ่ิน และให%ความร�วมมือกับผู%นำท%องถ่ินท่ีตนอาศัยอยู� 

ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 
 1. รู%และอธิบายประวัติโรงเรียนและทราบข%อมูลต�าง ๆ ของโรงเรียน 
 2. รู%และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 3. รู%เข%าใจและอธิบายประวัติศาสตร#ของท%องถ่ินและแหล�งเรียนรู%ต�าง ๆ 
 4. รู%จักสถาบันการศึกษาสถานท่ีสำคัญทางศาสนา สถานท่ีราชการ และสามารถติดต�อสถานท่ี     
ราชการได% 
 5. รู%และเข%าใจและสามารถอธิบายภูมิป7ญญาชาวบ%าน ศิลปะหัตกรรมผลผลิตต�าง ๆ ท่ีมีชื่อเสียง    
ของท%องถ่ิน 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ส21204            รายวิชา ท�องถ่ินของเรา 2               กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1          ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 20 ช่ัวโมง              จำนวน  0.5 หน�วยกิต 

 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของท%องถ่ินเขตหลักสี่ ท้ังท่ีตั้งลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟQาอากาศ 

ทรัพยากร สภาพแวดล%อม ประชากร สภาพแวดล%อม ประชากรการปกครอง สภาพการศึกษา สภาพทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาการทางประวัติศาสตร# เรื่องการต้ังถ่ินฐาน ลำดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร# มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท%องถ่ินเก่ียวกับโบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปหัตถกรรม ภาษา วรรณกรรม 
การละเล�นพ้ืนบ%าน นาฏศิลป]ดนตรี ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศึกษาภูมิป7ญญาชาวบ%านและเทคโนโลยีของท%องถ่ินด%านต�างๆเอกลักษณ#ของท%องถ่ิน บุคคลสำคัญ
ในท%องถ่ินท้ังทางด%านประวัติศาสตร# วัฒนธรรมและบุคคลสำคัญในป7จจุบัน ตลอดจนใช%แหล�งเรียนรู% ใน
ท%องถ่ินและแหล�งเรียนรู%ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู�หัวมาประยุกต#ใช%ให%เปFน
ประโยชน#ต�อท%องถ่ินท้ังในป7จจุบันและในอนาคตอย�างยั่งยืน 

โดยการใช%กระบวนการสร%างความรู% ความเข%าใจการค%นคว%าการปฏิบัติ กระบวนการกลุ�ม การสร%าง
ความตระหนัก การวิเคราะห# การระดมพลังสมอง และการสร%างค�านิยมเพ่ือให%เกิดความรู%ความเข%าใจท%องถ่ิน
ของตนสามารถนำเสนอข%อมูลของท%องถ่ินจากการเรียนรู%ไปใช%ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. มีความรู% ความเข%าใจ ลักษณะทางกายภาพเก่ียวกับ ท่ีตั้ง ลักษณะภูมิประเทศสภาพแวดล%อม     
ประชากร การปกครอง สภาพทางเศรษฐกิจของท%องถ่ินเขตหลักสี่  
 2. มีความรู% ความเข%าใจ พัฒนาการทางประวัติศาสตร# เรื่องการต้ังถ่ินฐาน ลำดับพัฒนาการทาง    
ประวัติศาสตร#ของท%องถ่ินเขตหลักสี่  
 3. มีความรู% ความเข%าใจ มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท%องถ่ินเก่ียวกับโบราณวัตถุ          
โบราณสถาน ศิลปหัตถกรรม ภาษา วรรณกรรม การละเล�นพ้ืนบ%าน นาฏศิลป]ดนตรี ศาสนา ความเชื่อ 
พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท%องถ่ินเขตหลักสี่ 
 4. มีความตระหนักในภูมิป7ญญาชาวบ%านและเทคโนโลยีของท%องถ่ิน 
 5. วิเคราะห#ลักษณะเอกลักษณ#ของท%องถ่ิน บุคคลสำคัญในท%องถ่ินทางด%านประวัติศาสตร#     
วัฒนธรรมและบุคคลสำคัญของท%องถ่ินในป7จจุบัน 
 6. ประยุกต#ใช%แหล�งเรียนรู%ในท%องถ่ินและแหล�งเรียนรู%ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ                  
 พระเจ%าอยู�หัวฯ มาประยุกต#ใช%ให%เปFนประโยชน#ต�อท%องถ่ินอย�างยั่งยืน 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู� 
 

 



260 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ส21231             รายวิชา หน�าท่ีพลเมือง 1                 กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1      ภาคเรียนท่ี  1          เวลา  20  ช่ัวโมง           จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
   
 ศึกษามีส�วนร�วมอนุรักษ#มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต�งกาย การมีสัมมา
คารวะแสดงออกถึงความเอ้ือเฟR_อเผื่อแผ�และเสียสละต�อสังคม เห็นคุณค�าและอนุรักษ#ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิป7ญญาไทย ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย#สุจริต 
ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝMหาความรู% ต้ังใจปฏิบัติหน%าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
ปฏิบัติตนเปFนแบบอย�างของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย# ประยุกต#
และเผยแพร�พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช%ธรรมชาติช�วย
ธรรมชาติการปลูกปMาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซ่ือสัตย#สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝMหาความรู% และต้ังใจปฏิบัติหน%าท่ี 
 โดยใช%กระบวนการกลุ�ม  กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ# 
กระบวนการแก%ป7ญหา กระบวนการสืบเสาระหาความรู% การสืบค%นข%อมูล  กระบวนการสร%างความตระหนัก 
กระบวนการสร%างค�านิยม กระบวนการสร%างเจตคติ 
 เพ่ือให%ผู%เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ความภาคภูมิใจในความเปFนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย#และมีวินัยในตนเอง  
 
ผลการเรียนรู� 

1. มีส�วนร�วมในการอนุรักษ#มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟR_อเผื่อแผ�และเสียสละต�อสังคม 
3. เห็นคุณค�าและอนุรักษ#ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป7ญญาไทย 
4. เปFนแบบอย�างของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย# 
5. ประยุกต#และเผยแพร�พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ส21232                รายวิชา หน�าท่ีพลเมือง 2              กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1       ภาคเรียนท่ี  2          เวลา  20  ช่ัวโมง          จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
  
  ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การเปFนผู%มีวินัยในตนเอง มีความ
ซ่ือสัตย#สุจริต การอยู�อย�างพอเพียง และมีจิตสาธารณะต�อผู%อ่ืน  ในการมีส�วนร�วมกับกิจกรรมต�าง ๆ ของ
สังคม การตัดสินใจโดยใช%เหตุผล มีส�วนร�วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห%องเรียนและ
โรงเรียน ตรวจสอบข%อมูลเพ่ือใช%ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต�าง ๆ อดทนขยันหม่ันเพียร ใฝMหาความรู% 
ต้ังใจปฏิบัติหน%าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง ยอมรับความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต% ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล%อม อยู�ร�วมกันอย�าง
สันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด%วยการเคารพซ่ึงกันและกัน ไม�แสดงกิริยาและวาจาดู
หม่ินผู%อ่ืน ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ�งป7น มีส�วนร�วมในการแก%ป7ญหาความขัดแย%งโดยสันติวิธี ในเรื่องการ
ทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม�ตรงกัน ด%วยการเจรจาไกล�เกลี่ย การเจรจาต�อรอง การระงับความขัดแย%ง  
  โดยใช%กระบวนการกลุ�ม  ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญ
สถานการณ# กระบวนการแก%ป7ญหา กระบวนการสืบเสาระหาความรู% การสืบค%นข%อมูล  กระบวนการสร%าง
ความตระหนัก กระบวนการสร%างค�านิยม และกระบวนการสร%างเจตคติ 
 เพ่ือให%ผู%เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ความภาคภูมิใจในความเปFนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย#และมีวินัยในตนเอง รวมท้ังปลูกจิตสำนึกและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให%ผู%เรียนเปFนผู%ท่ีมีวินัย ซ่ือสัตย#สุจริต อยู�อย�างพอเพียง และมีจิตสาธารณะต�อผู%อ่ืนตาม
แนวทางโรงเรียนสุจริตศึกษา 
 
ผลการเรียนรู� 

1. ปฏิบัติตนเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง ซ่ือสัตย#สุจริต อยู�อย�างพอเพียง และมีจิตสาธารณะต�อผู%อ่ืน 
3. มีส�วนร�วมรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข%อมูลใช%ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต�าง ๆ 
4. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต% และอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
5.  มีส�วนร�วมในการแก%ป7ญหาความขัดแย%งโดยสันติวิธี 

รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 



262 
 

คำอธิบายรายวิชา 
  

รหัสวิชา ส22205          รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง 1              กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2      ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 20 ช่ัวโมง             จำนวน  0.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย ความเปFนมา และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังความสำคัญ คุณค�าและ
ประโยชน#ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต�อตนเอง ต�อครอบครัว และต�อสังคมไทย ตลอดจนนำไป
ประยุกต#ใช%ในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช%กระบวนการศึกษาค%นคว%าหาความรู% การสืบค%นข%อมูล การอภิปราย เน%นการปฏิบัติจริงและ
การมีส�วนร�วมเพ่ือก�อให%เกิดความคิด ความเข%าใจกับผู%เรียนโดยตรงอีกท้ังยังสามารถแนะนำหรือนำไปใช%กับ
ครอบครัว ชุมชนได%อีกด%วย 
 เพ่ือให%เกิดความรู% ความเข%าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจะส�งผลให%การดำเนินชีวิตเปFนไป
อย�างมีระเบียบแบบแผน สามารถดำรงตนอยู�ในสังคมได%อย�างมีคุณภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู%ความเข%าใจ ความหมาย และความเปFนมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีความเข%าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เห็นความสำคัญ คุณค�า และประโยชน#ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต�อตนเอง ต�อครอบครัว                    
    ต�อสังคมไทย 
5. สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป 
    ประยุกต#ใช%ในการดำรงชีวิตประจำวัน 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส21206       รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง 2         กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ  
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 20 ช่ัวโมง              จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู�หัวตามโครงการพระราชดำริศึกษาค%นคว%า
กิจกรรมท่ีจะทำให%เกิดการสร%างเศรษฐกิจพอเพียงให%เกิดในชุมชน เช�น โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ#
ศึกษาหาแนวทางและนำไปปฏิบัติเปFนการสร%างความพอเพียงทางเศรษฐกิจ 
 โดยใช%กระบวนการศึกษาค%นคว%าหาความรู%สืบค%นข%อมูลอภิปรายและวิเคราะห#เน%นการมีส�วนร�วม
และการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือก�อให%เกิดความรู% ความคิด ความเข%าใจ กับผู%เรียนโดยตรงอีกท้ังยังสามารถ
นำไปใช%กับครอบครัว ชุมชนได%อีกด%วย 
 เพ่ือให%สามารถนำไปใช%ปฏิบัติได%จริง ในชีวิตประจำวัน ซ่ึงถือว�าเปFนรากฐานการดำเนินชีวิตอันจะ
นำไปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืนท้ังทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีผลต�อตนเอง ต�อครอบครัว และชุมชน ตลอดจน
สังคมไทย 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. มีความตระหนักถึงการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู�หัวท่ีทรงทำเพ่ือพสกนิกรรวมถึง     
    โครงการในพระราชดำริ 

2. รู%หลักการสร%างเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
3. การมีส�วนร�วมของคนในท%องถ่ิน เพ่ือสร%างความพอเพียงทางเศรษฐกิจ 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส22233            รายวิชาหน�าท่ีพลเมือง 3             กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ  
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  20  ช่ัวโมง           จำนวน  0.5 หน�วยกิต 

 ปฏิบัติตนและแนะนำผู%อ่ืนให%อนุรักษ#มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต�ง
กาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู%อ่ืนให%มีความเอ้ือเฟR_อเผื่อแผ�และเสียสละต�อสังคม                 
เห็นคุณค�า อนุรักษ# และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป7ญญาไทย ปฏิบัติตนเปFน
ผู%มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย#สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน%าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระทำของตนเอง  
 ปฏิบัติตนเปFนแบบอย�างและแนะนำผู%อ่ืนให%มีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย# ประยุกต# และเผยแพร�พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย#สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝMหาความรู% และต้ังใจ
ปฏิบัติหน%าท่ี  
   
ผลการเรียนรู� 
 1. มีส�วนร�วมและแนะนำผู%อ่ืนให%อนุรักษ#มารยาทไทย 
 2. แสดงออกและแนะนำผู%อ่ืนให%มีความเอ้ือเฟR_อเผื่อแผ� และเสียสละต�อสังคม  
 3. เห็นคุณค�าอนุรักษ# และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป7ญญาไทย  
 4. เปFนแบบอย�างและแนะนำผู%อ่ืนให%มีความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน         
พระมหากษัตริย#  
 5. ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส22234           รายวิชาหน�าท่ีพลเมือง 4               กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
 ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2         ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  20  ช่ัวโมง          จำนวน  0.5 หน�วยกิต 

 ปฏิบัติตนเปFนแบบอย�างและแนะนำผู%อ่ืนให%ถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย# ประยุกต# และเผยแพร�พระบรมราโชวาท  การมีสติ ความขยัน อดทน หลักการทรงงาน ภูมิ
สังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เห็นคุณค�าของการอยู�ร�วมกันในภูมิภาคเอเชียอย�างสันติ พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันโดยคำนึงถึง การ
อยู�ร�วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  เสนอแนวทางการแก%ป7ญหาความขัดแย%ง โดยสันติวิธีเก่ียวกับการละเมิด
สิทธิ  ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเองมีความซ่ือสัตย#สุจริต อดทน ใฝMหาความรู% ต้ังใจปฏิบัติหน%าท่ี ยอมรับผล
ท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง และ มีความซ่ือสัตย#สุจริต มีจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน#ส�วนตนและ
ประโยชน#ส�วนรวม 

โดยใช%กระบวนการกลุ�ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ# 
กระบวนการแก%ป7ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู% กระบวนการสร%างความตระหนัก กระบวนการสร%าง
ค�านิยม และกระบวนการสร%างเจตคติ  

เพ่ือให%ผู%เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปFนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย# เปFนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย#
ทรงเปFนประมุข มีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครอง อยู�ร�วมกับผู%อ่ืนอย�างสันติ จัดการความขัดแย%งด%วยสันติ
วิธี และมีวินัยในตนเอง เพ่ือปลูกฝ7งจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน#ส�วนตนและประโยชน#ส�วนรวม จิต
พอเพียง และสร%างพฤติกรรมท่ีไม�ยอมรับและไม�ทนต�อการทุจริต 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. ประยุกต#และเผยแพร�พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ       
พอเพียง 
 2. ปฏิบัติตนเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 3. มีส�วนร�วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข%อมูลเพ่ือใช%ประกอบการตัดสินใจใน    
กิจกรรมต�างๆ และรู%ทันข�าวสาร  
 4. เห็นคุณค�าของการอยู�ร�วมกันในภูมิภาคเอเชียอย�างสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  
 5. มีส�วนร�วมและเสนอแนวทางการแก%ป7ญหาความขัดแย%งโดยสันติวิธี  
 6. ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง 

 7. มีความซ่ือสัตย#สุจริต คิดแยกแยะระหว�างผลประโยชน#ส�วนตนและผลประโยชน#ส�วนรวม 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส23235            รายวิชาหน�าท่ีพลเมือง 5            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ 
 ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1       เวลา  20  ช่ัวโมง             จำนวน  0.5 หน�วยกิต 

 มีส�วนร�วม แนะนำผู%อื่นให%อนุรักษ# และยกย�องผู%มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  การ
สนทนา การแต�งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู%อื่นและมีส�วนร�วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอื ้อเฟR _อเผื ่อแผ�และเสียสละต�อสังคม เห็นคุณค�า อนุรักษ# สืบสาน ประยุกต#ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป 7ญญาไทย ปฏิบัต ิตนเปFนผู %ม ีว ิน ัยในตนเอง ในเร ื ่องความซื ่อส ัตย#ส ุจริต 
ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝMหาความรู% ต้ังใจปฏิบัติหน%าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  
 ปฏิบัติตนเปFนแบบอย�าง มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย# ประยุกต#และเผยแพร�พระบรมราโชวาท การ เสียสละ ความซ่ือสัตย# 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข%อมูลอย�างเปFนระบบ แก%ป7ญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบัติตนเปFน 
ผู%มีวินัยในตนเอง มีความซ่ือสัตย#สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝMหาความรู% และต้ังใจปฏิบัติหน%าท่ี    
ผลการเรียนรู� 
 1. มีส�วนร�วม แนะนำผู%อ่ืนให%อนุรักษ# และยกย�องผู%มีมารยาทไทย  
 2. แสดงออก แนะนำผู%อ่ืน และมีส�วนร�วมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟR_อเผื่อแผ�และเสียสละ 3. 
ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง 
 4. เห็นคุณค�า อนุรักษ# สืบสาน ประยุกต#ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
    ภูมิป7ญญาไทย 
 5. เปFนแบบอย�างและมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา  
              และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย#  
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส23236              รายวิชา หน�าท่ีพลเมือง 6             กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  20  ช่ัวโมง        จำนวน  0.5 หน�วยกิต 

 ปฏิบัติตนเปFนแบบอย�าง มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย# ประยุกต#และเผยแพร�พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความ
ซ่ือสัตย# หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข%อมูลอย�างเปFนระบบ ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซ่ือสัตย#สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝMหาความรู% และต้ังใจปฏิบัติหน%าท่ี ปฏิบัติตนเปFนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย  
 เห็นคุณค�าของการอยู�ร�วมกันในภูมิภาคเอเชียอย�างสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ท�ามกลาง        
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต�างๆของโลกในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและ
สิ่งแวดล%อม การอยู�ร�วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน การเคารพซ่ึงกันและกัน มีส�วน
ร�วมและเสนอแนวทางการปQองกันป7ญหาความขัดแย%ง ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง มีความซ่ือสัตย#สุจริต 
อดทนใฝMหาความรู%ตั้งใจปฏิบัติหน%าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  
 โดยใช%กระบวนการกลุ�ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ# 
กระบวนการแก%ป7ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู% กระบวนการสร%างความตระหนัก กระบวนการสร%าง
ค�านิยม และกระบวนการสร%างเจตคติ เพ่ือให%ผู%เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปFนไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย# เปFนพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย#ทรงเปFนประมุข มีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครองอยู�ร�วมกับผู%อ่ืนอย�าง
สันติ จัดการความขัดแย%งด%วยสันติวิธี  
 
ผลการเรียนรู�  
 1. ประยุกต#และเผยแพร�พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ     
พอเพียง  
 2. ปฏิบัติตนเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 3. มีส�วนร�วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข%อมูล ตรวจสอบการทำหน%าท่ีของบุคคล   
     เพ่ือใช%ประกอบการตัดสินใจ  
 4. เห็นคุณค�าของการอยู�ร�วมกันในภูมิภาคต�างๆ ของโลกอย�างสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  
 5. มีส�วนร�วมและเสนอแนวทางการปQองกันป7ญหาความขัดแย%ง  
 6. มีความซ่ือสัตย# สุจริต คิดแยกแยะระหว�างผลประโยชน#ส�วนตนและผลประโยชน#ส�วนรวม 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส30231           รายวิชาหน�าท่ีพลเมือง 1                 กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5           ภาคเรียนท่ี 1             เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

ปฏิบัติตนเปFนแบบอย�างและส�งเสริมสนับสนุนให%ผู%อื่นเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การเปFน
ผู%นำและการเปFนสมาชิกที่ดี การใช%สิทธิและหน%าที่ การใช%เสรีภาพอย�างรับผิดชอบ ความกล%าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก%ป7ญหาสังคมต�อสาธารณะ การติดตามและประเมินข�าวสารทางการเมือง 
และการรู%เท�าทันสื่อ การมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต#ใช%กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ#ประเด็นนโยบายสาธารณะ มีมีวิจารณญาณ รู%ทันข�าวสารและรู%ทันสื่อคาดการณ#เหตุการณ#ล�วงหน%า
บนพ้ืนฐานของข%อมูล ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง ความซ่ือสัตย#สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝMหาความรู% 
ตั้งใจปฏิบัติหน%าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง ยอมรับความหลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม เห็นคุณค�าของการอยู�ร�วมกัน อย�างสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกันด%วยการเคารพซ่ึงกันและกัน ไม�
แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู%อื่น ช�วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ�งป7น ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง ความ
อดทน ใฝMหาความรู% และยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระทำของตนเอง  

โดยใช%กระบวนการกลุ�ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ# 
กระบวนการแก%ป7ญหา เพื่อให%ผู%เรียน เปFนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย#ทรงเปFน
ประมุข มีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั ้ง และการวิพากษ#นโยบาย
สาธารณะ อยู�ร�วมกับผู%อ่ืนอย�างสันติ จัดการความขัดแย%งด%วยสันติวิธี  

 
ผลการเรียนรู� 
 1. เปFนแบบอย�างและส�งเสริมสนับสนุนให%ผู%อ่ืนเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 2. ประยุกต#ใช%กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ#ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
 3. มีส�วนร�วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย�างมีวิจารณญาณ  
 4. รู%ทันข�าวสารและรู%ทันสื่อ  
 5. คาดการณ#เหตุการณ#ล�วงหน%าบนพ้ืนฐานของข%อมูล  
 6. ยอมรับในอัตลักษณ#และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 7. เห็นคุณค�าของการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  
 8. ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง 
รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส30232            รายวิชาหน�าท่ีพลเมือง 2              กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 2       เวลา  20  ช่ัวโมง      จำนวน  0.5 หน�วยกิต 

 ปฏิบัติตนเปFนแบบอย�างและส�งเสริมสนับสนุนให%ผู%อ่ืนเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การเปFนผู%นำและการเปFนสมาชิกท่ีดี การใช%สิทธิและหน%าท่ี การใช%เสรีภาพอย�างรับผิดชอบ ความกล%าหาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก%ป7ญหาสังคมต�อสาธารณะ การติดตามและประเมินข�าวสารทาง
การเมือง และการรู%เท�าทันสื่อ การมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต#ใช%กระบวนการประชาธิปไตย
ในการวิพากษ#ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีส�วนร�วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย�างมีวิจารณญาณ 
รู%ทันข�าวสารและรู%ทันสื่อคาดการณ#เหตุการณ#ล�วงหน%าบนพ้ืนฐานของข%อมูล ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง 
ในเรื่องความซ่ือสัตย#สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝMหาความรู% ต้ังใจปฏิบัติหน%าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทำของตนเอง ยอมรับในอัตลักษณ#และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค�า
ของการอยู�ร�วมกัน อย�างสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกันด%วยการเคารพซ่ึงกันและกัน ไม�แสดงกิริยาและวาจาดู
หม่ินผู%อ่ืน ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ�งป7น ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง ท้ังด%านความซ่ือสัตย#สุจริต ความ
อดทน ใฝMหาความรู% และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  
 โดยใช%กระบวนการกลุ�ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ# 
กระบวนการแก%ป7ญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู% เพ่ือให%ผู%เรียน เปFนพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย#ทรงเปFนประมุข มีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณใน
การเลือกต้ัง และการวิพากษ#นโยบายสาธารณะ อยู�ร�วมกับผู%อ่ืนอย�างสันติ จัดการความขัดแย%งด%วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. เปFนแบบอย�างและส�งเสริมสนับสนุนให%ผู%อ่ืนเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
      2. ประยุกต#ใช%กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ#ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
      3. ในการตัดสินใจ ตรวจสอบข%อมูลเพ่ือใช%ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต�างๆ รู%ทันข�าวสาร     
และรู%ทันสื่อ 
      4. ยอมรับในอัตลักษณ#และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
      5. เห็นคุณค�าของการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  
      6. ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ 
      7. มีความซ่ือสัตย#สุจริต คิดแยกแยะระหว�างผลประโยชน#ส�วนตนและผลประโยชน#ส�วนรวม 
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส30233              รายวิชา หน�าท่ีพลเมือง 3              กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6        ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  20  ช่ัวโมง            จำนวน  0.5 หน�วยกิต 

ปฏิบัติตนเปFนแบบอย�าง มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให%ผู%อ่ืนแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย# ปฏิบัติตนเปFนแบบอย�าง ประยุกต# และเผยแพร�
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย#สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝMหาความรู% 
ต้ังใจปฏิบัติหน%าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเปFนแบบอย�างและส�งเสริมสนับสนุนให%ผู%อ่ืนเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การเปFน
ผู%นำและการเปFนสมาชิกท่ีดี การใช%สิทธิและหน%าท่ี การใช%เสรีภาพอย�างรับผิดชอบ การแก%ป7ญหาสังคม การมี
ส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมือง มีส�วนร�วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย�างมีวิจารณญาณ บนพ้ืนฐานของข%อมูล 
ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย#สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝMหาความรู% 
 มีส�วนร�วมในการแก%ป7ญหาโดยสันติวิธี โดยใช%กระบวนการกลุ�ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ# กระบวนการแก%ป7ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู%เพ่ือให%ผู%เรียนมี
ลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปFนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย# เปFนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย#ทรงเปFนประมุข  

ผลการเรียนรู� 
 1. แสดงออก แนะนำผู%อ่ืน และยกย�องบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟR_อเผื่อแผ� และเสียสละ 
 2. แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย# 
 3. เผยแพร� พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ    เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เปFนแบบอย�างและส�งเสริมสนับสนุนให%ผู%อ่ืนเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 5. ประยุกต#ใช%กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ#ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
 6. มีส�วนร�วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย�างมีวิจารณญาณ 
 7. รู%ทันข�าวสารและรู%ทันสื่อ 
 8. คาดการณ#เหตุการณ#ล�วงหน%าบนพ้ืนฐานของข%อมูล 
 9. มีส�วนร�วมในการแก%ป7ญหาเม่ือเกิดความขัดแย%งโดยสันติวิธี 
 10. ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง 
รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส30234             รายวิชา หน�าท่ีพลเมือง 4               กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6        ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  20  ช่ัวโมง            จำนวน  0.5 หน�วยกิต 

มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให%ผู%อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติยึดม่ันในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย# เผยแพร�พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส�งเสริมและสนับสนุนให%ผู%อ่ืนเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเปFนผู%นำและการเปFน
สมาชิกท่ีดี การใช%สิทธิ หน%าท่ี และเสรีภาพอย�างรับผิดชอบ เสนอแนวทางการแก%ป7ญหาสังคมต�อสาธารณะ 
การมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต#ใช%กระบวนการประชาธิปไตย มีส�วนร�วมและตัดสินใจ
เลือกต้ังอย�างมีวิจารณญาณ  
 มีส�วนร�วมในการแก%ป7ญหาเม่ือเกิดความขัดแย%งโดยสันติวิธี ด%วยการเจรจาไกล�เกลี่ย เพ่ือระงับความ
ขัดแย%ง และสร%างเครือข�ายปQองกันป7ญหาความขัดแย%ง ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย#
สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช%กระบวนการกลุ�ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ# 
กระบวนการแก%ป7ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู% แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย# เปFนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย#ทรงเปFนประมุข  
 
ผลการเรียนรู� 
 1. แสดงออก แนะนำผู%อ่ืน และยกย�องบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟR_อเผื่อแผ� และเสียสละ 
 2. เปFนแบบอย�าง มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให%ผู%อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน
     ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย# 
 3. เปFนแบบอย�าง ประยุกต# และเผยแพร�  หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เปFนแบบอย�างและส�งเสริมสนับสนุนให%ผู%อ่ืนเปFนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 5. ประยุกต#ใช%กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ#ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีนักเรียนสนใจ 
 6. มีส�วนร�วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย�างมีวิจารณญาณ 
 7. วิเคราะห#รู%ทันข�าวสารและรู%ทันสื่อ 
 8. มีส�วนร�วมในการแก%ป7ญหาเม่ือเกิดความขัดแย%งโดยสันติวิธี 
 9. ปฏิบัติตนเปFนผู%มีวินัยในตนเอง 
รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส31221            รายวิชา กฎหมายน�ารู� 1              กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4        ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  40  ช่ัวโมง        จำนวน  1.0 หน�วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห#ความสำคัญและลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักด์ิของกฎหมายกระบวนการ
ตรากฎหมาย รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน%าท่ีของปวงชนชาวไทยการใช%อำนาจอธิปไตย องค#กร
อิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ�งและพาณิชย#เก่ียวกับบุคคลนิติกรรมสัญญา ทรัพย# หนี้ ละเมิด 
ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญาเก่ียวกับลักษณะของกฎหมายอาญา กฎหมายอ่ืนท่ีควรรู% กฎหมายปกครอง 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ%มครองผู%บริโภค กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายเก่ียวกับเด็ก 
 โดยใช%กระบวนการคิด กระบวนการสืบค%นข%อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคมและ
กระบวนการเผชิญสถานการณ#และแก%ไขป7ญหา 
 เพ่ือให%เกิดความรู%ความเข%าใจสามารถนำไปประยุกต#ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค#ในด%านรักชาติ ศาสน# กษัตริย# ซ่ือสัตย#สุจริต มีระเบียบวินัยใฝMเรียนรู% มีจิต
สาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตอย�างปรกติสุขในสังคมได%ทุกระดับ 

ผลการเรียนรู� 
 1. อธิบายและวิเคราะห#ความสำคัญ ลักษณะของกฎหมาย ประเภทและศักด์ิกฎหมาย        
กระบวนการตรากฎหมายท่ีสำคัญของประเทศ 
 2. วิเคราะห#แนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห�ง        
ราชอาณาจักรไทย 
 3. วิเคราะห#ความสำคัญของการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายปกครอง กฎหมายภาษี     
อากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ%มครองผู%บริโภค กฎหมายการรับราชการทหาร และ     กฎหมาย
เก่ียวกับเด็กได% 
 4. วิเคราะห#ผลการปฏิบัติตนตามกฎหมายแพ�งและพาณิชย#ท่ีเก่ียวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา      
หนี้ ละเมิด ทรัพย# ครอบครัวและมรดก 
 5. วิเคราะห#ผลของการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวกับชีวิต ร�างกายและ     
ทรัพย# 
 6. อธิบายกระบวนการยุติธรรมทางแพ�งและทางอาญา ป7ญหาการใช%กฎหมายและแนวทางใน     
การปQองกันและแก%ไข 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส31222              รายวิชา กฎหมายน�ารู� 2            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  40  ช่ัวโมง        จำนวน  1.0 หน�วยกิต 

  

            ศึกษาความสำคัญของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมายไทย ทฤษฎีและแนวความคิดต�างๆ ทาง
กฎหมาย การพัฒนากฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย  ศักด์ิของกฎหมาย  ขอบเขตการใช%
กฎหมาย การใช%กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย  การแบ�งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมาย
มหาชน การบังคับใช%กฎหมายและการสิ้นสุดบังคับใช%กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  

       ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน  องค#ประกอบ  และรูปแบบของ
หลักการแบ�งแยกอำนาจ  หลักความชอบด%วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง โครงสร%างของฝMาย
ปกครอง นิติวิธีของกฎหมายมหาชน โดยกระบวนการสืบค%น กระบวนการทางสังคมศาสตร#  สร%างสรรค#
ผลงาน การสรุปความคิด  การแปลความ  การวิเคราะห#หลักการ และการนำไปใช% ตลอดจนการคิดอย�างมี
วิจารณญาณ 
ผลการเรียนรู� 
 1. ตระหนักในความสำคัญของกฎหมายว�ามีประโยชน#และจำเปFนต�อการดำรงอยู�ของสังคม 
 2. รู%และเข%าใจเก่ียวกับท่ีมาของกฎหมายและระบบกฎหมาย 
 3. รู%และเข%าใจเก่ียวกับกฎหมายประเภทต�าง ๆ ท่ีนำมาบังคับใช%กับสังคมภายในและ         
ต�างประเทศ 
 4. รู%และเข%าใจกระบวนการจัดทำ ตลอดจนข้ันตอนต�าง ๆ ของการร�างและการประกาศใช%     
กฎหมายลายลักษณ#อักษร  
 5. รู%และเข%าใจเก่ียวกับการบังคับใช%กฎหมายและการสิ้นผลบังคับใช%กฎหมายในสังคมไทย 
 6. รู%และเข%าใจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญว�าเปFนกฎหมายสูงสุดท่ีว�าด%วยการจัดระเบียบแห�งอำนาจรัฐ 
 7. รู% เข%าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายแพ�ง รวมท้ังสามารถนำไปปฏิบัติเพ่ือเกิด        
ประโยชน#สำหรับตนเอง ครอบครัว และสังคมได%อย�างถูกต%อง 
 8. รู%และเข%าใจหลักกฎหมายอาญาว�ามีความสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม     
ให%เคารพสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติต�อกันอย�างถูกต%อง 
 9. รู% เข%าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข%องกับชีวิตประจำวัน รวมท้ัง     
สามารถนำไปปฏิบัติเพ่ือเกิดประโยชน#สำหรับตนเอง ครอบครัว และสังคมได%อย�างถูกต%อง 
 10. ตระหนักถึงป7ญหาการใช%กฎหมายในสังคมไทยและสามารถหาแนวปQองกันแก%ไขได% 
รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู % 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส31264          รายวิชา ประวัติศาสตร7ไทย            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ  
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 2     เวลา  60  ช่ัวโมง               จำนวน  1.5 หน�วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห#เก่ียวกับ ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร#ท่ีแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ โดยใช%ทักษะการสังเกต การวิเคราะห# การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง ท้ังนี้
เพ่ือให%มีความเข%าใจถึงลักษณะเฉพาะของสังคมท่ีมีความสัมพันธ#เชื่อมโยงหรือมีผลกระทบท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการในแต�ละช�วงเวลาและพ้ืนท่ีท่ีแตกต�างกันศึกษาวิเคราะห#ความหมาย คุณค�า 
และใช%วิธีการทางประวัติศาสตร#ตามลำดับข้ันตอนอย�างเปFนระบบในการสืบค%นเรื่องราวท่ีตนสนใจ เข%าใจ
ประโยชน#และคุณค�าของวิธีการทางประวัติศาสตร#ในโลกยุคโลกาภิวัตน#ท่ีมีข%อมูลสารสนเทศท่ีหลาก หลาย 
วิเคราะห#ประเด็นและแนวคิดสำคัญของประวัติศาสตร#ไทย เช�น แนวคิดเก่ียวกับความเปFนมาของชนชาติไทย 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลท่ีมีต�อสังคมไทย ป7จจัยท่ีมีผลต�อการสถาปนาและพัฒนาการ
ของอาณาจักรไทยในช�วงเวลาต�างๆสาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ%านเมืองการเลิกทาส การเลิก
ระบบไพร� การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองต�างๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 5การเปลี่ยน แปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 บทบาทของสตรีไทย ศึกษาวิเคราะห#ความสำคัญของสถาบันพระ มหากษัตริย#ต�อการพัฒนาชาติไทย
ในด%านต�าง ๆ  
        เพ่ือให%เข%าใจประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร#ไทยเข%าใจความเปFนมาของชาติไทย เข%าใจพัฒนา การ
ทางประวัติศาสตร#ของไทยทางด%านต�างๆ ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงต้ังแต�อดีตจนถึงป7จจุบัน เห็นแบบ อย�างใน
การพัฒนาตน เห็นความมุ�งม่ันและความพยายามของพระมหากษัตริย#และบรรพบุรุษไทยในการปกปQองเอก
ราช 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร#ท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง     
ของมนุษยชาติ 
 2. สร%างองค#ความรู%ใหม�ทางประวัติศาสตร# โดยใช%วิธีการทางประวัติศาสตร#อย�างเปFนระบบ  

3. วิเคราะห#ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร#ไทยได% 
 4. วิเคราะห#ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย#ต�อชาติไทยได% 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ส31265    รายวิชา วัฒนธรรมและภูมิป@ญญาไทย      กลุ�มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษา ฯ                             
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4         ภาคเรียนท่ี 1       เวลา    60   ช่ัวโมง       จำนวน   1.5   หน�วยกิต 
   

ศึกษาภูมิป7ญญาท%องถ่ินในภูมิภาคต�างๆ ของไทย เพ่ือให%เห็นคุณค�าของภูมิป7ญญาไทยท่ีได%สะสม
จากองค#ความรู%  สติป7ญญา ประสบการณ#ของคนในสมัยก�อน และถ�ายทอดสืบต�อกันมาเปFนระยะเวลา
ยาวนาน  พร%อมท้ังศึกษาประเพณี และวัฒนธรรมไทยท่ีเก่ียวกับพระมหากษัตริย# เก่ียวกับศาสนา เก่ียว กับ
อาชีพ เพ่ือให%เห็นคุณค�า และเกิดจิตสำนึกในการช�วยกันอนุรักษ#ประเพณี และวัฒนธรรมไทยให%คงอยู�สืบ
ต�อไป 
 โดยใช%กระบวนการศึกษา  ค%นคว%า กระบวนการกลุ�ม  ฝTกทักษะการคิดอย�างมีวิจารณญาณ 
แก%ป7ญหา  กระบวนการใช%เทคโนโลยี  และสื่อสารสนเทศต�างๆ ให%เปFนประโยชน#ในการแสวงหาความรู% 
อภิปรายเพ่ือให%เกิดความรู%  ความเข%าใจ  ความคิดเกิดกับผู%เรียนโดยตรง  สามารถนำเสนอ  สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู%มีความสามารถใช%ทักษะชีวิต สร%างความตระหนักในการตัดสินใจ นำไปใช%ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 

1. ผู%เรียนสามารถอธิบายความหมายของวัฒนธรรมและภูมิป7ญญาไทยได% 
 2. ผู%เรียนสามารถปฏิบัติตนเปFนผู%มีวัฒนธรรมอันดีงามและสืบทอดภูมิป7ญญาไทย 
 3. ผู%เรียนสามารถเลือกรับวัฒนธรรมต�างชาติเฉพาะท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย   
รวมท้ังหมด  3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส32223        รายวิชา การเมืองการปกครอง            กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ที 5           ภาคเรียนท่ี 1              เวลา 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

ศึกษาความรู%พ้ืนฐานเก่ียวกับการเมืองการปกครอง ความรู%ท่ัวไปเก่ียวกับรัฐ องค#ประกอบของรัฐ 
ความสัมพันธ#ระหว�างรัฐกับพลเมือง ระบบการเมืองการปกครองท่ีสำคัญ หลักการ สาระสำคัญและประเภท
ของการปกครองท่ีสำคัญของโลก 
         ศึกษาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ในรูปแบบของรัฐสภา แบบประธานาธิบดี แบบก่ึง
รัฐสภา และก่ึงประธานาธิบดี  
        ศึกษาโครงสร%างทางการเมืองการปกครองของไทย ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย#
เปFนประมุข หลักการ เนื้อหา และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับป7จจุบัน การตรวจสอบการใช%อำนาจรัฐ
และปฏิบัติตนเปFนพลเมืองดี ตามรัฐธรรมนูญฉบับป7จจุบันได%อย�างถูกต%อง 
 
ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 
 1. มีความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับการเมืองและการปกครอง 
 2. มีความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับระบอบการปกครอง หลักการ สาระสำคัญ และประเภทของการ  
ปกครองท่ีสำคัญ 

3. วิเคราะห#เปรียบเทียบการปกครองแบบประชาธิปไตยในรูปแบบต�าง ๆ ได% 
4. มีความรู%ความเข%าใจในโครงสร%างการเมืองการปกครองของไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี    
   พระมหากษัตริย#เปFนประมุขได% 
5. มีความรู%ความเข%าใจในโครงสร%างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับป7จจุบันได% 
6. ปฏิบัติตนตามหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญฉบับป7จจุบันได% 
7. ตระหนักถึงบทบาทหน%าท่ีในการมีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครองของตนได% 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส32241              รายวิชา เงินทองของมีค�า              กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษาความรู%เบื้องต%นเก่ียวกับการเงิน การวางแผนการเงิน  วางแผนการประกอบอาชีพ             
ท่ีสอดคล%องกับเปQาหมายในชีวิต และความเข%าใจด%านการเงิน มีความสามารถท่ีจะใช%ความรู%ความเข%าใจทาง
การเงินในชีวิตประจำวันอย�างคนรอบรู%และเฉลียวฉลาด บริหารการเงินอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีความรับผิดชอบต�อการใช%จ�าย รู%จักการจัดสรรทรัพยากรอย�างเหมาะสมคุ%มค�า มีจริยธรรม รับผิดชอบต�อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

ผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 
 1. อธิบายถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน 
 2. สามารถวางแผนการประกอบอาชีพท่ีสอดคล%องกับเปQาหมายในชีวิต 
 3. ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน#ของการออม 
 4. อธิบายถึงป7จจัยท่ีมีผลต�อการซ้ือสินค%าและบริการ 
 5. อธิบายลักษณะท่ีเหมาะสมของการเปFนผู%ประกอบการ 
 6. อธิบายความหมายของความเสี่ยง และวิธีลดความสูญเสียท่ีจะเกิดความเสี่ยงเบื้องต%นได% 
 7. อธิบายหลักการของการประกันชีวิต และตระหนักถึงประโยชน#ของการทำประกันชีวิต 
รวมท้ังหมด 7  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส32281      รายวิชา ประชากรและส่ิงแวดล�อม   กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5      ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
                                                                                                                                                           
 ศึกษา วิเคราะห# ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม การใช%ประโยชน#จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม  ความสัมพันธ#ระหว�างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล%อม ระบบนิเวศ และการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ความหมายและความสำคัญของการศึกษาเก่ียวกับภาวะประชากร สถานการณ#
เก่ียวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร ความสัมพันธ#ระหว�างประชากรกับสิ่งแวดล%อม 
สถานการณ#และวิกฤตการณ#สิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและโลก หลักการและแนว
ทางการอนุรักษ#สิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความร�วมมือด%านสิ่งแวดล%อมระหว�างประเทศ และการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 
 โดยใช%กระบวนการคิด กระบวนการสืบค%นข%อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ#และการแก%ป7ญหา เพ่ือให%เกิดความรู%ความเข%าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมอันพึงประสงค# มีส�วนร�วมในการแก%ป7ญหาและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 

ผลการเรียนรู� 
 1. บอกประโยชน#และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
 2. วิเคราะห#ความสัมพันธ#ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล%อม 
 3. วิเคราะห#ความสัมพันธ#ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 4. วิเคราะห#ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
 5. วิเคราะห#สถานการณ#เก่ียวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
 6. อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและความสัมพันธ#ระหว�างประชากรกับ   
     สิ่งแวดล%อม 
 7. เห็นคุณค�าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
 8. วิเคราะห#สถานการณ#สิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติในป7จจุบัน 
 9. ระบุแนวทางในการอนุรักษ#สิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีส�วนร�วมในการ 
     อนุรักษ# สิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในท%องถ่ินของตน 
 10 มีส�วนร�วมในการอนุรักษ#และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 
รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส32284             รายวิชา อาเซียนศึกษา              กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5        ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  40  ช่ัวโมง        จำนวน  1.0 หน�วยกิต 

ศึกษา สืบค%น และวิเคราะห#ข%อมูลเก่ียวกับอาเซียนในเรื่องกำเนิดอาเซียน สมาชิกอาเซียน 
สัญลักษณ#อาเซียน คำขวัญของอาเซียน ภาษาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน#อาเซียน                
กฎบัตรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจำแผนดินของประเทศสมาชิกอาเซียน
แต�ละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร# ประวัติความเปFนมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนา
ธรรมความสัมพันธ#ระหว�างประเทศกับไทย บทบาทของไทยในการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บทบาทของอาเซียนต�อประเทศสมาชิกท้ังต�อประเทศไทยและต�อประเทศสมาชิกอ่ืนใน
ด%านต�างๆ อาเซียนกับความสัมพันธ#ภายนอกของอาเซียนในเรื่ององค#กร อาเซียนด%านการดำเนินงานของ
อาเซียน การตัดสินใจ การระงับข%อพิพาท ความสัมพันธ#ภายนอกของอาเซียนกับประเทศคู�เจรจา กลุ�ม
ประเทศ และองค#การระหว�างประเทศ 
โดยใช%ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก%ป7ญหา การใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ�ม กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการนำเสนอข%อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร# 
 เพ่ือให%นักเรียนเกิดความรู% ความเข%าใจ สามารถคิดวิเคราะห# สร%างองค#ความรู%ใหม� ตระหนัก เห็น
คุณค�ามีความภูมิใจในความเปFนไทยและความเปFนอาเซียน ร�วมกันรับผิดชอบแก�ประชาคมอาเซียน มีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตกต�างในการนับถือศาสนา 
และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. และเข%าใจเก่ียวกับอาเซียนในเรื่องกำเนิด สัญลักษณ#  ธง  คำขวัญ  ภาษา ปฏิญญา          
วิสัยทัศน# และรู%กฎบัตรอาเซียน 
 2. รู%และเข%าใจประวัติความเปFนมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม     
ความสัมพันธ#ระหว�างประเทศกับไทย 
 3. รู%และเข%าใจภูมิหลังประชาคมอาเซียน บทบาทของไทยในการจัดต้ังประชาคมอาเซียน 
 4. รู%และเข%าใจเก่ียวกับบทบาทของอาเซียนต�อประเทศสมาชิกท้ังต�อประเทศไทยและประเทศ     
สมาชิกอ่ืนในด%านต�างๆ 
 5. รู%และเข%าใจเก่ียวกับอาเซียนกับความสัมพันธ#ภายนอกในเรื่ององค#กร การระงับข%อพิพาท      
ความสัมพันธ#ภายนอกกับประเทศคู�เจรจา กลุ�มประเทศ และองค#การระหว�างประเทศ  

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส33203                  รายวิชา ศาสนาสากล             กลุ�มสาระการเรียนรู� สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6            ภาคเรียนท่ี 1             เวลา 60 ช่ัวโมง         จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
 

ศึกษาประวัติความเปFนมา องค#ประกอบของศาสนาต�างๆวิเคราะห#ความเหมือนและแตกต�างของ
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต# ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ#-ฮินดู และศาสนาสิกข# เพ่ือรู%และเข%าใจประวัติ
ความสำคัญของศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และศาสนาท่ีตนนับถือเกิดความศรัทธา ซาบซ้ึงเห็น
คุณค�าในวัตรปฏิบัติได%อย�างเหมาะสม นำไปสู�การขจัดความขัดแย%ง สามารถอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 

ผลการเรียนรู� 
 1. รู%และเข%าใจองค#ประกอบของศาสนา 5 ศาสนาวิเคราะห#ลักษณะสำคัญของศาสนาพุทธได% 
 2. มีความรู%และเข%าใจหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักประชาธิปไตย หลักวิทยาศาสตร# และ   
     หลักศรัทธาป7ญญา 
 3. วิเคราะห#ลักษณะสำคัญของศาสนาคริสต#ได% 
 4. มีความรู%และเข%าใจหลักความรักตามแนวศาสนาคริสต# 
 5. วิเคราะห#ลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามได% 
 6. มีความรู%และเข%าใจหลักปฏิบัติและหลักศรัทธาตามแนวศาสนาอิสลามได% 
 7. วิเคราะห#ลักษณะสำคัญของศาสนาพราหมณ#-ฮินดูได% 
 8. มีความรู%และเข%าใจหลักอาศรม4 ตามแนวศาสนาพราหมณ#-ฮินดูได% 
 9. วิเคราะห#ลักษณะสำคัญของศาสนาสิกข#ได% 
 10. มีความรู%และเข%าใจหลักเสมอภาคและเสรีภาพตามแนวศาสนาสิกข#ได% 
 11. เปรียบเทียบลักษณะสำคัญของศาสนาต�างๆได% 
รวมท้ังหมด 12 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ส33242               รายวิชา เศรษฐกิจโลก               กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1   เวลา   40   ช่ัวโมง จำนวน   1.0   หน�วยกิต  
 

 
ศึกษาระบบเศรษฐกิจของโลกในป7จจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต�างๆ และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย ศึกษาเศรษฐกิจระหว�างประเทศ การเงิน การค%า และการลงทุนระหว�างประเทศ 
ป7จจัยท่ีทำให%เกิดการค%าระหว�างประเทศ นโยบายการค%า การกีดกันทางการค%าและการเปPดเสรีทางการค%า 
ป7จจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต�อการเปPดเสรีทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ เพ่ือให%ตระหนักถึงสภาพป7ญหา และ
เห็นถึงความจำเปFนท่ีจะต%องร�วมมือกันแก%ป7ญหาและพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลก ความร�วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว�างประเทศ รูปแบบของความร�วมมือทางเศรษฐกิจแบบต�างๆในสังคมโลก เพ่ือให%มีความรู%ความเข%าใจ
ระบบเศรษฐกิจ  ตระหนักในสภาพป7ญหา และเห็นความจำเปFนท่ีต%องร�วมมือกันแก%ป7ญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจโลก 

ศึกษากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  สภาพป7จจุบัน  ป7ญหาและความจำเปFนท่ีจะต%อง
ร�วมมือกันแก%ป7ญหาและพัฒนาเศรษฐกิจโลก เพ่ือให%มีความรู%ความเข%าใจและเห็นแนวโน%ม                    
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยและโลก   
 
ผลการเรียนรู� 
 1. วิเคราะห#ระบบเศรษฐกิจแบบต�างๆท่ีมีอยู�ในโลกป7จจุบัน 
 2. เปรียบเทียบข%อดีข%อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต�างๆได% 
 3. วิเคราะห#สภาพป7ญหาเศรษฐกิจในแต�ละภูมิภาคของโลก 
 4. วิเคราะห#ผลกระทบของการเปPดเสรีทางการค%าท่ีมีผลต�อประเทศ  
 5. รู%และเข%าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 
 6. เปรียบเทียบรูปแบบของความร�วมมือทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศได% 
 7. ตระหนักถึงความจำเปFนในความร�วมมือทางเศรษฐกิจของไทยและโลก 
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส33263              รายวิชา โลกป@จจุบัน               กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6     ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  60  ช่ัวโมง          จำนวน  1.5 หน�วยกิต 

  

          ศึกษาและวิเคราะห#สภาพป7จจุบัน ป7ญหา และภูมิหลังทางประวิติศาสตร#ของกรณีตัวอย�างเหตุการณ#
สำคัญท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคต�างๆ ของโลก ในด%านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยใช%
กระบวนการศึกษาค%นคว%า กระบวนการกลุ�ม กระบวนการอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห# คิดสังเคราะห# 
คิดแก%ป7ญหา กระบวนการศึกษานอกสถานท่ี กระบวนการนำเสนอ และการประยุกต#ใช%เทคโนโลยีในการ
นำเสนอ การวิจัย การต้ังคำถาม เพ่ือให%มีความเข%าใจสภาวการณ#ป7จจุบันและแนวโน%ม ตระหนักในป7ญหา
พ้ืนฐานสำคัญของโลกและผลกระทบ และเห็นแนวทางในการวิเคราะห#เหตุการณ#สำคัญ 

ผลการเรียนรู� 
 1. รู%และเข%าใจถึงสาเหตุของความขัดแย%งท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคต�าง ๆ ของโลก 
 2. วิเคราะห#บทบาทขององค#การสหประชาชาติในการทำหน%าท่ีประสานประโยชน#ในจุดต�างๆ                 
     ของโลก 
 3. รู%และเข%าใจเรื่องการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจ การค%า การลงทุนในภูมิภาคต�าง ๆ ของโลก 
 4. อธิบายบทบาทและความสำเร็จของการรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต�าง ๆ ของโลกได% 5. 
รู%และเข%าใจสภาวการณ#ของโลกท่ีเกิดข้ึนในยุคป7จจุบันและอนาคต 
 6. วิเคราะห#ป7ญหาความขัดแย%งท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคต�าง ๆ ของโลกในป7จจุบันได% 
 7. รู%และเข%าในป7ญหาประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม 
รวมท้ังหมด  7 ผลการเรียนรู� 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส33286         รายวิชา ภูมิศาสตร7กายภาพ               กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6        ภาคเรียนท่ี 2       เวลา  40 ช่ัวโมง             จำนวน  1.0 หน�วยกิต 

 

         มีความรู%ความเข%าใจในการใช%เครื่องมือทางภูมิศาสตร#ท่ีให%ข%อมูล ข�าวสาร ภูมิลักษณ# ภูมิอากาศ  ภูมิ
สังคมของไทยและภูมิภาคต�างๆ ท่ัวโลก วิเคราะห#ป7ญหาทางกายภาพ หรือ ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน ป7จจัยท่ีนำมา
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช�น ภาวะโลกร%อน วิกฤติการณ#ด%านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล%อม หามาตรการปQองกันและแก%ไข บทบาทขององค#กรและการประสานความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล%อม รวมท้ังการอนุรักษ#ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 

 โดยใช%กระบวนการ อธิบาย วิเคราะห# ค%นหาและการใช%ข%อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือให%มีความรู% ความ
เข%าใจในลักษณะของโลกกายภาพ ความสัมพันธ#ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลต�อกันและกันในระบบธรรมชาติ เกิด
การสร%างสรรค#วัฒนธรรมอันเปFนเอกลักษณ#ของท%องถ่ิน รวมท้ังมีมาตรการปQองกันและแก%ไขป7ญหามีจิตสำนึก 
และมีส�วนร�วมในการอนุรักษ#ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ผลการเรียนรู� 
 1. มีความรู%ความเข%าใจในการใช%เครื่องมือทางภูมิศาสตร# ในการรวบรวม วิเคราะห#และนำเสนอ    
ข%อมูลข�าวสารลักษณะเฉพาะพ้ืนท่ีประเทศไทยและภูมิภาคต�างๆของโลก 
 2. วิเคราะห#ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติท้ังในระดับประเทศและใน     
ระดับโลก  
 3. บทบาทขององค#กรต�างๆและการประสานความร�วมมือท้ังในและนอกประเทศรวมท้ังวิธีการ     
ปQองกันและแก%ไขป7ญหาสิ่งแวดล%อม 
 4. ตระหนักและรู%วิธีการใช%ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน แสวงหาความร�วมมือในการ        
ดำเนินงานเพ่ือการอนุรักษ#ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
 5. อธิบายความสัมพันธ#ทางภูมิศาสตร#ภายใต%สภาวะแวดล%อมต�างๆของโลก 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษา และพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 

  
รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ21101 รายวิชา สุขศึกษา 1                   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ21102 รายวิชา สุขศึกษา 2                  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ21103 รายวิชา เกมส# และกีฬาไทย      จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ21104 รายวิชา เทเบิลเทนนิส             จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ22101 รายวิชา สุขศึกษา 3                  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ22102 รายวิชา สุขศึกษา 4                  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ22106   รายวิชา ตะกร.อ   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ21104   รายวิชา กรีฑา   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต   
รหัสวิชา  พ23103   รายวิชา บาสเกตบอล  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต       
รหัสวิชา  พ23104    รายวิชา วอลเลย#บอล  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
                                                                                                    
รายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา   พ21201  รายวิชา นันทนาการ 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   พ21202  รายวิชา นันทนาการ 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   พ22209  รายวิชา นันทนาการ 3      จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต      
รหัสวิชา   พ22210  รายวิชา นันทนาการ 4  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต    
รหัสวิชา   พ23207 รายวิชา นันทนาการ 5  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา   พ23208 รายวิชา นันทนาการ 6  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษา และพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  พ31101 รายวิชา  ยูโด 1                          จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ31102 รายวิชา  ยูโด 2                          จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ32101 รายวิชา  สุขศึกษา 3                   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ32102 รายวิชา  สุขศึกษา 4                   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ33101 รายวิชา  สุขศึกษา 5                   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ33102 รายวิชา  สุขศึกษา 6                   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  พ31201 รายวิชา สุขศึกษา 1                  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ31202 รายวิชา สุขศึกษา 2                  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ31203 รายวิชา ฟุตซอล1                 จำนวนชั่วโมง  120 ชั่วโมง 3.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ32201 รายวิชา แบดมินตัน                  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ32202 รายวิชา แฮนด#บอล                   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ32203 รายวิชา ฟุตบอล   จำนวนชั่วโมง  120 ชั่วโมง 3.0  หน�วยกิต              
รหัสวิชา  พ32204 รายวิชา การฝ9กยกน้ำหนักในการกีฬา   จำนวนชั่วโมง  120 ชั่วโมง 3.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ33201 รายวิชา ลีลาศ 1                     จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ33202 รายวิชา ลีลาศ 2                      จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  พ33203 รายวิชา โภชนาการในการออกกำลังกาย จำนวนชั่วโมง  120 ชั่วโมง 3.0  หน�วยกิต             
รหัสวิชา  พ33204 รายวิชา หลักการฝ9กกีฬาเวลา   จำนวนชั่วโมง  120 ชั่วโมง 3.0  หน�วยกิต             
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา พ21101     รายวิชา สุขศึกษา 1             กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 1        ภาคเรียนที่ 1        เวลา   20   ชั่วโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายวิชาสุขศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 1 เป@นรายวิชาที่มุ�งให.ผู.เรียน  ศึกษาและวิเคราะห#  
เพื่อให.มีความรู.ความเข.าใจระบบประสาทและระบบต�อมไร.ท�อ  ที่มีผลการเจริญเติบโตพัฒนาการของ
วัยรุ�น สามารถดูแลรักษา ระบบประสาทและระบบต�อมไร.ท�อให.ทำงานตามปกติ   สามารถประเมินภาวะ 
การเจริญเติบโตทางร�างกายของตนเองกับเกณฑ#มาตรฐาน  แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
ให.เจริญเติบโตสมวัย รู.จักปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงทางด.านร�างกาย จิตใจ อารมณ# และพัฒนาการ 
ทางเพศ  มีทักษะการปฏิเสธเพ่ือปJองกันตนเองจากการถูกล�วงละเมิดทางเพศ  รวมท้ังรู.จักเลือก
รับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย และวิเคราะห#ปKญหาของโภชนาการที่มีผลต�อสุขภาพ  และสามารถ
ควบคุมน้ำหนักของตนเองให.อยู�ในเกณฑ#มาตรฐาน และสร.างเสริมและปรับปรุงให.เป@นผู.ท่ีมีสุขภาพท่ีดี 
สามารถอยู�ในสังคมได.อย�างมีความสุข 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม มีความ
ใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ัน
ในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิด
ประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมที
เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  พ 1.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4  
  พ 2.1   ม.1/1 , ม.1/2 
  พ 4.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 
  รวมทั้งหมด   9   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา พ21102      รายวิชา สุขศึกษา 2            กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 1        ภาคเรียนที่ 2        เวลา   20   ชั่วโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          รายวชิาสุขศึกษา 2  ชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 1 เป@นรายวิชาที่มุ�งให.ผู.เรียนมีความรู.เก่ียวกับการศึกษา
และแสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย.ายผู.ปMวยได.อย�างปลอดภัย  การปJองกันอุบัติเหตุภายในบ.าน 
การแก.ไขปKญหาภัยอันตรายและสถานการณ#ท่ีคับขัน หลีกเลี่ยงจากสารเสพติดให.โทษ  สามารถแนะนำ
และบอกลักษณะอาการของผู.ที่ติดสารเสพติด  แนวทางปJองกันการติดสารเสพติด  ความสัมพันธ#ของการ
ใช.สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติภัย  ตลอดจนเสนอแนะวิธีการชักชวนผู.อ่ืนให.ลด ละ เลิก สารเสพ
ติดโดยใช.ทักษะต�างๆ  เพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.      มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม มีความ
ใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ัน
ในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิด
ประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  พ 5.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4  
   
รวมทั้งหมด   4   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา   พ21103  รายวิชา เกมและกีฬาไทย            กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 1           ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เกมและกีฬาไทยเป@นกิจกรรมท่ีมุ�งให.ผู.เรียน มีความรู.และทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ
เคลื่อนไหวท่ีใช.ทักษะกลไก และทักษะพ้ืนฐาน อันนำไปสู�การพัฒนาทักษะการเล�นเกมและกีฬาไทย  
และนำความรู.ที่ได.ไปเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน และสร.างเสริมปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย                                                
โดยใช.วิธีการสาธิต  การปฏิบัติจริง  กระบวนการกลุ�ม   การศึกษาด.วยตนเอง  การคิดวิเคราะห# 
การบันทึก  เพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ  สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเน้ือหาที่เรียน  สามารถสรุป
และนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีดี 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาเกมและกีฬาไทย เพื่อพัฒนาทักษะ  สุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# 
และสังคม มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถเคลื่อนไหวได.อย�างสร.างสรรค#   มีความ
มุ�งม่ันในการทำงาน อยู�อย�าพอเพียง ซ่ือสัตย#สุจริต มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต มีความรักชาติ ศาสน# กษัตริย# รักความเป@นไทย 
และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิดประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ 
คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมที่พึงประสงค# 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
พ 3.2   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 
พ 4.1   ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา   พ21104  รายวิชา เทเบิลเทนนิส                กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 1           ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
         มีความรู.และทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับ การออกกำลังกายและเล�นกีฬาเทเบิลเทนนิส ประวัติความ
เป@นมา  ทักษะพื้นฐานต�างๆ ในการเล�น  การแข�งขัน กฎ  กติกาการแข�งขัน   เพ่ือให.มีสุขภาพดี 
มีความสามารถพร.อมทั้งมีการประเมินการเล�นของตนเองและผู.อ่ืน โดยปฏิบัติตามกฎ กติกา และมารยาท 
สามารถวางแผนการเล�นกีฬาและนำไปใช.ในการเล�นอย�างเป@นระบบ  ให.ความร�วมมือในการเล�นกีฬาและ
ทำงานเป@นทีมอย�างสนุกสนาน พร.อมท้ัง สามารถ วิเคราะห# เปรียบเทียบ และยอมรับความแตกต�าง
ระหว�างวิธีการเล�นกีฬาของตนเองกับผู.อ่ืน 

โดยใช.วิธีการสาธิต  การปฏิบตัิจริง  กระบวนการกลุ�ม   การศึกษาด.วยตนเอง  การคิดวิเคราะห#
การบันทึก  เพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ  สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเน้ือหาที่เรียน  สามารถสรุป
และนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีดี 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาเทเบิลเทนนิสเพื่อพัฒนาทักษะ  สุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และ
สังคม  มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถเคลื่อนไหวได.อย�างสร.างสรรค#   มีความ
มุ�งม่ันในการทำงาน  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิด
ประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยม 
ที่พึงประสงค# 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
พ 3.2   ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 
พ 4.1   ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา พ22101    รายวิชา สุขศึกษา 3              กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 2        ภาคเรียนที่ 1        เวลา   20   ชั่วโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              รายวิชาสุขศึกษา  3   ช้ันมัธยมศึกษาป?ที่  2  เป@นรายวิชาที่มุ�งให.ผู.เรียน  ศึกษาและอธิบาย 
การเปลี่ยนแปลง ปKจจัยที่มีผลกระทบต�อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด.านร�างกาย จิตใจ อารมณ# 
สังคม สติปKญญาในวัยรุ�น วิธีปJองกันตนเอง หลีกเลี่ยงจากโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ# เอดส#  การตั้งครรภ#
โดยไม�พึงประสงค# และความสำคัญความเสมอภาค การวางตัวได.อย�างเหมาะสมและวิเคราะห#ปKญหา
ปKจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อเจตคติ และผลกระทบต�อการมีเพศสัมพันธ#ในวัยเรียน  

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม  
มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง   
มีความมุ�งม่ันในการทำงาน  อยู�อย�างพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติที่ดี ต�อพฤติกรรมประเพณี   
วิถีชีวิต  วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไป
ประยุกต#ใช.ให.เกิดประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรม
และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1   ม.2/1 , ม.2/2  
พ 2.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4  
พ 4.1   ม.2/1 
 
รวมทั้งหมด   7   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา พ22102     รายวิชา สุขศึกษา 4             กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 2        ภาคเรียนที่ 2        เวลา   20   ชั่วโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              รายวิชาสุขศึกษา  4  ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่  2  เป@นรายวิชาที่มุ�งให.ผู.เรียน   ศึกษาอธิบาย  
และวิเคราะห# การเลือกใช.บริการทางสุขภาพ  การใช.เทคโนโลยีต�อความเจริญก.าวหน.าทางการแพทย# 
ที่มีผลต�อสุขภาพ และความสัมพันธ#ภาวะสมดุลระหว�างสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต และบอกอาการ 
ผู.ท่ีมีปKญหาสุขภาพจิตพร.อมท้ังแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ#กับความเครียด รวมทั้งพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย และหาแหล�งข.อมูลเพ่ือช�วยเหลือ  ฟSTนฟูผู.ที่ติดสารเสพติด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรม 
ที่ปJองกันตนเองให.พ.นจากสถานการณ#ที่คับขันอาจนำไปสู�อันตราย 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม  
มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  
มีความมุ�งม่ันในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  
วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต# 
ใช.ให.เกิดประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยม
ที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
  พ 4.1   ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 
  พ 5.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3   
   
  รวมทั้งหมด   9  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา   พ22106  รายวิชา ตะกร�อ                      กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 2           ภาคเรียนท่ี 1       เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  มีความรู.และทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับ ทักษะการเคลื่อนไหว  ในการเล�นกีฬา  รูปแบบการ
เคลื่อนไหวท่ีส�งผลต�อการเล�นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  รู.จักความหมาย  ประวัติ กฎ กติกา   
วิธีการเล�นตะกร.อ สามารถอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ# สังคมและสติปKญญา 
ที่เกิดจากการออกกำลังกาย  พร.อมทั้งวิเคราะห#ความแตกต�างระกว�างบุคคลเพื่อพัฒนาตนเอง 

โดยใช.วิธีการ  การสาธิต  การปฏิบัติจริง  กระบวนการกลุ�ม   การศึกษาด.วยตนเอง  การคิด
วิเคราะห#การบันทึก  เพ่ือให.เกิดความรู. ความเข.าใจ  สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาที่เรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ  สุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ#  
และสังคม  มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถเคลื่อนไหวได.อย�างสร.างสรรค#    
มีความมุ�งม่ันในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  
วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.
ให.เกิดประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 
พ 3.2   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5  
พ 4.1   ม.2/7 
 
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา   พ21104  รายวิชา กรีฑา                       กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 2           ภาคเรียนท่ี 2       เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  รายวิชากรีฑา ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 2 เป@นรายวิชาที่มุ�งให.ผู.เรียน  มีความรู.และทักษะการปฏิบัติ
เก่ียวกับ  ทักษะการเคลื่อนไหว  ในการเล�นกีฬา  รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส�งผลต�อการเล�นกีฬา 
และกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจำวัน  รู.จักความหมาย  ประวัติ  กฎ  กติกา   วิธีการเล�น กรีฑา   
สามารถอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ# สังคมและสติปKญญาที่เกิดจากการ 
ออกกำลังกาย  พร.อมทั้งวิเคราะห#ความแตกต�างระกว�างบุคคลเพื่อพัฒนาตนเอง 

โดยใช.วิธีการ  การสาธิต  การปฏิบัติจริง  กระบวนการกลุ�ม   การศึกษาด.วยตนเอง  การคิด
วิเคราะห#การบันทึก  เพ่ือให.เกิดความรู. ความเข.าใจ  สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาที่เรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ  สุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# 
 และสังคม  มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถเคลื่อนไหวได.อย�างสร.างสรรค#    
มีความมุ�งม่ันในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี   
วิถีชีวิต  วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไป
ประยุกต#ใช.ให.เกิดประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรม
และค�านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 
พ 3.2   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5  
พ 4.1   ม.2/7 
 
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา พ23101     รายวิชา สุขศึกษา 5             กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 3        ภาคเรียนที่ 1        เวลา   20   ชั่วโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              รายวิชาสุขศึกษา  5   ช้ันมัธยมศึกษาป?ที่  3  เป@นรายวิชาที่มุ�งให.ผู.เรียนศึกษาเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการด.านร�างกาย  จิตใจ  อารมณ# สังคม  และสติปKญญาของวัยต�างๆ วิเคราะห#
อิทธิพลของสื่อโฆษณาและความคาดหวังของสังคมต�อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวัยรุ�น ศึกษา
อธิบาย 
ถึงองค#ประกอบของ อนามัยแม�และเด็ก การวางแผนครอบครัว วิเคราะห#ปKจจัยท่ีมีผลกระทบต�อการ
ตั้งครรภ# และสาเหตุที่ทำให.เกิดความขัดแย.งในครอบครัวพร.อมทั้งเสนอแนวทางการปJองกันและแก.ไข 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม มีความ
ใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ัน
ในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิด
ประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1   ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
พ 2.1   ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  
พ 4.1   ม.3/1 
รวมทั้งหมด   7   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา พ23102     รายวิชา สุขศึกษา 6             กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 3        ภาคเรียนที่ 2        เวลา   20   ชั่วโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              รายวิชาสุขศึกษา  6  ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่  3  เป@นรายวิชาที่มุ�งให.ผู.เรียนศึกษาเก่ียวกับ
โภชนาการ         ที่เหมาะสมกับวันต�างๆ   โดยคำนึงถึงความประหยัด  สุขอนามัยประโยชน#และคุณค�า
ทางทางโภชนาการ รวบรวมข.อมูลและเสนอแนวทางการปJองกันโรคที่เป@นสาเหตุของการเจ็บปMวยและ
เสียชีวิตของคนไทยพร.อมท้ังการแก.ปKญหาสุขภาพของชุมชน โดยมีการวางแผนจัดเวลาในการออกกำลัง
กาย การพักผ�อน  
เพื่อเสริมสร.างสมรรถภาพทางกาย  วิเคราะห#และศึกษาปKจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลเสียต�อสุขภาพ
ตลอดจนหาแนวทางปJองกันแก.ไข  ศึกษาให.เข.าใจถึงสาเหตุและผลที่เกิดจากความรุนแรงพร.อมท้ังเสนอ
แนวทางปJองกันแก.ไข  พฤติกรรมการใช.สื่อที่มีผลต�อสุขภาพและความรุนแรง  รวมถึงผลเสียหายจาก
อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล#  เรียนรู.ฝ9กฝนวิธีกู.ชีพแก�ผู.ที่อยู�ในสภาวะคับขัน 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม มีความ
ใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ัน
ในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิด
ประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  พ 4.1   ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5  
  พ 5.1   ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5  
  
 รวมทั้งหมด   9   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา   พ23103      รายวิชา บาสเกตบอล            กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 3           ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  รายวิชา บาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี  3  เป@นรายวิชาท่ีมุ�งให.ผู.เรียน มีความรู. ทักษะ 
และปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเล�นกีฬาบาสเกตบอล การทดสอบสมรรถภาพ และการเล�นเกม 
เพื่อเสริมสร.างสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองและทีม  เป@นผู.เล�นและผู.ดูกีฬาที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู.กฎกติกา  
วิธีการรุกการปJองกันในการเล�นกีฬาท่ีเหมาะสมกับทีม  เพ่ือไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม   

โดยใช.วิธีการ  การสาธิต  การปฏิบัติจริง  กระบวนการกลุ�ม   การศึกษาด.วยตนเอง  การคิด
วิเคราะห#การบันทึก  เพ่ือให.เกิดความรู. ความเข.าใจ  สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาที่เรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ  สุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และ
สังคม  มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถเคลื่อนไหวได.อย�างสร.างสรรค#    
มีความมุ�งม่ันในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  
วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.
ให.เกิดประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  
พ 3.2   ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5  
พ 4.1   ม.3/5 
 
รวมทั้งหมด   9   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา   พ23104   รายวิชา วอลเลย<บอล             กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 3           ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  รายวิชา วอลเลย#บอล ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่  3  เป@นรายวิชาที่มุ�งให.ผู.เรียน มีความรู. ทักษะ 
และปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเล�นกีฬา วอลเลย#บอล การทดสอบสมรรถภาพ และการเล�นเกม เพื่อ
เสริมสร.างสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองและทีม  เป@นผู.เล�นและผู.ดูกีฬาที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู.กฎกติกา  
วิธีการรุกการปJองกันในการเล�นกีฬาท่ีเหมาะสมกับทีม  เพ่ือไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม   

โดยใช.วิธีการ  การสาธิต  การปฏิบัติจริง  กระบวนการกลุ�ม   การศึกษาด.วยตนเอง  การคิด
วิเคราะห#การบันทึก  เพ่ือให.เกิดความรู. ความเข.าใจ  สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาที่เรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ  สุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และ
สังคม  มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถเคลื่อนไหวได.อย�างสร.างสรรค#    
มีความมุ�งม่ันในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  
วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.
ให.เกิดประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  
พ 3.2   ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5  
พ 4.1   ม.3/5 
 
รวมทั้งหมด   9   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา  พ31101    รายวิชา ยูโด 1                   กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 4         ภาคเรียนที่ 1       เวลา   20   ชั่วโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห#ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต�างๆในการเล�นกีฬายูโด 
มีทักษะการบริหารกล.ามเน้ือเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ฝ9กทักษะการล.มด.วยความปลอดภัยด.านหลัง 
4 ท�า ด.านข.าง 5 ท�า และท�าทุ�ม 4 ท�า อย�างต�อเนื่องมีระบบมีระเบียบ พัฒนาตนเองตามศักยภาพความ
แตกต�างระหว�างบุคคล สามารถค.นพบความแตกต�างระหว�างบุคคล สามารถค.นพบความสามารถพิเศษ
ด.านกีฬายูโด มีความรู.ความเข.าใจใน กฎ กติกา มารยาทของกีฬายูโด เป@นผู.เล�นที่ดี ผู.ดูท่ีดี มีน้ำใจนักกีฬา 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมอันพึงประสงค# เห็นคุณค�าการเล�นกีฬา นำไปพัฒนาทักษะชีวิตอย�าง
ยั่งยืน 

โดยใช.วิธีการสาธิต  การปฏิบตัิจริง  กระบวนการกลุ�ม   การศึกษาด.วยตนเอง  การคิดวิเคราะห#
การบันทึก  เพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ  สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเน้ือหาที่เรียน  สามารถสรุป
และนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีดี 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชายูโด เพ่ือพัฒนาทักษะ  สุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม       
มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถเคลื่อนไหวได.อย�างสร.างสรรค#   มีความมุ�งม่ันใน
การทำงาน  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติที่ดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิดประโยชน#
ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 
พ 3.2   ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4  
พ 4.1   ม.4/7 
 
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา   พ31102    รายวิชา ยูโด 2                       กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 4         ภาคเรียนที่ 2            เวลา   20   ชั่วโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาหลักการปJองกันตัวด.วยวิชายูโด มีทักษะการบริหารกล.ามเน้ือเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางกาย
ประกอบจังหวะดนตรี ( JUDO AERO DANCE ) เข.าใจกลไกการเคลื่อนไหวของร�างกาย การเล�นกีฬายูโด
อย�างต�อเนื่องเป@นระบบเป@นระเบียบ พัฒนาตนเองตามศักยภาพความแตกต�างระหว�างบุคคล เล�นเพื่อ
ผู.อ่ืนและสังคม เข.าร�วมการแข�งขันกีฬายูโดภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียนด.วยน้ำใจนักกีฬา  
มีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมอันพึงประสงค# เห็นคุณค�าของการเล�นกีฬา นำไปพัฒนาทักษะชีวิต 
ประยุกต#ให.เกิดประโยชน#แก�ตนเองและสังคม ประเทศชาติ ตามอุดมคติของกีฬายูโด “ เพ่ือประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือประโยชน#ร�วมกัน ” 

โดยใช.วิธีการสาธิต  การปฏิบัติจริง  กระบวนการกลุ�ม   การศึกษาด.วยตนเอง  การคิดวิเคราะห#
การบันทึก  เพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ  สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเน้ือหาที่เรียน  สามารถสรุป
และนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีดี 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชายูโด เพ่ือพัฒนาทักษะ  สุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม       
มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถเคลื่อนไหวได.อย�างสร.างสรรค#   มีความมุ�งม่ันใน
การทำงาน  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติที่ดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิดประโยชน#
ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ  

 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.1   ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5 
พ 3.2   ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4  
พ 4.1   ม.4/7 
 
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา   พ32101         รายวิชา สุขศึกษา 3            กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 5         ภาคเรียนที่ 1            เวลา   20   ชั่วโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ศึกษา  วิเคราะห#กระบวนการสร.างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของการทำงานของระบบ
ไหลเวียนโลหิต  ระบบไหลเวียนน้ำเหลือง  ระบบหายใจ  ระบบย�อยอาหาร  และระบบขับถ�าย  รวมถึง
อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่มีผลต�อพฤติกรรมทางเพศและ
การดำเนินชีวิต รู.จักสิทธิของผู.บริโภคและรู.ทันสื่อโฆษณา  

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม มีความ
ใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ัน
ในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิด
ประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1   ม.5/1 , ม.5/2  
พ 2.1   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม 5/4   
พ 4.1   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , 5/4   
 
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา   พ32102       รายวิชา สุขศึกษา  4            กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 5         ภาคเรียนที่  2          เวลา   20   ชั่วโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ศึกษาวิเคราะห# หาสาเหตุและการปJองกันการเจ็บปMวยและการตายของคนไทย   
และปKจจัยท่ีมีผลต�อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทย การเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในชุมชน   
เพื่อตระหนัก ถึงความสำคัญสามารถวางแผน ดูแลพัฒนาสุขภาพ และหาแนวทางปJองกัน  เพื่อให.มี
สุขภาพที่ดี  ปKจจัยเสี่ยงที่ทำให.ติดสารเสพติด ความสำคัญของการช�วยฟSTนคืนชีพ และการช�วยเหลือ
ผู.ประสบภัย ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางร�างกาย 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม มีความ
ใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ัน
ในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิด
ประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 4.1   ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7  
พ 5.1   ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , 5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7  
  
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา พ33101             รายวิชา สุขศึกษา 5       กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6         ภาคเรียนที่ 1         เวลา   20   ชั่วโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ศึกษาความรู.เก่ียวกับความสำคัญและการดูแลระบบอวัยวะภายในร�างกาย ความสำคัญของ
ทักษะชีวิตที่ใช.ในชีวิตประจำวัน ผลกระทบและการปJองกันความขัดแย.งในเร่ืองเพศ แนวทางในการสร.าง
เสริมสุขภาพร�างกาย สิทธิผู.บริโภคและการดูแลคุ.มครองสุขภาพผู.บริโภค ปKญหาสิ่งแวดล.อมท่ีมีผลต�อชีวิต
และสุขภาพ 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม มีความ
ใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ัน
ในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิด
ประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1   ม.6/1 , ม.6/2  
พ 2.1   ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม 6/4   
พ 4.1   ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3, ม.6/6  
 
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา   พ33102      รายวิชา สุขศึกษา  6            กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6         ภาคเรียนที่  2         เวลา   20   ช่ัวโมง        เวลา   0.5   หน�วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ศึกษาความรู.เก่ียวกับสถานการณ#ของโรคทางพันธุกรรมและการดูแลรักษา ปKจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต�อ
สุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงและกระบวนการทางสังคมเพ่ือสร.างเสริมความปลอดภัย ปKจจัยเสี่ยงที่ทำให.ติด
สารเสพติด ผลกระทบและโทษทางกฎหมายของการใช.สารเสพติด ความสำคัญของการช�วยฟSTนคืนชีพ 
และการช�วยเหลือผู.ประสบภัย ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางร�างกาย 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม มีความ
ใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ัน
ในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิด
ประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 4.1   ม.6/4 , ม.5/5, ม.6/7  
พ 5.1   ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , 6/4 , ม.6/5 , ม.6/6 , ม.6/7  
  
รวมทั้งหมด   10   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

 
รหัสวิชา   พ21201       รายวิชา  นันทนาการ 1      กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 1        ภาคเรียนที่ 1         เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ศึกษาความรู.ความเข.าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสําคัญ และ ขอบข�าย 
ของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรม 
 เพื่อให.นักเรียนสามารถอธิบายความรู.เบื้องต.นเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสําคัญ  
และขอบข�ายของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
 เพื่อให.นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต.องและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ และสามารถ เลือก
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการได.ตามความถนัดและความสนใจ และนําไปใช.ในชีวิตประจําวัน ได.อย�าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
1. อธิบายความรู.เบ้ืองต.นเก่ียวกับนันทนาการได. 
2. อธิบายความหมาย ความสําคัญและขอบข�ายของกิจกรรมนันทนาการได.  
3. อธิบายและจําแนกประเภทของกิจกรรมนันทนาการได.  
4. ปฏิบัติและเล�นเกมนนัทนาการได. 
5. ปฏิบัติและร.องเพลงนันทนาการได. 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา   พ21202         รายวิชา นันทนาการ 2     กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 1        ภาคเรียนที่ 2         เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ศึกษาความรู.ความเข.าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสําคัญ และ ขอบข�าย
ของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
 เพื่อให.นักเรียนสามารถอธิบายความรู.เบื้องต.นเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสําคัญ  
และขอบข�ายของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
 เพื่อให.นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต.องและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ และสามารถ เลือก
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการได.ตามความถนัดและความสนใจ และนําไปใช.ในชีวิตประจําวัน ได.อย�าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
1. อธิบายความรู.เบ้ืองต.นเก่ียวกับนันทนาการได.  
2. อธิบายความหมาย ความสําคัญและขอบข�ายของกิจกรรมนันทนาการได.  
3. อธิบายและจําแนกประเภทของกิจกรรมนันทนาการได. 
4. ปฏิบัติและเล�นเกมนันทนาการได. 
5. ปฏิบัติและร.องเพลงนันทนาการได. 
6. อธิบายความหมายของนันทนาการกับการท�องเท่ียวได.  
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา   พ22209         รายวิชา นันทนาการ 3     กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 2        ภาคเรียนที่ 1         เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ศึกษาความรู.ความเข.าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสําคัญและขอบข�าย 
ของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาทของผู.นํานันทนาการ  
การจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการในหน�วยงานต�างๆ เกมนันทนาการ เพลงนันทนาการ 
และนันทนาการการท�องเที่ยว 
         เพ่ือให.นักเรียนสามารถอธิบายความรู.เบื้องต.นเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสําคัญ 
และขอบข�ายของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาทของผู.นํา
นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการในหน�วยงานต�างๆเกมนันทนาการ  
เพลงนันทนาการ และนันทนาการการท�องเท่ียวได.. 
         เพ่ือให.นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต.องและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ และสามารถเลือก
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการได.ตามความถนัดและความสนใจ และนําไปใช.ในชีวิตประจําวันได.อย�าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
1. อธิบายความรู.เบ้ืองต.นเก่ียวกับนันทนาการได. 
2. อธิบายความหมาย ความสําคัญและขอบข�ายของกิจกรรมนันทนาการได. 
3. อธิบายและจําแนกประเภทของกิจกรรมนันทนาการได. 
4. อธิบายลักษณะและบทบาทของผู.นํานันทนาการได. 
5. จัดกิจกรรมนันทนาการได. 
6. อธิบายกิจกรรมนันทนาการในหน�วยงานต�างๆได. 
7. ปฏิบัติและเล�นเกมนันทนาการได. 
8. ปฏิบัติและร.องเพลงนันทนาการได. 
9. อธิบายความหมายของนันทนาการกับการท�องเท่ียวได. 
 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
รหัสวิชา   พ22210        รายวิชา นันทนาการ 4      กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 2           ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน  1.0 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          ศึกษาเพ่ือให.มีความรู.  ความเข.าใจ  เรื่องเก่ียวกับการเคลื่อนไหวร�างกาย  หลักการออกกำลังกาย  
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบ้ืองต.นเกมส#กีฬาและนันทนาการ  การเล�นเป@นทีมการ
เคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย การพักผ�อน และนันทนาการ กฎ กติกา ในการเล�นกีฬา วิธีการรุกและ
การปJองกันในการแข�งขันกีฬาเกมส#และนันทนาการ การควบคุมตนเอง การมีน้ำใจนักกีฬา การทำงาน
เป@นทีม การวางแผนสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค�าของการออกกำลัง
กายการออกกำลังกายและการเล�นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมด.วยความสนุกสนานปลอดภัย   
          มีทักษะในการเคลื่อนไหวลักษณะต�างๆ และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต�างๆ การ
เล�นเกม  กีฬาตามสมัยนิยม  การออกกำลังกาย การปJองกันในการเล�น การแข�งขันกีฬา การทำงานเป@น
ทีม การปฏิบัติหน.าท่ีตามความรับผิดชอบ  กีฬาต�างๆการสร.างสมรรถภาพทางกาย   การพักผ�อน  
นันทนาการ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทางจิต ทางกลไก 
          เพ่ือให.นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต.องและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ และสามารถเลือก
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการได.ตามความถนัดและความสนใจ และนําไปใช.ในชีวิตประจําวันได.อย�าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. มีความรู.ความเข.าใจและสามารถปฏิบัติตามทักษะพื้นฐาน การเล�นเป@นทีมเพลิดเพลินท�าเตรียมพร.อม 
    ใน แบบต�างๆได. 
 2. มีความรู.ความเข.าใจและคุ.นเคยกับกับเพ่ือนและทักษะของกีฬาต�างๆได. ปฏิบัติทักษะการเล�นเกมส# 
     นันทนาการได.อย�างสนุกสนานได.อย�างปลอกภัย  
 3. มีความรู.ความเข.าใจและสามารถในภาวะการเป@นผู.นำทีมเล�นเกมส#และนันทนาการได. รูปแบบ 
    วิธีการเล�นและเทคนิคการเล�นเกมส#กีฬาและนันทนาการเได. 
 4. มีความรู.ความเข.าใจและสามารถปฏิบัติตามกติกาการแข�งขันกีฬาเกมส#นันทนาการได. 
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา   พ23207         รายวิชา นันทนาการ 5     กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 3        ภาคเรียนที่ 1         เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ศึกษาความรู.ความเข.าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสําคัญ และ ขอบข�าย
ของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
 เพื่อให.นักเรียนสามารถอธิบายความรู.เบื้องต.นเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสําคัญ 
และขอบข�ายของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาทของผู.นํา
นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการในหน�วยงานต�างๆ เกมนันทนาการ  
เพลงนันทนาการ และนันทนาการการท�องเท่ียวได. 
 เพื่อให.นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต.องและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ และสามารถ  
เลือกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการได.ตามความถนัดและความสนใจ และนําไปใช.ในชีวิตประจําวัน ได.อย�าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
1. อธิบายความรู.เบ้ืองต.นเก่ียวกับนันทนาการได.  
2. อธิบายความหมาย ความสําคัญและขอบข�ายของกิจกรรมนันทนาการได.  
3. อธิบายและจําแนกประเภทของกิจกรรมนันทนาการได. 
4. อธิบายลักษณะและบทบาทของผู.นํานันทนาการได. 
5. อธิบายกิจกรรมนันทนาการในหน�วยงานต�างๆได.  
6. ปฏิบัติและเล�นเกมนันทนาการได. 
7. อธิบายความหมายของนันทนาการกับการท�องเท่ียวได. 
  
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา    พ23208         รายวิชา นันทนาการ 6     กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 3         ภาคเรียนที่ 2         เวลา  40  ชั่วโมง          จำนวน  1.0 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ศึกษาความรู.ความเข.าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสําคัญ และ ขอบข�าย
ของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาทของ ผู.นำนันทนาการ 
การจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการในหน�วยงานต�างๆ เกมนันทนาการ เพลงนันทนาการ 
และนันทนาการการท�องเที่ยว 
 เพื่อให.นักเรียนสามารถอธิบายความรู.เบื้องต.นเก่ียวกับนันทนาการ ความหมาย ความสําคัญ  
และขอบข�ายของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและบทบาทของผู.นํา
นันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการในหน�วยงานต�างๆ เกมนันทนาการ เพลง
นันทนาการ และนันทนาการการท�องเที่ยวได. 
 เพื่อให.นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต.องและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ และสามารถ  
เลือกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการได.ตามความถนัดและความสนใจ และนําไปใช.ในชีวิตประจําวัน ได.อย�าง
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 
1. อธิบายความรู.เบ้ืองต.นเก่ียวกับนันทนาการได.  
2. อธิบายความหมาย ความสําคัญและขอบข�ายของกิจกรรมนันทนาการได.  
3. อธิบายและจําแนกประเภทของกิจกรรมนันทนาการได. 
4. อธิบายลักษณะและบทบาทของผู.นํานันทนาการได. 
 5. จัดกิจกรรมนันทนาการได. 
 6. อธิบายกิจกรรมนันทนาการในหน�วยงานต�างๆได.  
7. ปฏิบัติและเล�นเกมนันทนาการได. 
 8. ปฏิบัติและร.องเพลงนันทนาการได. 
 9. อธิบายความหมายของนันทนาการกับการท�องเที่ยวได.  
 
 รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา   พ31201          รายวิชา สุขศึกษา 1         กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 4           ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห#และอธิบายกระบวนการสร.างเสริมดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
ผิวหนัง  โครงสร.างร�างกาย และระบบกล.ามเน้ือ  วางแผนปฏิบัติดูแลสุขภาพตามภาวการณ#เจริญเติบโต
และพัฒนาการของตนเอง  การแก.ปKญหาความขัดแย.งเรื่องเพศภายในครอบครัว  การปJองกันโรค 
ในชุมชน รวมถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค และปฏิบัติตนตามสิทธิ 
ของผู.บริโภค   

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม มีความ
ใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ัน
ในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิด
ประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู.ท่ัวไปเก่ียวกับระบบอวัยวะต�างๆของร�างกาย 
2. มีความรู. ความเข.าใจในการวางแผนพัฒนาสุขภาพ 
3. อธิบายอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม วัฒนธรรมต�อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต 
4. มีความรู. ความเข.าใจในสิทธิของผู.บริโภค 
5. มีมีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับสื่อโฆษณากับสุขภาพ 
6. มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพและพันธุกรรม 

 
รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา   พ31202  รายวิชา สุขศึกษา 2                   กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 4           ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  20  ช่ัวโมง          จำนวน  0.5 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห#การสร.างเสริมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพของชุมชน  การใส�ใจในเรื่องความ
ปลอดภัย การมีส�วนร�วมในการปJองกันความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการใช.ยา  สารเสพติด   
ความรุนแรง  เพื่อสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและสังคม การสร.างสัมพันธภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย.ง รวมถึงแสดงวิธีการช�วยฟSTนคืนชีพอย�างถูกวิธี 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู.  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และสังคม มีความ
ใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ัน
ในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรมประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิด
ประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ี
เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับการสร.างเสริมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพของชุมชน 
2. มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตนให.เกิดความปลอดภัย 
3. มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับการปJองกันความเสี่ยงต�อการใช.ยา 
4. มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับสารเสพติดให.โทษ 
5. มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับสัมพันธภาพ เพ่ือเลี่ยงความขัดแย.ง 
6. มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับการช�วยฟSTนคืนชีพ 

   
 รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา   พ31203              รายวิชา  ฟุตซอล1      กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 4           ภาคเรียนท่ี 1      เวลา  120  ชั่วโมง          จำนวน  3.0 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ศึกษาความรู.และความเข.าใจพื้นฐานเก่ียวกับกีฬาฟุตซอล ประวัติความเป@นมาและประโยชน# 
ของกีฬาฟุตซอล ความรู.ท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาฟุตซอล การทดสอบสมรรถภาพ สมรรถภาพของนักกีฬา 
ฟุตซอล ทักษะการรับ การส�งลูก ทักษะเทคนิคในการครอบครองลูก ทักษะส�วนบุคคลขณะท่ีไม�ได.
ครอบครองลูก ระบบการเล�นเป@นทีม เพ่ือให.นักเรียนมีทักษะในการเล�นฟุตซอล มีความรู.ทั่วไปเก่ียวกับ
กีฬาฟุตซอล  
           มีเจตคติท่ีถูกต.องและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและความ
สนใจ และนำทักษะกีฬาฟุตซอลไปใช.ในการออกกำลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถภาพ และต�อยอด 
การเป@นนักกีฬาฟุตซอลสังกัดสโมสร ระดับลีกอาชีพของประเทศ และระดับชาติต�อไป 
 
ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู.ความเข.าใจ จุดประสงค#การเรียนรู. และเข.าใจเก่ียวกับข.อปฏิบัติ กฎเกณฑ# ระเบียบวินัย 
เพื่อท่ีจะปฏิบัติตนได.อย�างถูกต.อง 

2. มีความรู.ความเข.าใจ เก่ียวกับประวัติ และความรู.เก่ียวกับกีฬาฟุตซอล 
3. มีความรู.ความเข.าใจ ในการสร.างเสริม และทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
4. มีความรู.ความเข.าใจ เก่ียวกับสมรรถภาพของนักกีฬาฟุตซอล 
5. มีความรู.ความเข.าใจ รู.คุณค�าการมีระเบียบวินัย และมีทักษะปฏิบัติในการรับและส�งลูกได. 
6. มีความรู.ความเข.าใจ ทักษะพื้นฐานในการครอบครองลูก ฝ9กปฏิบัติการครอบครองลูกได. 
7. มีความรู.ความเข.าใจ ทักษะ เทคนิคขณะท่ีไม�ได.ครอบครองลูก 
8. มีความรู.ความเข.าใจ หลักการเล�นทีม ทั้งเกมรุกและเกมรับได.   

 
 รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา   พ32201   รายวิชา แบดมินตัน                กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 5           ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          ศึกษาความรู.พื้นฐานเก่ียวกับความรู.เบื้องต.นเก่ียวกับกีฬาแบดมินตัน การสร.างเสริมสมรรถภาพ
ร�างกายสำหรับการเล�นแบดมินตัน ทักษะพื้นฐานในการเล�นแบดมินตัน การส�งลูก การตีลูกโด�ง การตีลูก
ดาด การตีลูกหยอด การตบลูก กติกาการเล�นแบดมินตัน การเล�นแบดมินตันเพื่อการแข�งขัน และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 เพื่อให.นักเรียนมีทักษะในการเล�นกีฬาแบดมินตัน ทั้งทักษะพื้นฐานในการเล�นกีฬาแบดมินตัน 
ทักษะการส�งลูก ทักษะการตีลูกโด�ง การตีลูกดาด การตีลูกหยอด การตบลูก ทักษะการสร.างเสริม
สมรรถภาพร�างกายสำหรับการเล�นแบดมินตัน กติกาการเล�นแบดมินตัน การเล�นแบดมินตันเพ่ือการ
แข�งขัน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีความเข.าใจ อธิบายความรู.พื้นฐานเก่ียวกับความรู.เบื้องต.น
เก่ียวกับกีฬาแบดมินตันได. 

เพื่อให.นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต.องและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัด
และความสนใจ และนำทักษะกีฬาแบดมินตันไปใช.ในการออกกำลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ
สมรรถภาพต�อไป 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. อธิบายความรู.เบ้ืองต.นเก่ียวกับกีฬาแบดมินตันได. 
 2. เข.าใจและสามารถปฏิบัติการสร.างเสริมสมรรถภาพร�างกายสำหรับการเล�นแบดมินตันได. 

3. มีทักษะในการเล�นและการเคลื่อนไหวในกีฬาแบดมินตัน 
4. รู.ข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเม่ือเป@นฝMายรุกได.อย�างถูกต.องและเหมาะสม 
5. รู.ข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเม่ือเป@นฝMายรับได.อย�างถูกต.องและเหมาะสม 
6. รู. เข.าใจ และปฏิบัติตามกติกาการแข�งขันกีฬาแบดมินตันได.อย�างถูกต.อง 
7. รู. เข.าใจ และมีทักษะในการเล�นแบดมินตันเพื่อการแข�งขัน 
8. รู. เข.าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได.อย�างถูกต.อง 

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา   พ33202  รายวิชา แฮนด<บอล                  กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 5           ภาคเรียนท่ี 2        เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ศึกษาความรู.และความเข.าใจพื้นฐานเก่ียวกับประวัติความเป@นมาของกีฬาแฮนด#บอลทักษะ
เบื้องต.นของการเล�นกีฬาแฮนด#บอล  การเล�นเป@นทีมของกีฬาแฮนด#บอล  กติกาการเล�นแฮนด#บอล   
และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 เพื่อให.นักเรียนมีทักษะการเล�นกีฬาแฮนด#บอล ทั้งทักษะเบ้ืองต.นของการเล�นกีฬาแฮนด#บอล  
การเล�นเป@นทีมของกีฬาแฮนด#บอล กติกาการเล�นแฮนด#บอล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีความ
เข.าใจ อธิบายประวัติความเป@นมาของกีฬาแฮนด#บอลได.  
 เพื่อให.นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต.องและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัด
และความสนใจ และนำทักษะกีฬาแฮนด#บอลไปใช.ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ
สมรรถภาพต�อไป 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. อธิบายประวัติความเป@นมาของกีฬาแฮนด#บอลได. 
 2. สามารถครอบครองลูกแฮนด#บอล และมีทักษะในการับและส�งลูกแฮนด#บอล 
 3. มีทักษะในการเลี้ยงลูกแฮนด#บอล และทักษะในการยิงประตู 
 4. มีทักษะในการเป@นผู.รักษาประตู 
 5. มีทักษะในการเล�นเป@นทีม ท้ังการเป@นฝMายรุกและฝMายรับ 
 6. รู. เข.าใจ และปฏิบัติตามกติกาการแข�งขันกีฬาแฮนด#บอลได.อย�างถูกต.อง 
 7. รู. เข.าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได.อย�างถูกต.อง 
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา   พ32203       รายวิชา ฟุตบอล               กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 5           ภาคเรียนท่ี 1     เวลา  120  ช่ัวโมง          จำนวน  3.0 หน�วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ศึกษาความรู.และความเข.าใจ ประวัติความเป@นมาและประโยชน#ของกีฬาฟุตบอล ความรู.ทั่วไป
เก่ียวกับกีฬาฟุตบอล ทักษะการเล�นฟุตบอล หลักการรุก หลักการรับ การเล�นเป@นทีมแบบต�างๆ ระเบียบ
ข.อบังคับ กติกาที่ควรทราบ คำศัพท#เฉพาะที่ใช.ในการเล�นกีฬาฟุตบอล และการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 
          เพ่ือให.นักเรียนมีทักษะในการเล�นฟุตบอล ทั้งประวัติความเป@นมาและประโยชน#ของกีฬาฟุตบอล 
ทักษะการเล�นฟุตบอล หลักการรุก หลักการรับ การเล�นเป@นทีม ระเบียบข.อบังคับ กติกาที่ควรทราบ 
คำศัพท#เฉพาะท่ีใช.ในการเล�นกีฬาฟุตบอล และการทดสอบสมรรถภาพทางกายและสามารถอธิบายถึง
ประวัติความเป@นมาของกีฬาฟุตบอลได. 
          เพ่ือให.นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต.องและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัด
และความสนใจ และนำทักษะกีฬาฟุตบอลไปใช.ในการออกกำลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถภาพ 
ต�อไป 
 
ผลการเรียนรู� 

1. อธิบายประวัติความเป@นมา วิวัฒนาการและประโยชน#ของกีฬาฟุตบอลได. 
2. อธิบายถึงความรู.ทั่วไปเก่ียวกับกีฬาฟุตบอลได. 
3. มีทักษะในการเล�นและการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตบอล 
4. รู.ข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเม่ือเป@นฝMายรุกได.อย�างถูกต.องและเหมาะสม 
5. รู.ข้ันตอนและสามารถปฏิบัติเม่ือเป@นฝMายรับได.อย�างถูกต.องและเหมาะสม 
6. รู.ข้ันตอนและสามารถปฏิบัติการเล�นเป@นทีมแบบต�างๆได. 
7. รู. เข.าใจ และปฏิบัติตามกติกาการแข�งขันฟุตบอลได.อย�างถูกต.อง 
8. รู. เข.าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได.อย�างถูกต.อง 

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา พ32204 รายวิชา การฝCกยกน้ำหนักในการกีฬา กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 5           ภาคเรียนท่ี 2        เวลา  120  ชั่วโมง          จำนวน  3.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความรู.เก่ียวกับความสำคัญและเหตุผลของการฝ9กยกน้ำหนัก เทคนิคที่สำคัญต�างๆ การให.
ความช�วยเหลือ ศึกษากฎพื้นฐาน 5 ประการ ท�ายกน้ำหนักในการฝ9กความแข็งแรง หลักการพักฟSTน
ร�างกาย การจัดลำดับท�า และวิธีปรับความหนักในการยกน้ำหนัก 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาการฝ9กยกน้ำหนักในการกีฬา เพ่ือพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  
อารมณ# และสังคม มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.
อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ันในการทำงาน  อยู�อย�างพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติที่ดี ต�อพฤติกรรม
ประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำ
ความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิดประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม 
จริยธรรมและค�านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู� 

1. อธิบายความสำคัญและเหตุผลของการฝ9กยกน้ำหนักได. 
2. มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับเทคนิคที่สำคัญต�างๆในการฝ9กยกน้ำหนัก 
3. มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับหลักการให.ความช�วยเหลือในการฝ9กยกน้ำหนัก 
4. มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับกฎพ้ืนฐาน 5 ประการในการฝ9กยกน้ำหนัก 
5. รู.ข้ันตอนและสามารถปฏิบัติหลักการพักฟSTนร�างกายในการฝ9กยกน้ำหนักได.อย�างถูกต.อง 
6. รู.ข้ันตอนและสามารถปฏิบัติท�ายกน้ำหนักในการฝ9กความแข็งแรงในการฝ9กยกน้ำหนักได.

อย�างถูกต.อง 
7. รู.ข้ันตอนและสามารถปฏิบัติการจัดลำดับท�าในการฝ9กยกน้ำหนักได.อย�างถูกต.อง 
8. รู.ข้ันตอนและสามารถปฏิบัติวิธีปรับความหนักในการยกน้ำหนักได.อย�างถูกต.อง 

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา   พ33201         รายวิชา ลีลาศ  1             กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6           ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ฝ9กปฏิบัติ พัฒนาทักษะวิธีการเต.นรำลีลาศ ในแต�ละจังหวะตามลวดลายฟeกเกอร#ท�าเต.น
ต�างๆได.อย�างถูกต.อง ตามกฎกติกา มารยาท  การเป@นผู.นำและผู.ตามที่ดี เพื่อเสริมสร.างบุคลิกภาพ
สมรรถภาพ โดยเน.นกระบวนการเรียนรู.แบบมีส�วนร�วมของผู.เรียน เพ่ือปลูกฝKงทัศนคติค�านิยมท่ีดี 
ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกขณะเต.นลีลาศ 

มีทักษะพ้ืนฐานการเต.นรำลีลาศ นำทักษะการเต.นลีลาศไปใช.ให.เกิดประโยชน# 
มีเจตคติท่ีดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค#ในการเป@นผู.นำ ผู.ตามท่ีดี เกิดระเบียบวินัย เคารพ 

กฎกติกา มารยาทของสังคม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1.สาธิตทักษะพ้ืนฐานการเต.นลีลาศได. 
 2.เต.นรำลีลาศอย�างมีมารยาท มีความเป@นผู.นำและผู.ตามท่ีดี 
 3.ศึกษาค.นคว.า แสวงหาความรู. ขอคำปรึกษาจากผู.รู. ผู.ชำนาญ เพื่อเป@นแนวทางในการเต.นรำ 
            ลีลาศ 
 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา     พ33202   รายวิชา ลีลาศ   2                 กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6           ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  20  ชั่วโมง          จำนวน  0.5 หน�วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ฝ9กปฏิบัติ พัฒนาทักษะวิธีการเต.นรำลีลาศ ในแต�ละจังหวะตามลวดลายฟeกเกอร#ท�าเต.น
ต�างๆได.อย�างถูกต.อง ตามกฎกติกา มารยาท  การเป@นผู.นำและผู.ตามที่ดี เพื่อเสริมสร.างบุคลิกภาพ
สมรรถภาพ โดยเน.นกระบวนการเรียนรู.แบบมีส�วนร�วมของผู.เรียน เพ่ือปลูกฝKงทัศนคติค�านิยมท่ีดี 
ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกขณะเต.นลีลาศ 

มีทักษะพ้ืนฐานการเต.นรำลีลาศ นำทักษะการเต.นลีลาศไปใช.ให.เกิดประโยชน# 
มีเจตคติท่ีดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค#ในการเป@นผู.นำ ผู.ตามท่ีดี เกิดระเบียบวินัย เคารพ 

กฎกติกา มารยาทของสังคม 
 
ผลการเรียนรู� 
 1.สาธิตทักษะพ้ืนฐานการเต.นลีลาศได. 
 2.เต.นรำลีลาศอย�างมีมารยาท มีความเป@นผู.นำและผู.ตามท่ีดี 
 3.ศึกษาค.นคว.า แสวงหาความรู. ขอคำปรึกษาจากผู.รู. ผู.ชำนาญ เพื่อเป@นแนวทางในการเต.นรำ 
            ลีลาศ 
 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ33203  วิชา โภชนาการในการออกกำลังกาย กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6           ภาคเรียนท่ี 1       เวลา  120  ชั่วโมง          จำนวน  3.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              ศึกษาความรู.เก่ียวกับความสำคัญของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการกับการออกกำลังกาย 
ความสำคัญของคาร#โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ความสำคัญของวิตามิน เกลือแร� น้ำ ความต.องการ
สารอาหารของร�างกาย สำหรับผู.ที่ออกกำลังกาย การประเมินภาวะโภชนาการ การประเมินการใช.
พลังงานของร�างกาย การประเมินปริมาณสารอาหารทีร่�างกายได.รับ หลักการกำหนดอาหารและศึกษา
ค.นคว.าโภชนาการในการออกกำลังกาย 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชาโภชนาการในการออกกำลังกาย เพ่ือพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  
อารมณ# และสังคม มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.
อย�างถูกต.อง  มีความมุ�งม่ันในการทำงาน  อยู�อย�าพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติท่ีดี ต�อพฤติกรรม
ประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำ
ความรู.ไปประยุกต#ใช.ให.เกิดประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม 
จริยธรรมและค�านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู� 

1. รู. เข.าใจความสัมพันธ#ของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการกับการออกกำลังกาย 
            2.   รู. เข.าใจความสำคัญของคาร#โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน สำหรับผู.ท่ีออกกำลังกาย 
            3.   รู. เข.าใจความสำคัญของวิตามิน เกลือแร� น้ำ สำหรับผู.ที่ออกกำลังกาย 
            4.   รู. เข.าใจความต.องการสารอาหารของร�างกาย สำหรับผู.ท่ีออกกำลังกาย 
            5.   รู. เข.าใจการประเมินภาวะโภชนาการ และการประเมินการใช.พลังงานของร�างกาย 
            6.   รู. เข.าใจการประเมินปริมาณสารอาหารที่ร�างกายได.รับ 
            7.   รู. เข.าใจหลักการกำหนดอาหาร สำหรับผู.ที่ออกกำลังกาย 
            8.   รู. เข.าใจศึกษาค.นคว.าโภชนาการในการออกกำลังกาย 
 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา   พ33204   รายวิชา หลักการฝCกกีฬา            กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6           ภาคเรียนท่ี 2        เวลา  120  ชั่วโมง          จำนวน  3.0 หน�วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ศึกษาความรู.เก่ียวกับความสำคัญของกฎทางด.านสรีรวิทยาของการฝ9กซ.อม หลักทางด.าน
จิตวิทยาการฝ9กซ.อม หลักทางด.านวิทยาการฝ9กซ.อมกีฬา ตัวแปรของการฝ9กซ.อม การฝ9กซ.อมระบบ
พลังงานสำรอง และการแปลงความแข็งแรงสู�ความอดทนของกล.ามเนื้อ 

โดยใช.วิธีการ  กระบวนการกลุ�ม  การจัดระบบความคิดเป@นแผนภาพ การคิดวิเคราะห# 
การศึกษาด.วยตนเอง  การแสดงบทบาทสมมติ  กรณีศึกษา  สถานการณ#จำลอง  การระดมสมอง   
การสาธิต  การปฏิบัติจริง  การสืบค.นข.อมูล  การจำแนก  การใช.เหตุผล  การนำเสนอผลงาน  การแสดง
ละคร  และการอภิปรายเพื่อให.เกิดความรู. ความเข.าใจ สามารถวิเคราะห#  วิจารณ# ในเนื้อหาท่ีเรียน  
สามารถสรุปและนำเสนอสิ่งท่ีเรียนรู. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค�าในการเรียนวิชา หลักการฝ9กกีฬา เพ่ือพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ  อารมณ# และ
สังคม มีความใฝMรู.  มีวินัย  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู.อ่ืนได.อย�างถูกต.อง  
มีความมุ�งม่ันในการทำงาน  อยู�อย�างพอเพียง  ซ่ือสัตย#สุจริต  มีทัศนคติที่ดี ต�อพฤติกรรมประเพณี      
วิถีชีวิต  วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  มีความรักชาติ  ศาสน#  กษัตริย# รักความเป@นไทย และนำความรู.    
ไปประยุกต#ใช.ให.เกิดประโยชน#ในชีวิตประจำวันอย�างมีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม จริยธรรม
และค�านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู� 

1. รู. เข.าใจเก่ียวกับกฎทางด.านสรีรวิทยาของการฝ9กซ.อม 
2. รู. เข.าใจเก่ียวกับหลักทางด.านจิตวิทยาการฝ9กซ.อม 
3. รู. เข.าใจเก่ียวกับหลักทางด.านวิทยาการฝ9กซ.อมกีฬา 
4. รู. เข.าใจเก่ียวกับตัวแปรของการฝ9กซ.อม 
5. รู. เข.าใจเก่ียวกับการฝ9กซ.อมระบบพลังงานสำรอง 
6. รู. เข.าใจเก่ียวกับการแปลงความแข็งแรงสู�ความอดทนของกล.ามเนื้อ 

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู� 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  ศ21105  รายวิชา  ทัศนศิลป� 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต  
รหัสวิชา  ศ21106 รายวิชา  ดนตรี 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต  
รหัสวิชา  ศ21107 รายวิชา  ดนตรี 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ21108 รายวิชา  นาฏศิลป� 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ22105 รายวิชา  ทัศนศิลป� 2   จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต             
รหัสวิชา  ศ22106 รายวิชา  นาฏศิลป� 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต    
รหัสวิชา  ศ22107 รายวิชา  ดนตรี 3  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ22108 รายวิชา  นาฏศิลป� 3  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ23105 รายวิชา  ทัศนศิลป� 3  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ23106 รายวิชา  ดนตรี 4  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต     
รหัสวิชา  ศ23107 รายวิชา  ทัศนศิลป� 4  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ23108 รายวิชา  นาฏศิลป� 4  จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ศ21201 รายวิชา นาฏลีลา 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ21202 รายวิชา นาฏลีลา 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ21203 รายวิชา มหรสพไทย 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ21204 รายวิชา มหรสพไทย 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ21205 รายวิชา ขลุ�ยไทย 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ21206 รายวิชา ขลุ�ยไทย 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ22213 รายวิชา โขน 1   จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ22214 รายวิชา โขน 2   จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ22217 รายวิชา นาฏศิลป�ไทย 1 จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ22218 รายวิชา นาฏศิลป�ไทย 2 จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ22221 รายวิชา ดนตรีไทย 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ22222 รายวิชา ดนตรีไทย 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ23213 รายวิชา โขน 3   จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ23214 รายวิชา โขน 4   จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ23221 รายวิชา ดนตรีไทย 3  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ23222 รายวิชา ดนตรีไทย 4  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ23223 รายวิชา เรคอเดอร. 3  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ23224 รายวิชา เรคอเดอร. 4  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  ศ31101 รายวิชา ศิลปะ 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ31102 รายวิชา ศิลปะ 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ32101 รายวิชา ศิลปะ 3  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ32102 รายวิชา ศิลปะ 4  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ33101 รายวิชา ศิลปะ 5  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ33102 รายวิชา ศิลปะ 6  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ศ31205 รายวิชา ศิลป�สร0างสรรค. 1 จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ31206 รายวิชา ศิลป�สร0างสรรค. 2 จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ31211 รายวิชา ศิลปะการแสดง 1 จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ31212 รายวิชา ศิลปะการแสดง 2 จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ32205 รายวิชา ศิลปะไทย 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ32206 รายวิชา ศิลปะไทย 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ33205 รายวิชา จิตรกรรม 1  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ศ33206 รายวิชา จิตรกรรม 2  จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  0.5  หน�วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ21105                         รายวิชา ทัศนศิลป- 1              กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง           จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

  
        ศึกษาความแตกต�างและความคล0ายคลึงกันของงานทัศนศิลป�และสิ่งแวดล0อมโดยใช0ทัศนธาตุ 
หลักการออกแบบ การจัดองค.ประกอบ หลักการจัดองค.ประกอบ การวาดภาพทิวทัศน. ภาพหุ�นนิ่งและ
ทัศนียภาพจำแนกประเภทของงานประติมากรรม ลักษณะของงานประติมากรรม 
       โดยใช0วิธีการสังเกตและสำรวจสิ่งแวดล0อมอย�างอิสระ เน0นกิจกรรมกลุ�มและการจัดระบบความคิด
เป9นแผนภาพความคิด โดยใช0กระบวนการความคิดสร0างสรรค.ในการสร0างสรรค.ผลงาน ศึกษา 
       เพ่ือให0เกิดความรู0 ความเข0าใจ สามารถสร0างงานทัศนศิลป�โดยเลือกใช0วัสดุ อุปกรณ.ที่เหมาะสมใน
การสร0างงานให0ได0ประสิทธิภาพ  เห็นคุณค�าของสิ่งแวดล0อมและงานศิลปะท่ีเป9นมรดกทางวัฒนธรรม 
ชื่นชมและประยุกต.ใช0ในชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
รวมท้ังหมด  6  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ21106            รายวิชา ดนตรี 1        กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 1     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
ศึกษาเคร่ืองหมายและสัญลักษณ.ทางดนตรีให0มีความรู0ความเข0าใจ  และสามารถเปรียบเทียบ

เสียงร0อง   เสียงเคร่ืองดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต�างกัน  และเข0าใจเก่ียวกับประเภทของวงดนตรีไทย
และวงดนตรีสากลวิเคราะห. วิพากษ. วิจารณ.คุณค�าดนตรี  และสามารถแสดงความคิดเห็น  เปรียบเทียบ
อารมณ.  ความรู0สึกในการฟDงเพลงแต�ละประเภท   วิเคราะห.และประเมินคุณภาพงานเพลงหรืองาน
ดนตรีที่ฟDงอย�างมีหลักเกณฑ. 
          โดยใช0ทักษะกระบวนการทางดนตรีในการแสดงออกทางดนตรีอย�างสร0างสรรค.   การ
วิเคราะห.  วิพากษ. วิจารณ.เพื่อให0เห็นคุณค�างานดนตรีเป9นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปDญญาท0องถ่ิน ภูมิ
ปDญญาไทยและสากล  เข0าใจความสัมพันธ.ระหว�างดนตรี มีความซ่ือสัตย.สุจริต มีวินัย ใฝHเรียนรู0 มีความ
มุ�งม่ันในการทำงาน อยู�อย�างพอเพียง     มีจิตสาธารณะ รักความเป9นไทยอธิบายบทบาทความสัมพันธ.
และอิทธิพลของดนตรีที่มีต�อสังคมไทย  พร0อมทั้งระบุความหลากหลายขององค.ประกอบดนตรีใน
วัฒนธรรมที่ต�างกันอย�างมีหลักเกณฑ.ถ�ายทอดความรู0สึกทางดนตรีอย�างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต.ใช0ใน
ชีวิตประจำวัน เข0าใจความสัมพันธ.ระหว�างดนตรี ประวัติศาสตร. และวัฒนธรรม เห็นคุณค�าดนตรีที่เป9น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปDญญาท0องถ่ิน ภูมิปDญญาไทย และสากล ร0องเพลง และเล�นดนตรี                 

เพ่ือการมีเจตคติท่ีดีต�อศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถเป9นผู0นำทางความคิดในการส�งเสริมและ
อนุรักษ.สมบัติของชาติได0 อีกท้ังสามารถเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมได0ในฐานะพลเมืองไทย 

 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/8, ม.1/9   
ศ 2.2  ม.1/1, ม.1/2   

 
รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ21107    รายวิชา ดนตรี 2        กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 1     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
   ศึกษาความรู0   ความเข0าใจ  องค.ประกอบดนตรี   มีการแสดงออกทางดนตรี   สร0างสรรค.  
วิเคราะห.    วิพากษ.  วิจารณ.คุณค�าทางดนตรี      การขับร0อง   บรรเลงดนตรีได0หลายประเภทท้ังดนตรี
ไทย    ดนตรีสากล    และความสัมพันธ.    สามารถถ�ายทอดความรู0สึก     ความคิดทางดนตรีอย�าง
อิสระ    เข0าใจความสัมพันธ.ระหว�างดนตรีกับประวัติศาสตร.และวัฒนธรรม  เห็นคุณค�าของดนตรีที่เป9น
มรดกทางวัฒนธรรม   ภูมิปDญญาท0องถ่ิน    ภูมิปDญญาไทยและสากล   ร0องเพลง    เล�นดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลได0 ใช0กระบวนการถ�ายทอดความรู0สึก  อธิบาย  สาธิต   สื่ออุปกรณ.     แหล�งเรียนรู0   ทัศน
ศึกษา   คิดวิเคราะห.   การแสดงออกทางการปฏิบัติจริง  และการเรียนรู0ด0วยตนเองอย�างต�อเนื่อง  ให0
ผู0เรียนเกิดความรู0ความเข0าใจได0โดยตรง  เพ่ือให0เกิดทักษะความรู0ด0านดนตรีไทยและดนตรีสากล   
สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี   การปฏิบัติเคร่ืองดนตรี   และความรู0สึกที่มีต�อดนตรีใน
เชิงสุนทรียะ   มีความคิดอิสระ  ชื่นชม  เห็นคุณค�าของการนำความรู0มาประยุกต.ใช0ในชีวิตประจำวัน  มี
คุณธรรมจริยธรรมค�านิยมที่เหมาะสมและอนุรักษ.ภูมิปDญญาท0องถ่ินให0ยั่งยืน 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 2.1  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/4,ม.1/5, ม.1/8,ม.1/9   
ศ 2.2  ม.1/1,ม.1/2   

 
รวม 8 ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



328 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ21108          รายวิชา นาฏศิลป- 1    กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง        จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
              ศึกษาความรู0   ความเข0าใจ  นาฏศิลป�  ทักษะพื้นฐานด0านนาฏศิลป� ประเภทต�างๆ  มีการ
แสดงออกทางนาฏศิลป�  อย�างสร0างสรรค. วิเคราะห.  วิพากษ.  วิจารณ.คุณค�าทางนาฏศิลป�  ถ�ายทอด
ความรู0สึก ความคิดทางนาฏศิลป�อย�างอิสระ การแสดงนาฏศิลป�การปฏิบัตินาฏยศัพท.และภาษาท�า
นาฏศิลป� 
การสร0างกิจกรรมการแสดงและการศึกษาค0นคว0าละครไทยยุคสมัยต�างๆ  และปDจจัยที่มีผลต�อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป�และละครไทย   
 ใช0กระบวนการถ�ายทอดความรู0สึก   อธิบาย  สาธิต  สื่ออุปกรณ.  แหล�งเรียนรู0   ทัศนศึกษา 
คิดวิเคราะห. การแสดงออกทางการปฏิบัติจริง  และการเรียนรู0ด0วยตนเองอย�างต�อเนื่อง ให0ผู0เรียนเกิด
ความรู0ความเข0าใจได0โดยตรง   

เห็นความสำคัญและคุณค�าของการสร0างสรรค.งานนาฏศิลป� เชื่อม่ัน ภาคภูมิใจในการแสดงออก 
รับผิดชอบ มุ�งม่ันในการปฏิบัติงานร�วมกับผู0อ่ืน ซาบซ้ึง เห็นคุณค�า รักและหวงแหนนาฏศิลป�ซึ่งเป9น
มรดกทางวัฒนธรรมและเป9นเอกลักษณ.ของชาติ 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5  

ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2  

รวม 7 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ22105          รายวิชา ทัศนศิลป- 2         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 2     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง         จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
            ศึกษาเรียนรู0ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากลในแต�ละยุคสมัย  รู0และเข0าใจในเร่ืองการออกแบบ 
ทัศนศิลป�  ศึกษาเรียนรู0เรื่องทัศนธาตุ  แนวคิด ความเหมือน ความแตกต�างในงานทัศนศิลป�ของศิลปMน 
ในเร่ืองเทคนิคการสร0างสรรค.ภาพ ในการสื่อความหมายได0ตรงเปNาหมาย  
            โดยใช0กระบวนการคิด  สามารถวาดภาพถ�ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร รวมถึงเรียนรู0ใน
งานโฆษณา เรียนรู0การวิจารณ.และการประเมินงานทัศนศิลป� 
            เพ่ือให0เกิดความรู0 ความเข0าใจและเกิดทักษะความรู0ศิลปวัฒนธรรม และความรู0สึกที่ดีต�อ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความอิสระ ชื่นชม เห็นคุณค�าของการนำความรู0มาประยุกต.ใช0ในชีวิตประจำวัน มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 
รวมท้ังหมด 9 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ22106          รายวิชา นาฏศิลป- 2        กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 2         ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 20 ชั่วโมง            จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

           ศึกษาความเป9นมานาฏศิลป�ไทย  ประวัตินาฏศิลป�ไทยซ่ึงมีทั้งที่เป9นแบบแผนและไม�เป9นแบบ
แผนเพื่อให0มีความรู0ความเข0าใจในการแสดง ซ่ึงมีความอ�อนช0อยงดงามของท�วงท�าการร�ายรำ และความ
พร0อมเพรียง  ตามจังหวะและทำนองเพลง ตลอดจนมีท�าทางอากับกิริยาต�างๆท่ีแสดงอารมณ.และ
ความรู0สึก  

           โดยการใช0ภาษาท�านาฏยศัพท.การสร0างสรรค.ผลงานการประดิษฐ.ท�ารำประกอบเพลงการจัด
กิจกรรมนาฏศิลป�  การฝPกร�างกายให0เคลื่อนไหวอย�างสง�างาม โดยใช0กระบวนการกลุ�มจัดกิจกรรม ฝPก
ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป�ไทย  นาฏศิลป�พ้ืนบ0าน  และการละคร  สามารถปฏิบัติและถ�ายทอดได0   

           เพ่ือพัฒนางานและพัฒนาตน     สร0างสรรค.โดยใช0เร่ืองราวธรรมชาติ พฤติกรรมมนุษย. และ
สิ่งแวดล0อมรอบตัว ภูมิปDญญาท0องถ่ินที่เก่ียวข0องกับการแสดง  โดยสื่อความคิดความรู0สึกทางนาฏศิลป�      
เพ่ือให0เกิดความเข0าใจ  ตระหนักถึงคุณค�าของความเป9นไทย และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ให0คงอยู�
สืบไป    

รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4, ม.2/5 
ศ 1.2 ม.2/1, ม.2/2 

 
รวมท้ังหมด 6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ22107            รายวิชา ดนตรี 3         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 2     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 

ศึกษาองค.ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย�างสร0างสรรค. วิเคราะห. วิพากษ. วิจารณ.คุณค�า
ดนตรี ถ�ายทอดความรู0สึก ทางดนตรีอย�างอิสระ ชื่นชมและประยุกต.ใช0ในชีวิตประจำวัน เข0าใจ
ความสัมพันธ.ระหว�างดนตรี ประวัติศาสตร. และวัฒนธรรม เห็นคุณค�าดนตรี  ท่ีเป9นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปDญญาท0องถ่ิน ภูมิปDญญาไทย และสากล ร0องเพลง และเล�นดนตรี    ในรูปแบบต�างๆ แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู0สึกที่มีต�อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข0าใจความสัมพันธ.ระหว�าง
ดนตรี  กับประเพณีวัฒนธรรมและเหตุการณ.ในประวัติศาสตร.   
 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ 2.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
ศ 2.2   ม.2/1, ม.2/2 

 
รวมท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ22108                    รายวิชา นาฏศิลป- 3          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 2     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 

ศึกษาความเป9นมานาฏศิลป�ไทย และนาฏศิลป�ตะวันออก ประวัตินาฏศิลป�ไทยซ่ึงมีทั้งที่เป9น
แบบแผนและไม�เป9นแบบแผน เพ่ือให0มีความรู0ความเข0าใจในการแสดง ซ่ึงมีความอ�อนช0อยงดงามของ
ท�วงท�าการร�ายรำ และความพร0อมเพรียง ตามจังหวะและทำนองเพลง ตลอดจนมีท�าทางอากัปกิริยา
ต�างๆ ท่ีแสดงอารมณ.และความรู0สึก 

โดยการใช0ภาษาท�านาฏยศัพท.การสร0างสรรค.ผลงานการประดิษฐ.ท�ารำประกอบเพลงการจัด
กิจกรรมนาฏศิลป�การฝPกร�างกายให0เคลื่อนไหวอย�างสง�างาม โดยใช0กระบวนการกลุ�มจัดกิจกรรม ฝPก
ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป�ไทย นาฏศิลป�พื้นบ0าน และการละคร สามารถปฏิบัติและถ�ายทอดได0  

เพ่ือพัฒนางานและพัฒนาตน สร0างสรรค.โดยใช0เร่ืองราวธรรมชาติ พฤติกรรมมนุษย. และ
สิ่งแวดล0อมรอบตัว ภูมิปDญญาท0องถ่ินที่เก่ียวข0องกับการแสดง โดยใช0ความคิดความรู0สึกทางนาฏศิลป� 
เพ่ือให0เกิดความเข0าใจ ตระหนักถึงคุณค�าของความเป9นไทย และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ให0คงอยู�
สืบไป 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 3.1  ม.2/1, ม.2/2,  ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
ศ 3.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

 
รวมท้ังหมด 8  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ23105          รายวิชา ทัศนศิลป- 3          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
  

ศึกษาความหมายของทัศนศิลป� หลักการออกแบบและการจัดองค.ประกอบศิลป�แนวคิด
หลักการนำเทคโนโลยีต�าง ๆ มาสร0างสรรค.งานทัศนศิลป� ฝPกทักษะการจัดองค.ประกอบศิลป� และการ
ออกแบบเพ่ือปฏิบัติงานออกแบบทัศนศิลป�อย�างสร0างสรรค.มีความสามารถในการใช0เทคโนโลยีต�าง ๆ มา
ประกอบ 
 โดยใช0กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบวิธีการสาธิต อธิบาย การปฏิบัติ การระดมสมอง
การวิจารณ.งานทัศนศิลป�เข0ากับวัฒนธรรมต�าง ๆ ตามกระบวนการเรียนการสอนในการอภิปราย 
          เพ่ือให0เกิดความรู0 ความคิด ความเข0าใจ กับผู0เรียนโดยตรง สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู0มี
ความสามารถในการตัดสินใจ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 
ศ 1.2  ม.3/1, ม.3/2    

 
รวมท้ังหมด 13  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ23106           รายวิชา ดนตรี 4          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับองค.ประกอบงานดนตรี  การขับร0องและบรรเลงดนตรี   หลักการ
ประพันธ.เพลง  การเปรียบเทียบงานดนตรี  อิทธิพลทางดนตรี  การจัดการแสดงดนตรีในงานต�างๆ 
วิวัฒนาการของดนตรีไทยและสากล  องค.ประกอบของบทละคร  นาฏยศัพท.และภาษาท�า รำวง
มาตรฐาน การแสดงนาฏศิลป�ประเภทต�างๆ  การประดิษฐ.ท�ารำประกอบการแสดง  องค.ประกอบของ
นาฏศิลป�  การสร0างสรรค.งานแสดง  ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป�และการละครใน
ชีวิตประจำวัน และการอนุรักษ.นาฏศิลป� 
   กิจกรรมการเรียนรู0ให0ผู0เรียนสังเกตภาพ  ศึกษาใบความรู0  โดยใช0กระบวนการการคิดวิเคราะห.  
วิพากษ.วิจารณ.  จำแนกประเภท  อธิบาย  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต�าง  การสรุปความรู0
และการจัดระบบความคิดเป9นแผนภาพ  เพ่ือให0ผู0เรียนเกิดความรู0  ความเข0าใจ สร0างและนำเสนอ
ผลงานด0านดนตรีและนาฏศิลป�ให0ได0ผลตามท่ีต0องการ  สามารถสื่อสารให0ผู0อ่ืนเข0าใจความคิด  ความรู0สึก
ของตนเอง  เข0าใจความไพเราะและงดงามของดนตรีและนาฏศิลป�  บรรยายและอธิบายเก่ียวกับดนตรี
ได0  สัมพันธ.และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร.และวัฒนธรรม 

 เห็นความสำคัญและคุณค�าของดนตรีและนาฏศิลป�  นำความรู0ด0านดนตรีและนาฏศิลป�ไป
ประยุกต.ใช0ในชีวิตประจำวัน และบูรณาการการเรียนรู0กับกลุ�มสาระการเรียนรู0อ่ืนๆ  ตลอดจนสร0างสรรค.
ผลงานด0านดนตรีและนาฏศิลป�  เชื่อม่ัน  ภาคภูมิใจในการแสดงออก  รับผิดชอบ  มุ�งม่ันในการ
ปฏิบัติงานร�วมกับผู0อ่ืน  เห็นคุณค�าของดนตรีและนาฏศิลป�ท่ีเป9นมรดกและเอกลักษณ.ของชาติ 
 

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

 

รวมท้ังหมด  9  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ23107         รายวิชา ทัศนศิลป- 4          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

 ศึกษาความหมายของทัศนศิลป� หลักการออกแบบและการจัดองค.ประกอบศิลป�แนวคิด
หลักการนำเทคโนโลยีต�าง ๆ มาสร0างสรรค.งานทัศนศิลป� ฝPกทักษะการจัดองค.ประกอบศิลป� และการ
ออกแบบเพ่ือปฏิบัติงานออกแบบทัศนศิลป�อย�างสร0างสรรค.มีความสามารถในการใช0เทคโนโลยีต�าง ๆ มา
ประกอบ 

 โดยใช0กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบวิธีการสาธิต อธิบาย การปฏิบัติ การระดมสมอง
การวิจารณ.งานทัศนศิลป�เข0ากับวัฒนธรรมต�าง ๆ ตามกระบวนการเรียนการสอนในการอภิปราย 

 เพ่ือให0เกิดความรู0 ความคิด ความเข0าใจ กับผู0เรียนโดยตรง สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู0มี
ความสามารถในการตัดสินใจ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 
ศ 1.2  ม.3/1, ม.3/2    

 
รวมท้ังหมด 13  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ23108          รายวิชา นาฏศิลป- 4          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

 ศึกษาโครงสร0างของบทละครโดยใช0นาฏยศัพท.หรือศัพท.ทางการละคร บรรยายเปรียบเทียบ
การแสดงอากัปกิริยาทั้งในชีวิตจริงประจำวันและในการแสดง วิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมี
ความแตกต�างกัน โดยใช0ความรู0พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบนาฏศิลป� นำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซึ่ง
เป9นมรดกทางวัฒนธรรม 

โดยนำกระบวนการ รูปแบบ เทคนิคจากองค.ประกอบของดนตรีที่ได0ศึกษามาบูรณาการกับ
ศิลปะสาชาต�างๆ และนำเสนอเป9นการแสดงได0อย�างมีคุณภาพ ฝPกปฏิบัติการจัดการแสดง การแปล
ความ การสื่อสารผ�านการแสดง นำเสนอแนวคิดจากเน้ือเร่ืองของการแสดงท่ีสามารถนำไปปรับใช0ใน
ชีวิตประจำวัน ออกแบ และสร0างสรรค.อุปกรณ. และเครื่องแต�งกายที่มาจากวัฒนธรรมต�างๆ ได0อย�าง
เหมาะสมเห็นคุณค�าของการนำความรู0ที่ได0รับไปบูรณาการสร0างสรรค.เป9นงานศิลปะทางนาฏศิลป�ได0ตาม
ศักยภาพของตน 

 เพื่อให0มีความเข0าใจ สามารถจัดการแสดง และออกแบบสร0างสรรค.อุปกรณ.ตลอดจนเครื่อง
แต�งกายประกอบการแสดงได0อย�างเหมาะสม สามารถวิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป� โดยใช0ความรู0
พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบนาฏศิลป� คิดค0นวิธีการอนรักษ.นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม เกิดการใฝH
เรียนรู0 มุ�งม่ันในการการทำงาน และรักความเป9นไทย ตระหนักถึงคุณค�า และเกิดความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ.ทางวัฒนธรรมของท0องถ่ิน 

     

รหัสตัวชี้วัด 

 ศ 3.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 

 ศ 3.2   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

 

รวมท้ังหมด 10  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ31101   รายวิชา ศิลปะ 1        กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 

ศึกษาการแสดงพื้นเมืองภาคกลาง  ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต0   ในเรื่อง  ความเป9นมา   
โอกาสท่ีใช0 แสดง    ปรัชญา  การใช0ภาษา    แนวการแสดง     หลักการแสดงละครสร0างสรรค.ในเร่ือง    
การแต�งบทละคร   การเตรียมงาน   การประสานงานด0านเทคนิค    การฝPกซ0อม  การควบคุมการ
ดำเนินงานหลังเวที   การแสดงละครสร0างสรรค.ในเรื่อง  โครงเรื่อง  ตัวละคร  ปรัชญา  การใช0ภาษา  
วิธีการเขียนบท  แนวการแสดง  ภาพและเสียงที่ปรากฏ  

โดยฝPกปฏิบัติการแสดงพื้นเมืองภาคกลาง  ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต0   และกระบวนการ
จัดทำละครสร0างสรรค. การแสดงประกอบเพลง    โดยใช0กระบวนการกลุ�ม  กระบวนการปฏิบัติ  การสืบ
สอบหาความรู0  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค0นข0อมูล การจัดกลุ�มข0อมูลเพื่อให0เกิดความรู0 ความเข0าใจ
โดยตรง  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู0ได0อย�างเหมาะสม 

เพ่ือให0มีความเข0าใจ สามารถปฏิบัติการแสดงพื้นเมืองภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต0 
สามารถแสดงละครสร0างสรรค. การแสดงประกอบเพลง       สามารถร�วมงานการแสดงละคร   และ
สามารถวิจารณ.การแสดงละครได0  เกิดการใฝHเรียนรู0  มุ�งม่ันในการทำงานและรักความเป9นไทย      
ตระหนักถึงคุณค�าและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ.ทางวัฒนธรรมของท0องถ่ิน 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ 3.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ศ 3.2   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

 
รวมท้ังหมด 10 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 
 
 
 



338 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ31102   รายวิชา ศิลปะ 2          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาการอ�าน เขียนโน0ตสากล โน0ตไทยในอัตราจังหวะต�าง ๆ มีทักษะการอ�าน การเขียน 
ทักษะการคิดอย�างวิจารณญาณการทักษะคิดริเร่ิมสร0างสรรค. ทักษะภาวะผู0นำความรับผิดชอบ  ทักษะ
สังคมข0ามวัฒนธรรม คุณลักษณะด0านการเรียนรู0 

โดยอธิบายเหตุผลของการสร0างสรรค.งานดนตรีต�างวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห.อารมณ.ทาง
ดนตรี ลักษณะเด�น ค�านิยม การอนุรักษ.ดนตรีต�างวัฒนธรรม มีทักษะในการอ�าน การเขียน ทักษะการ
คิดอย�างวิจารณญาณ ทักษะด0านความเข0าใจต�างวัฒนธรรม ทักษะความยืดหยุ�นการปรับตัว คุณลักษณะ
ด0านการเรียนรู0 เร่ืองชี้นำตนเอง ด0านศีลธรรม ความสำนึกพลเมืองวิเคราะห. วิพากษ. สถานะทางสังคม
ของนักดนตรี มีทักษะในการอ�าน การเขียน ทักษะด0านความเข0าใจต�างวัฒนธรรม กระบวนทัศน. ทักษะ
สังคมข0ามวัฒนธรรม คุณลักษณะด0านการเรียนรู0 เร่ืองชี้นำตนเองสามารถร0องเพลงเล�นดนตรีเน0นเทคนิค
การแสดงออกคุณภาพงานแสดง อธิบายสร0างเกณฑ.การประเมินคุณภาพ การประพันธ. การเล�นดนตรี 
นำดนตรีไปประยุกต.ใช0ในงานอ่ืน ๆ ทักษะการอ�าน การเขียน ทักษะด0านความเข0าใจต�างวัฒนธรรม 
กระบวนทัศน. ทักษะการคิดอย�างวิจารณญาณการทักษะคิดริเร่ิมสร0างสรรค. ทักษะภาวะผู0นำ ความ
รับผิดชอบ  ทักษะสังคมข0ามวัฒนธรรม คุณลักษณะด0านการเรียนรู0 เร่ืองการตรวจสอบการเรียนรู0ของ
ตนเองและมีทักษะในการจำแนกรูปแบบวงดนตรีไทย สากล ในแต�ละยุคสมัย การจัดวงดนตรีและบท
เพลงสำหรับ วงดนตรี มีทักษะในการอ�าน การเขียน ทักษะการคิดอย�างวิจารณญาณ ทักษะด0านความ
เข0าใจต�างวัฒนธรรม กระบวนทัศน. ทักษะสังคมข0ามวัฒนธรรม คุณลักษณะด0านการเรียนรู0 เรื่องการ
ตรวจสอบการเรียนรู0ของตนเอง 

เพ่ือการมีเจตคติท่ีดีต�อศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถเป9นผู0นำทางความคิดในการส�งเสริมและ
อนุรักษ.สมบัติของชาติได0 อีกท้ังสามารถเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมได0ในฐานะพลเมืองไทย 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ 2.1 ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
ศ 2.2 ม.2/2, ม.2/6, ม.2/8 

 
รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ32101   รายวิชา  ศิลปะ 3         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

              ศึกษาเก่ียวกับนาฏศิลป�และการละครของไทย การแสดงสำคัญนาฏศิลป�ไทยและสากล การ
สร0างสรรค. การแสดงเป9นคู�และหมู� บุคคลและวิวัฒนาการของนาฏศิลป�และการละครไทย เทคนิคการ
จัดการแสดง การสร0างสรรค.ผลงานการแสดง 
            โดยการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู0ให0ผู0เรียนได0ฝPกคิดวิเคราะห. สังเคราะห. จากใบความรู0 ภาพ
การแสดงนาฏศิลป�โดยใช0กระบวนการคิด วิเคราะห. การวิพากษ. วิจารณ. จำแนกประเภท อธิบาย
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต�าง การสรุปความรู0 การจัดระบบความคิดเป9นแผนภาพการ
ปฏิบัติท�ารำ ท�าทางตามบทละครเพื่อให0ผู0เรียนเกิดความรู0 ความเข0าใจ สร0างและนำเสนอผลงานด0าน
นาฏศิลป�ให0ได0ผลตามที่ต0องการ สามารถสื่อสารการถ�ายทอดความรู0สึก ความคิดให0ผู0อ่ืนเข0าใจได0 
สามารถเข0าใจความไพเราะ งดงามของนาฏศิลป� และบรรยายเก่ียวกับนาฏศิลป�ได0สัมพันธ.เชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร. และวัฒนธรรมของชาติ 
            เพ่ือให0เห็นความสำคัญและคุณค�าของนาฏศิลป�ไทยและสากลสามารถนำความรู0ด0านนาฏศิลป�
ไปใช0ในชีวิตประจำวันและประกอบความรู0ในกลุ�มสาระการเรียนรู0อ่ืนๆ ตลอดจนสร0างสรรค.งานนาฏศิลป� 
เชื่อม่ันภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบมุ�งม่ันในการปฏิบัติงานร�วมกับผู0อ่ืนและ เห็นความสำคัญ 
และคุณค�าของนาฏศิลป�ที่เป9นมรดกและเป9นเอกลักลักษณ.ของชาติ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ศ 3.1 ม.5/ม.3/1,ม3/2,ม3/4,ม3/5,ม3/6,ม3/7 
ศ 3.2 ม.5/ม.3/1,ม3/2,ม3/4 

 
รวมท้ังหมด 9 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ32102            รายวิชา ศิลปะ 4         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 5     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาค0นคว0าผลงานที่เป9นต0นแบบของศิลปMนแห�งชาติสาขาทัศนศิลป�เร่ืองทัศนธาตุ หลักการ
ออกแบบ รวมถึงศัพท.ทางทัศนศิลป� 

โดยการเรียนรู0และฝPกทักษะการใช0วัสดุอุปกรณ.ในการสร0างสรรค.งานทัศนศิลป� 
เพ่ือใช0ในการออกแบบงานทัศนศิลป�ให0สวยงามตามหลักองค.ประกอบศิลป� 

 
รหัสตัวชี้วัด 

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

ศ1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
 

รวมท้ังหมด 14 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ33101    รายวิชา ศิลปะ 5         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง         จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

 ศึกษาและฝPกปฏิบัติเพื่อให0มีความรู0  และความสามารถเก่ียวกับการสร0างสรรค. และสื่อความคิด
จินตนาการด0วยงานทัศนศิลป� การสืบค0นข0อมูลข�าวสารและการใช0วัสดุ อุปกรณ.ทางศิลปะ การแสดง
ความคิดเห็นและความรู0สึกเก่ียวกับความงามและคุณค�าของศิลปะธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม การ
วิเคราะห.ทัศนธาตุ และวิจารณ.ทัศนศิลป�  
          โดยการนำความรู0ทางทัศนศิลป�ไปใช0กับกลุ�มสาระการเรียนรู0อ่ืนๆ ในชีวิตประจำวัน    เข0าใจ
ความสัมพันธ.ระหว�างศิลปะ ประวัติศาสตร. วัฒนธรรมไทยและสากล ตลอดจนการเห็นคุณค�าของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปDญญาท0องถ่ิน ภูมิปDญญาไทยและสากล 
          เพ่ือถ�ายทอดประสบการณ.และจินตนาการ เห็นคุณค�าเก่ียวกับงานทัศนศิลป� ท่ีสะท0อนคุณค�า
ของวัฒนธรรมไทยและสากลในแต�ละยุคสมัย 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1   ม.4-6/1,ม. 4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8,  
ม.4-6/9, ม.4-6/10, ม.4-6/11 

ศ 1.2   ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
 
รวมท้ังหมด  14  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ33102           รายวิชา ศิลปะ 6          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 6     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

 ศึกษาปDจจัยในการสร0างสรรค.ดนตรีต�างๆในความเชื่อหรือลัทธิตั้งแต�อดีตจนถึงปDจจุบันกระทั่ง
การมีอิทธิพลของดนตรีตะวันตกมาถึงคนไทยในยุคสมัยสงครามโลกหรือยุคธุรกิจดนตรีรวมไปถึงยุคสมัย
ของดนตรีตะวันตก,ศัพท.สังคีตต�างๆความรู0พื้นฐานของดนตรีตะวันตก,คีตกวี,รูปแบบวงดนตรี,เคร่ือง
ดนตรี, กระท่ังเหตุการณ.สำคัญต�างๆในสมัยน้ันๆและสังเคราะห.ได0ด0วยตนเองโดยการจัดแสดงดนตรี
เดี่ยวได0อย�าง    ถูกต0องเพ่ือให0มีความรู0ความเข0าใจเห็นคุณค�าและมีเจนคติที่ดีต�อดนตรีตะวันตกและ
สามารถนำไปบูรณาการ วิชาอ่ืนๆได0  

 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 
ศ 1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 

 
รวมท้ังหมด  13  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ21201          รายวิชา นาฏลีลา 1          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 1     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

            ศึกษาความเป9นมานาฏศิลป�ไทย  จังหวะและทำนองเพลง  เพื่อการสร0างสรรค.ผลงานการ
ประดิษฐ.ท�ารำประกอบการแสดงนาฏศิลป�ไทย การแสดงออกทางความรู0สึก ความคิดเห็น และการใช0
เหตุผล         ด0วยเจตคติที่สร0างสรรค. ความรู0พื้นฐานนาฏศิลป�ไทย  รูปแบบและวิธีการนำเสนอการ
แสดง หลักในการแสดงความคิดเห็นต�อการแสดง การประดิษฐ.ท�ารำประกอบเพลง การจัดกิจกรรม
นาฏศิลป�ไทย 
  โดยปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป�ไทย คิดประดิษฐ.ท�ารำประกอบเพลงง�ายๆ โดยใช0กระบวนการ
กลุ�ม  กระบวนการปฏิบัติ  สามารถปฏิบัติและถ�ายทอดได0 
  เพื่อให0เกิดความเข0าใจ  ตระหนักถึงคุณค�าของความเป9นไทย  เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให0คงอยู�สืบไป 

 

ผลการเรียนรู� 
1.นักเรียนมีความสามารถอธิบายเก่ียวกับการแสดงนาฏศิลป�ไทยได0 
2.นักเรียนรู0และแยกประเภทการรำได0 
3.นักเรียนปฏิบัติท�ารำเพลงบายศรีสู�ขวัญ 

4.นักเรียนคิดท�ารำและรูปแบบการแสดงได0 
 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู� 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



344 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ21203         รายวิชา มหรสพไทย 1         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 1     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
            

 ศึกษาเก่ียวกับการละเล�นของหลวง วิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมีความแตกต�างกันโดย
ใช0ความรู0พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบนาฏศิลป� นำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม   
ฝPกปฏิบัติ การละเล�นของหลวงกุลาตีไม0    เพ่ือให0มีความเข0าใจ  สามารถปฏิบัติการแสดงการละเล�นของ
หลวงข้ันพ้ืนฐานได0 สามารถวิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�โดยใช0ความรู0พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบ
นาฏศิลป�   คิดค0นวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม    เกิดการใฝHเรียนรู0  มุ�งม่ันในการ
ทำงานและรักความเป9นไทย      ตระหนักถึงคุณค�าและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ.ทางวัฒนธรรม
ของท0องถ่ิน 
  
ผลการเรียนรู� 
 

1. นักเรียนมีความสามารถในการบรรยายเรื่องราวการละเล�นของหลวงได0 
2. นักเรียนมีความสามารถวิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมีความแตกต�างกันโดยใช0ความรู0
พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบนาฏศิลป� 
3.นั กเรียนมีความสามารถนำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซ่ึงเป9นมรดกทางวัฒนธรรมได0 
4. นักเรียนมีความสามารถฝPกปฏิบัติการละเล�นของหลวงกุลาตีไม0ได0 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ21204        รายวิชา มหรสพไทย 2         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 1     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

           

  ศึกษาเก่ียวกับการละเล�นของหลวง วิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมีความแตกต�างกันโดย
ใช0ความรู0พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบนาฏศิลป� นำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม   
ฝPกปฏิบัติ การละเล�นของหลวงโมงครุ�ม    เพื่อให0มีความเข0าใจ  สามารถปฏิบัติการแสดงการละเล�นของ
หลวงข้ันพ้ืนฐานได0 สามารถวิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�โดยใช0ความรู0พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบ
นาฏศิลป�   คิดค0นวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม    เกิดการใฝHเรียนรู0  มุ�งม่ันในการ
ทำงานและรักความเป9นไทย      ตระหนักถึงคุณค�าและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ.ทางวัฒนธรรม
ของท0องถ่ิน 
  

ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนมีความสามารถในการบรรยายเรื่องราวการละเล�นของหลวงได0 
2. นักเรียนมีความสามารถวิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมีความแตกต�างกันโดยใช0ความรู0
พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบนาฏศิลป� 
3. นักเรียนมีความสามารถนำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซ่ึงเป9นมรดกทางวัฒนธรรมได0 
4. นักเรียนมีความสามารถฝPกปฏิบัติการละเล�นของหลวงโมงครุ�มได0 

 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ22213    รายวิชา  โขน 1         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 2     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 

     ศึกษาความเป9นมาและวิวัฒนาการของโขน  วิธีการดูโขน ลักษณะของหัวโขนแต�ละประเภท  
วิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมีความแตกต�างกัน โดยใช0ความรู0พ้ืนฐานเร่ืององค.ประกอบนาฏศิลป� 
นำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม   ฝPกปฏิบัติการฝPกหัดโขนเบื้องต0น กระบ่ี-
กระบองและรำโคม เพ่ือให0มีความเข0าใจสามารถปฏิบัติการแสดงโขนข้ันพ้ืนฐานได0 สามารถวิจารณ.
เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�โดยใช0ความรู0พ้ืนฐานเร่ืององค.ประกอบนาฏศิลป� คิดค0นวิธีการอนุรักษ.
นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม  เกิดการใฝHเรียนรู0  มุ�งม่ันในการทำงานและรักความเป9นไทย     
ตระหนักถึงคุณค�าและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ.ทางวัฒนธรรมของท0องถ่ิน 
 

ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนมีความสามารถในการบรรยายเรื่องราวความเป9นมาและวิวัฒนาการของโขนได0 
2. นักเรียนมีความสามารถวิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมีความแตกต�างกันโดยใช0ความรู0
พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบนาฏศิลป� 
3. นักเรียนมีความสามารถนำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซ่ึงเป9นมรดกทางวัฒนธรรมได0 
4. นักเรียนมีความสามารถฝPกหัดโขนเบ้ืองต0น     กระบี่-กระบองและรำโคมได0 
 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ22214    รายวิชา โขน 2          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 2     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

     ศึกษาความเป9นมาและวิวัฒนาการของโขน  วิธีการดูโขน ลักษณะของหัวโขนแต�ละประเภท  
วิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมีความแตกต�างกัน โดยใช0ความรู0พ้ืนฐานเร่ืององค.ประกอบนาฏศิลป� 
นำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม   ฝPกปฏิบัติการฝPกหัดโขนเบื้องต0น กระบ่ี-
กระบองและรำโคม เพ่ือให0มีความเข0าใจสามารถปฏิบัติการแสดงโขนข้ันพ้ืนฐานได0 สามารถวิจารณ.
เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�โดยใช0ความรู0พ้ืนฐานเร่ืององค.ประกอบนาฏศิลป� คิดค0นวิธีการอนุรักษ.
นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม  เกิดการใฝHเรียนรู0  มุ�งม่ันในการทำงานและรักความเป9นไทย     
ตระหนักถึงคุณค�าและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ.ทางวัฒนธรรมของท0องถ่ิน 
 

ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนมีความสามารถในการบรรยายเรื่องราวความเป9นมาและวิวัฒนาการของโขนได0 
2. นักเรียนมีความสามารถวิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมีความแตกต�างกันโดยใช0ความรู0
พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบนาฏศิลป� 
3. นักเรียนมีความสามารถนำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซ่ึงเป9นมรดกทางวัฒนธรรมได0 
4. นักเรียนมีความสามารถฝPกหัดโขนแม�ท�ายกรบได0 
 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ22217         รายวิชา นาฏศิลป-ไทย 1         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 2     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

 ศึกษาความเป9นมานาฏศิลป�ไทย  ประวัตินาฏศิลป�ไทยซ่ึงมีทั้งที่เป9นแบบแผนและไม�เป9นแบบ
แผนเพื่อให0มีความรู0ความเข0าใจในการแสดง ซ่ึงมีความอ�อนช0อยงดงามของท�วงท�าการร�ายรำ และความ
พร0อมเพรียง  ตามจังหวะและทำนองเพลง ตลอดจนมีท�าทางอากับกิริยาต�างๆท่ีแสดงอารมณ.และ
ความรู0สึกโดยการใช0ภาษาท�านาฏยศัพท. การสร0างสรรค.ผลงานการประดิษฐ.ท�ารำประกอบการแสดง
นาฏศิลป�ไทย มารยาทในการเป9นผู0ชมที่ดี การแสดงออกทางความรู0สึก ความคิดเห็น และการใช0เหตุผล 
ด0วยเจตคติท่ีสร0างสรรค. ความรู0พ้ืนฐานทางนาฏศิลป� (รำ ระบำ ฟNอน) รูปแบบและวิธีการนำเสนอการ
แสดง หลักในการแสดงความคิดเห็นต�อการแสดง การประดิษฐ.ท�ารำประกอบเพลง การจัดกิจกรรม
นาฏศิลป� 

 ฝPกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป�ไทย   ตามแบบแผน  โดยใช0กระบวนการกลุ�ม  กระบวนการ
ปฏิบัติ   สามารถปฏิบัติได0 

 เพ่ือให0เกิดความเข0าใจ  ตระหนักถึงคุณค�าของความเป9นไทย  เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให0คงอยู�สืบไป 

 

ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนมีความสามารถอธิบายเก่ียวกับการแสดงนาฏศิลป�ไทยได0 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติท�ารำเพลงแม�บทเล็กได0 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติท�ารำเพลงสีนวนได0 
4. นักเรียนคิดท�ารำและรูปแบบการแสดงได0 
 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ22218        รายวิชา นาฏศิลป-ไทย 2             กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 2     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

 ศึกษาความเป9นมานาฏศิลป�ไทย  ประวัตินาฏศิลป�ไทยซ่ึงมีทั้งที่เป9นแบบแผนและไม�เป9นแบบ
แผนเพื่อให0มีความรู0ความเข0าใจในการแสดง ซ่ึงมีความอ�อนช0อยงดงามของท�วงท�าการร�ายรำ และความ
พร0อมเพรียง  ตามจังหวะและทำนองเพลง ตลอดจนมีท�าทางอากับกิริยาต�างๆท่ีแสดงอารมณ.และ
ความรู0สึกโดยการใช0ภาษาท�านาฏยศัพท. การสร0างสรรค.ผลงานการประดิษฐ.ท�ารำประกอบการแสดง
นาฏศิลป�ไทย มารยาทในการเป9นผู0ชมที่ดี การแสดงออกทางความรู0สึก ความคิดเห็น และการใช0เหตุผล 
ด0วยเจตคติท่ีสร0างสรรค. ความรู0พ้ืนฐานทางนาฏศิลป� (รำ ระบำ ฟNอน) รูปแบบและวิธีการนำเสนอการ
แสดง หลักในการแสดงความคิดเห็นต�อการแสดง การประดิษฐ.ท�ารำประกอบเพลง การจัดกิจกรรม
นาฏศิลป� 

 ฝPกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป�ไทย   ตามแบบแผน  โดยใช0กระบวนการกลุ�ม  กระบวนการ
ปฏิบัติ   สามารถปฏิบัติได0 

 เพ่ือให0เกิดความเข0าใจ  ตระหนักถึงคุณค�าของความเป9นไทย  เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให0คงอยู�สืบไป 

 

ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนมีความสามารถอธิบายเก่ียวกับการแสดงนาฏศิลป�ไทยได0 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติท�ารำเพลงระบำโบราณคดีได0 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติท�ารำเพลงฟNอนบายศรีได0 
4. นักเรียนคิดท�ารำและรูปแบบการแสดงได0 

 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ23213    รายวิชา โขน 3          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง          จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

     ศึกษาความเป9นมาและวิวัฒนาการของโขน  วิธีการดูโขน ลักษณะของหัวโขนแต�ละประเภท  
วิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมีความแตกต�างกัน โดยใช0ความรู0พ้ืนฐานเร่ืององค.ประกอบนาฏศิลป� 
นำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม   ฝPกปฏิบัติการฝPกหัดโขนแม�ท�ากราวจัดทัพ 
กระบี่-กระบอง  เพื่อให0มีความเข0าใจสามารถปฏิบัติการแสดงโขนข้ันพ้ืนฐานได0 สามารถวิจารณ.
เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�โดยใช0ความรู0พ้ืนฐานเร่ืององค.ประกอบนาฏศิลป� คิดค0นวิธีการอนุรักษ.
นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม  เกิดการใฝHเรียนรู0  มุ�งม่ันในการทำงานและรักความเป9นไทย     
ตระหนักถึงคุณค�าและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ.ทางวัฒนธรรมของท0องถ่ิน 
 

ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนมีความสามารถในการบรรยายเรื่องราวความเป9นมาและวิวัฒนาการของโขนได0 
2. นักเรียนมีความสามารถวิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมีความแตกต�างกันโดยใช0ความรู0
พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบนาฏศิลป� 
3. นักเรียนมีความสามารถนำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซ่ึงเป9นมรดกทางวัฒนธรรมได0 
4. นักเรียนมีความสามารถฝPกหัดโขนแม�ท�ากราวจัดทัพ  กระบี่-กระบองได0 
 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 

 

 

 

 

 

 

 

 



351 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ23214    รายวิชา โขน 4         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
ศึกษาเก่ียวกับพิธีไหว0ครู ลักษณะของบทโขน วิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ท่ีมีความ

แตกต�างกันโดยใช0ความรู0พ้ืนฐานเรื่ององค.ประกอบนาฏศิลป� นำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซึ่งเป9น
มรดกทางวัฒนธรรม  
  ฝPกปฏิบัติการฝPกหัดโขนแม�ท�ายกรบปะทะทัพและรำโคม เพื่อให0มีความเข0าใจ สามารถ
ปฏิบัติการแสดงโขนข้ันพ้ืนฐานได0สามารถวิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�โดยใช0ความรู0พื้นฐานเร่ือง
องค.ประกอบนาฏศิลป� คิดค0นวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซึ่งเป9นมรดกทางวัฒนธรรม  
  เกิดการใฝHเรียนรู0 มุ�งม่ันในการทำงานและรักความเป9นไทย ตระหนักถึงคุณค�าและเกิดความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ.ทางวัฒนธรรมของท0องถ่ิน 

 

ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนมีความสามารถในการบรรยายเร่ืองราวพิธีไหว0ครูและลักษณะของบทโขนได0 
2. นักเรียนมีความสามารถ วิจารณ.เปรียบเทียบงานนาฏศิลป�ที่มีความแตกต�างกัน โดยใช0
ความรู0พื้นฐานเรื่ององค.ประกอบนาฏศิลป� 
3. นักเรียนมีความสามารถนำเสนอวิธีการอนุรักษ.นาฏศิลป�ซ่ึงเป9นมรดกทางวัฒนธรรมได0 
4. นักเรียนมีความสามารถฝPกปฏิบัติการฝPกหัดโขนแม�ท�ายกรบปะทะทัพและรำโคมได0 
 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ23221         รายวิชา ดนตรีไทย 3         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

          ศึกษาลักษณะและประเภทของเพลงไทย รูปแบบต�างๆ  อัตราจังหวะของเพลงไทย การบรรเลง
เพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว 

โดยใช0ทักษะกระบวนการทางดนตรีในการแสดงออกทางดนตรีอย�างสร0างสรรค.   การ
วิเคราะห.  วิพากษ. วิจารณ.เพื่อให0เห็นคุณค�างานดนตรีเป9นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปDญญาท0องถ่ิน ภูมิ
ปDญญาไทยและสากล  เข0าใจความสัมพันธ.ระหว�างดนตรี มีความซ่ือสัตย.สุจริต มีวินัย ใฝHเรียนรู0 มีความ
มุ�งม่ันในการทำงาน อยู�อย�างพอเพียง     มีจิตสาธารณะ รักความเป9นไทย 
  เพ่ือให0มีความรู0ความเข0าใจลักษณะและประเภทของเพลงไทยในรูปแบบต�างๆ  อัตราจังหวะ
ของเพลงไทย  สามารถจำแนกความแตกต�างของบทเพลงจากความรู0สึกในการรับรู0 หลักการฟDงเพลง
และดนตรี  การบรรเลงเพลงไทยตามศักยภาพ หลักการขับร0องเพลงไทย ปฏิบัติการขับร0องเพลงไทยใน
หลาย ๆ  รูปแบบ  
 
ผลการเรียนรู� 
 1. เข0าใจและสามารถจำแนกประเภทของเพลงไทยในรูปแบบต�างๆได0   
 2. เข0าใจอัตราจังหวะของเพลงไทยในรูปแบบต�าง ๆ  
 3. หลักการฟDงเพลงและดนตรี 
 4. การบรรเลงเพลงไทยตามศักยภาพ 
 5. การปฏิบัติขับร0องเพลงไทย 
  
รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ23222          รายวิชา ดนตรีไทย 4         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 40 ชั่วโมง         จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาเพ่ือให0มีความรู0ความเข0าใจปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยตามการประพันธ.เพลงโดยนำเทคนิคมา
ประยุกต.ใช0 ให0ได0ผลตามต0องการ วิธีใช0เครื่องดนตรี และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอย�างถูกวิธี  
ดนตรีที่มีส�วนเกี่ยวข0องกับพิธีกรรมต�างๆของไทย กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของ
ดนตรีต�อสังคมไทย  การนำความรู0และหลักการทางดนตรีมาใช0กับวิชาอื่น และชีวิตประจำวัน ศึกษา
เพื่อให0มีความรู0ความเข0าใจลักษณะและประเภทของเพลงไทยในรูปแบบต�างๆ  อัตราจังหวะของเพลง
ไทย  สามารถจำแนกความแตกต�างของบทเพลงจากความรู0สึกในการรับรู0 หลักการฟDงเพลงและดนตรี  
การประพันธ.เพลงไทยแบบง�าย ๆ   หลักการขับร0องเพลงไทย ปฏิบัติการขับร0องเพลงไทยในหลาย ๆ  
รูปแบบ    

โดยอธิบายเหตุผลของการสร0างสรรค.งานดนตรีต�างวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห.อารมณ.ทาง
ดนตรี ลักษณะเด�น ค�านิยม การอนุรักษ.ดนตรีต�างวัฒนธรรม มีทักษะในการอ�าน การเขียน ทักษะการ
คิดอย�างวิจารณญาณ ทักษะด0านความเข0าใจต�างวัฒนธรรม ทักษะความยืดหยุ�นการปรับตัว คุณลักษณะ
ด0านการเรียนรู0 เร่ืองชี้นำตนเอง ด0านศีลธรรม ความสำนึกพลเมืองวิเคราะห. วิพากษ. สถานะทางสังคม
ของนักดนตรี มีทักษะในการอ�าน การเขียน ทักษะด0านความเข0าใจต�างวัฒนธรรม กระบวนทัศน. ทักษะ
สังคมข0ามวัฒนธรรม คุณลักษณะด0านการเรียนรู0 เรื่องชี้นำตนเองสามารถร0องเพลงเล�นดนตรีเน0นเทคนิค
การแสดงออกคุณภาพงานแสดง อธิบายสร0างเกณฑ.การประเมินคุณภาพ การประพันธ. การเล�นดนตรี 
นำดนตรีไปประยุกต.ใช0ในงานอื่น ๆ ทักษะการอ�าน การเขียน ทักษะด0านความเข0าใจต�างวัฒนธรรม 
กระบวนทัศน. ทักษะการคิดอย�างวิจารณญาณการทักษะคิดริเริ่มสร0างสรรค. ทักษะภาวะผู0นำ ความ
รับผิดชอบ  ทักษะสังคมข0ามวัฒนธรรม คุณลักษณะด0านการเรียนรู0 เรื่องการตรวจสอบการเรียนรู0ของ
ตนเองและมีทักษะในการจำแนกรูปแบบวงดนตรีไทย สากล ในแต�ละยุคสมัย การจัดวงดนตรีและบท
เพลงสำหรับ วงดนตรี มีทักษะในการอ�าน การเขียน ทักษะการคิดอย�างวิจารณญาณ ทักษะด0านความ
เข0าใจต�างวัฒนธรรม กระบวนทัศน. ทักษะสังคมข0ามวัฒนธรรม คุณลักษณะด0านการเรียนรู0 เรื่องการ
ตรวจสอบการเรียนรู0ของตนเอง 

เพ่ือการมีเจตคติที่ดีต�อศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถเป9นผู0นำทางความคิดในการส�งเสริมและ
อนุรักษ.สมบัติของชาติได0 อีกทั้งสามารถเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมได0ในฐานะพลเมืองไทยอีกทั้ง 
ผลการเรียนรู� 
 1. เข0าใจและสามารถจำแนกประเภทของเพลงไทยในรูปแบบต�างๆได0   
 2. เข0าใจอัตราจังหวะของเพลงไทยในรูปแบบต�าง ๆ  
 3. หลักการฟDงเพลงและดนตรี 
 4. การบรรเลงเพลงไทยตามศักยภาพ 
 5. การปฏิบัติขับร0องเพลงไทย  
รวมท้ังหมด        5      ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ31205      รายวิชา ศิลป-สร�างสรรค< 1          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 60 ชั่วโมง       จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห.งานทัศนศิลป�และหลักการออกแบบ ตลอดจนสร0างสรรค.งานทัศนศิลป�ตาม
จินตนาการ รู0จักใช0เทคนิค วิธีการทางศิลปะมาประยุกต.ใช0กับสื่อ วัสดุอุปกรณ.ต�างๆและเทคโนโลยีได0
อย�างเหมาะสม 

          โดยการนำความรู0ทางทัศนศิลป�มาใช0ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร0างสรรค.งานให0เกิด
ความงามท่ีแปลกใหม� ให0งดงามและมีคุณค�า 

          เพ่ือให0เกิดความรู0 ความเข0าใจ ใช0ทักษะและกระบวนการสร0างผลงานโดยใช0เทคนิคและวัสดุใน
การสร0างสรรค.ผลงานอย�างมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู� 

           1. มีความรู0 ความเข0าใจเก่ียวกับงานทัศนศิลป� 
          2. มีทักษะพื้นฐานในการออกแบบได0 
          3. บรรยายจุดประสงค.และเปNาหมายของงานทัศนศิลป�ได0  
          4. วิเคราะห.เลือกใช0วัสดุ อุปกรณ. และเทคนิคของศิลปMนในการแสดงออกทางทัศนศิลป�ได0 
          5. มีทักษะและเทคนิคในการใช0วัสดุ อุปกรณ.และกระยวนการที่สูงข้ึนในการสร0างงานทัศนศิลป� 
 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ31206                รายวิชา ศิลป-สร�างสรรค< 2          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 60 ชั่วโมง          จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

 

ศึกษาและประยุกต.ใช0ทัศนธาตุ ตามกระบวนการทางศิลปะ  สามารถใช0เทคโนโลยีรูปแบบใหม� ๆ 
พัฒนางานทางศิลปะ สามารถปฏิบัติกระบวนการทางศิลปะ  การจัดโครงสร0าง  สื่อ  วัสดุ อุปกรณ.  
เทคนิควิธีการ  เข0าใจความรู0สึกในการรับรู0ความงาม วิธีสื่อความคิด และจินตนาการในการสร0างสรรค.งาน
ทัศนศิลป� และพัฒนางานทัศนศิลป�ให0ผู0อ่ืนรับรู0ได0  สามารถนำความรู0ทางศิลปะไปประยุกต.ใช0กับวิชาอ่ืน
และในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู� 

1. สามารถ ประยุกต.ใช0ทัศนธาตุ  ตามกระบวนการทางศิลปะ 

2. รู0จักวิธีส่ือความคิด และจินตนาการในการสร0างสรรค.งานทัศนศิลป� และพัฒนาสร0างสรรค.
งานทัศนศิลป� 
3. มีความรับผิดชอบ เห็นคุณค�า รักและภาคภูมิใจในงานศิลปะอันเป9นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปDญญา   

 

รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



356 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ31211       รายวิชา ศิลปะการแสดง 1          กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

          ศึกษาความรู0ประวัติการละครของไทย ประเภทของละครไทย องค.ประกอบการละครเพ่ือการ
สร0างสรรค.ผลงาน การแสดงออกทางความรู0สึก ความคิดเห็น และการใช0เหตุผล ด0วยเจตคติท่ีสร0างสรรค. 
ความรู0พื้นฐานทางการละครไทย รูปแบบและวิธีการนำเสนอ หลักในการแสดงความคิดเห็นต�อการแสดง 
การเขียนบทละครเพื่อการแสดง 

          โดยการปฏิบัติการเขียนบทละครและทบบาทสมมติ แสดงละครโดยใช0กระบวนการกลุ�ม และ
กระบวนการคิดอย�างสร0างสรรค. 

         เพื่อให0เห็นความสำคัญของการแสดงและนำความรู0ด0านการแสดงไปใช0ในชีวิตประจำวัน 
ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ตลอดจนสร0างสรรค.งานการแสดง เชื่อม่ันภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ 
มุ�งม่ันในการปฏิบัติงานร�วมกับผู0อ่ืน  

 

   ผลการเรียนรู� 

         1.นักเรียนมีความรู0เก่ียวกับเร่ืองความหมายและองค.ประกอบการแสดงละครประเภทของละคร
ไทย 
         2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการแสดงเบื้องต0นได0 
         3. นักเรียนสามารถสร0างจินตนาการนำไปเขียนบทละครได0 
         4. นักเรียนสามารถจัดการแสดงละครสั้นได0 
         5. นักเรียนวิจารณ.การแสดงตามหลักนาฏศิลป�และการละคร 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ31212      รายวิชา ศิลปะการแสดง 2         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2   เวลา 40 ช่ัวโมง   จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

  ศึกษาความรู0ประวัติการละครตะวันตก ประเภทของละครตะวันตก องค.ประกอบการละครเพ่ือ
การสร0างสรรค.ผลงาน การแสดงออกทางความรู0สึก ความคิดเห็น และการใช0เหตุผล ด0วยเจตคติที่
สร0างสรรค. ความรู0พ้ืนฐานทางการละครตะวันตก รูปแบบและวิธีการนำเสนอ หลักในการแสดงความ
คิดเห็นต�อการแสดง การเขียนบทละครเพ่ือการแสดง 
          โดยการปฏิบัติการเขียนบทละครและทบบาทสมมติ แสดงละครโดยใช0กระบวนการกลุ�ม และ
กระบวนการคิดอย�างสร0างสรรค. 
         เพื่อให0เห็นความสำคัญของการแสดงและนำความรู0ด0านการแสดงไปใช0ในชีวิตประจำวัน 
ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ตลอดจนสร0างสรรค.งานการแสดง เชื่อม่ันภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ 
มุ�งม่ันในการปฏิบัติงานร�วมกับผู0อ่ืน  

 

   ผลการเรียนรู� 

         1. นักเรียนมีความรู0เก่ียวกับเรื่องความหมายและองค.ประกอบการแสดงละครและประเภทของ  
         ละครตะวันตก 
         2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการแสดงเบื้องต0นได0 
         3. นักเรียนสามารถเขียนบทละครสั้นได0 
         4. นักเรียนสามารถจัดการแสดงละครสั้นได0 
         5. นักเรียนวิจารณ.การแสดงตามหลักนาฏศิลป�และการละคร 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ32205          รายวิชา ศิลปะไทย 1         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1   เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของการเขียนลายไทย ฝPกปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนลายไทยเบื้องต0น การ
เขียนลายกนก ลายกระหนกเปลว ลายกระหนกสามตัว และวิธีการใช0สีแบบไทย  
         โดยใช0กระบวนการสอนแบบวิธีการสาธิต อธิบาย การปฏิบัติ และการพูดคุยซักถาม ปDญหา
อุปสรรคท่ีพบในการทำแบบฝPกหัด 
         เพื่อให0มีความรู0ความเข0าใจ สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย และนำไปใช0ในการสร0างงาน
ศิลปะอ่ืนๆ ได0 มีความรักชาติ ศาสน. กษัตริย. ซ่ือสัตย.สุจริต มีวินัย ใฝHเรียนรู0 อยู�อย�างพอเพียงมุ�งม่ันใน
การทำงาน รักความเป9นไทย มีจิตสาธารณะ มีสุนทรียภาพ มีจิตใจที่ดีงาม ชื่นชอบและเห็นคุณค�าของ
ศิลปะ 
 
ผลการเรียนรู� 

1. สามารถเขียนลายไทย ลายกระหนก   ลายกนกเปลว ลายกระหนกสามตัวได0 
2. รู0หลักการและวิธีใช0สีแบบไทย เพื่อให0มีความรู0ความเข0าใจ สามารถเขียนภาพและลวดลาย
ไทยและนำไปใช0ในการสร0างงานศิลปะอ่ืนๆ 

      3. มีทักษะและเทคนิคในการใช0วัสดุ อุปกรณ. และกระบวนการที่สูงข้ึนในการเขียนลายไทย 

 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ32206          รายวิชา ศิลปะไทย 2              กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 5     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของการเขียนลายไทย   ฝPกปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนลวดลายไทยเบื้องต0น       
การเขียนลายกระจังตาอ0อย  ลายกระจังใบเทศ  การเขียนตัวภาพไทย  พระ,  นาง, ยักษ.  และลิง อย�าง
ง�าย และวิธีใช0สีแบบไทย  เพื่อให0มีความรู0ความเข0าใจ สามารถเขียนภาพและลวดลายไทย และนำไปใช0
ในการสร0างงานศิลปะอ่ืน ๆ ได0 
           รักชาติ  ศาสตร.  กษัตริย.  ซ่ือสัตย.สุจริต  มีวินัย  ใฝHเรียนรู0  อยู�อย�างพอเพียงมุ�งม่ันในการ
ทำงาน รักความเป9นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีสุนทรียภาพ  มีจิตใจที่ดีงาม  ชื่นชอบและเห็นคุณค�าของ
ศิลปะ 

 
ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู0ความเข0าใจเก่ียวกับหลักการเขียนภาพและลวดลายไทย 

2. สามารถเขียนภาพและลวดลายไทยได0อย�างสร0างสรรค. 
3. มีความรับผิดชอบ เห็นคุณค�า รักและภาคภูมิใจในงานศิลปะอันเป9นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปDญญาท0องถ่ิน และภูมิปDญญาไทย 

 
รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ33205           รายวิชา  จิตรกรรม 1              กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1   เวลา 60 ช่ัวโมง   จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

 
 ศึกษาวิเคราะห.ผลงาน จิตรกรรมของศิลปMนแต�ละคนว�ามีแนวคิด เทคนิคและวิธีการสร0างงานท่ี
แตกต�างกัน การใช0ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ หลักการสร0างองค.ประกอบศิลป� การเลือกใช0วัสดุ
อุปกรณ. เทคนิคในการสร0างงานได0อย�างเหมาะสม โดยใช0กระบวนการคิด วิเคราะห. สืบค0นข0อมูล และ
ปฏิบัติงานตามความคิดสร0างสรรค. และจินตนาการ 

         โดยใช0กระบวนการจัดการเรียน การสอน และการสาธิต อธิบาย การปฏิบัติ การระดมสมอง 
และนำความรู0ทางทัศนศิลป�มาสร0างสรรค.ผลงานอย�างมีประสิทธิภาพ 

         เพื่อให0เกิดความเข0าใจแนวคิด สามารถปฏิบัติและเห็นคุณค�าของงานจิตรกรรม มีความคิดริเริ่ม
สร0างสรรค. มีสุนทรียภาพด0านศิลปะ มีความสามารถในการพัฒนาการทางศิลปะได0 มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีเจตคติที่ดี มีค�านิยมอันพึงประสงค. รู0จักการแก0ปDญหา มีทักษะในการทำงาน 

 

ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู0 ความเข0าใจเก่ียวกับทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
2. มีทักษะพ้ืนฐานในการออกแบบได0 
3. รู0จักเลือกใช0วัสดุ อุปกรณ.และเทคนิคของศิลปMนในการสร0างสรรค.ผลงาน 
4. รู0จักสร0างสรรค.งานทัศนศิลป�ด0วยเทคโนโลยีต�างๆ 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ33206         รายวิชา จิตรกรรม 2         กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 6     ภาคเรียนที่ 2   เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

 
ศึกษาเรียนรู0การวิเคราะห.เปรียบเทียบ งานจิตกรรม และการสร0างสรรค.งานจิตรกรรมในเรื่อง

เส0น สี แสงเงา ของภาพหุ�นน่ิง คน สัตว. และภาพทิวทัศน.  
ฝPกการใช0สีน้ำ สีโปสเตอร. และดินสอสีในการสร0างภาพคน สัตว. ภาพหุ�นน่ิง ภาพทิวทัศน.  
เพ่ือใช0ในการออกแบบงานทัศนศิลป�ให0สวยงามตามหลักองค.ประกอบศิลป� 

 
ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู0ความเข0าใจเก่ียวกับการสร0างงานจิตรกรรมด0วยสี 
2. มีทักษะการใช0สีน้ำ สีโปสเตอร. และดินสอสี ในการสร0างสรรค.งานจิตกรรม 
3. มีทักษะการสร0างสรรค. งานจิตรกรรมภาพหุ�นนิ่ง ภาพคน สัตว. ภาพทิวทัศน. 

 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 
การงานอาชีพ 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  ง21101  การงานอาชีพ 1    จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง21102  การงานอาชีพ 2    จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง22101  การงานอาชีพ 3    จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง22102  การงานอาชีพ 4    จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง23101  การงานอาชีพ 5    จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง23102  การงานอาชีพ 6    จำนวนชั่วโมง  20  ชัว่โมง  0.5  หน�วยกิต 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ง21203      การใช!ห!องสมุด 1           จำนวนชัว่โมง  20  ชัว่โมง  0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง21204      การใช!ห!องสมุด 2           จำนวนชัว่โมง  20  ชัว่โมง  0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง21210      วชิาประดิษฐ(ของใช!ในบ!าน  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง21211      อาหารสำหรับวัยรุ�น   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง21212      การขาย    จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง21213      ธุรกิจท่ัวไป    จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง21214      บัญชคีรัวเรือน   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง22203     งานประดิษฐ(ของชำร�วย    จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง22204     ตุ2กตาพาฝ4น    จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง22206     งานขายผลิตภัณฑ(   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง22211     งานธุรกิจเพ่ืออาชีพ   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง22212     งานสำนักงาน   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง23204     ป4กสวยด!วยมือเรา   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง23206     ธุรกิจการโรงแรม   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง23213     งานบัญชีบริการ   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง23214     บัญชีบริการ    จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง23215     ซ�อมได!ใช!นาน 1   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา    ง23221     ซ�อมได!ใช!นาน 2   จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา    ง23222     สร!างสรรค(งานประดิษฐ( 2  จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิต 
รหัสวิชา    ง23224    การขายปลีกและการขายส�ง           จำนวนชั่วโมง  40  ชัว่โมง  1.0  หน�วยกิ 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา  ง33103 รายวิชาการงานอาชีพ 1   จำนวนชั่วโมง  20 ชั่วโมง   0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง33104 รายวิชาการงานอาชีพ 2   จำนวนชั่วโมง  20 ชั่วโมง   0.5  หน�วยกิต 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา  ง31234        วิชาการเงินธุรกิจ     จำนวนชั่วโมง  40 ชั่วโมง   1    หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง31265         บัญชี 1     จำนวนชั่วโมง  20 ชั่วโมง   0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง31266         บัญชี 2      จำนวนชั่วโมง  20 ชั่วโมง   0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง32276         บัญชี 3    จำนวนชั่วโมง  20 ชั่วโมง   0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง32279         บัญชี 4    จำนวนชั่วโมง  20 ชั่วโมง   0.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง31268         งานแกะสลักผักและผลไม!  จำนวนชั่วโมง  60 ชั่วโมง   1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง31269        งานดอกไม!ประดิษฐ( 1  จำนวนชั่วโมง  60 ชั่วโมง   1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง32261        การตลาด    จำนวนชั่วโมง  40 ชั่วโมง   1    หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง32262         การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก จำนวนชั่วโมง  40 ชั่วโมง   1    หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง32263         ธุรกิจการท�องเท่ียว  จำนวนชั่วโมง  40 ชั่วโมง   1    หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง32264 งานประดิษฐ(  1   จำนวนชั่วโมง  60 ชั่วโมง   1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง32265 งานประดิษฐ(  2   จำนวนชั่วโมง  60 ชั่วโมง   1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง32273        ธุรกิจสร!างรายได! 1  จำนวนชั่วโมง  40 ชั่วโมง   1    หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง32274        ธุรกิจสร!างรายได! 2  จำนวนชั่วโมง  40 ชั่วโมง   1    หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง32278         งานมัดย!อม   จำนวนชั่วโมง  60 ชั่วโมง   1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง33261        งานสำนักงาน   จำนวนชั่วโมง  40 ชั่วโมง   1    หน�วยกิต 
รหัสวิชา  ง33262        จดหมายธุรกิจ   จำนวนชั่วโมง  40 ชั่วโมง   1    หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง33263         งานโฆษณา   จำนวนชั่วโมง  40 ชั่วโมง   1    หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง33264         การเงินส�วนบุคคล   จำนวนชั่วโมง  40 ชั่วโมง   1    หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง33268         อาชพีใกล!มือ   จำนวนชั่วโมง  60 ชั่วโมง   1.5  หน�วยกิต 
รหัสวิชา ง33275          งานผ!าบาติก   จำนวนชั่วโมง  60 ชั่วโมง   1.5  หน�วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ง21101                  วิชาการงานอาชีพ 1         กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 
 รายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ 1ชั้นมัธยมศึกษาปDท่ี 1 เปEนรายวิชาท่ีมุ�งเน!นปลูกฝ4งให!ผู!เรียนมี
จิตสำนึกท่ีดีต�อการทำงานท่ีจำเปEนต�อการดำรงชีวิตในครอบครัว ซ่ึงประกอบด!วยการดูแลรักษาบ!านโดยการ
รู!จักอุปกรณ(ต�างๆให!เหมาะสมกับลักษณะงานการประดิษฐ(ของโดยเน!นการใช!ความคิดสร!างสรรค(ในการ
ทำงานมีความประณีต สวยงาม มีประโยชน( ท้ังยังช�วยอนุรักษ(ทรัพยากรและสิ่งแวดล!อม งานด!านอาหาร
และโภชนาการ เพ่ือให!นักเรียนรู!จักการจัดอาหารสำหรับครอบครัว การเลือกซ้ืออาหารให!มีความสะอาด 
ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรคและสารพิษ การประกอบอาหารโดยคำนึงถึงความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ทำให!ได!อาหารท่ีปลอดภัยและสวยงาม น�ารับประทาน มีการจัดตกแต�งอาหารเพ่ือส�งเสริมบรรยากาศในการ
รับประทานอาหาร การแปรรูปผลผลิต และการถนอมอาหารเพ่ือช�วยให!เก็บรักษาอาหารได!นานข้ึนท้ังยังเปEน
การเพ่ิมมูลค�าให!แก�ผลิตภัณฑ(การเตรียมความพร!อมให!กับตนเองในการเลือกประกอบอาชีพตามความถนัด 

 โดยมุ�งเน!นในการปลูกฝ4งลักษณะนิสัยการทำงาน ทักษะ กระบวนการทำงาน การรู!จักแก!ป4ญหาใน
การทำงาน มีความรับผิดชอบ สะอาด พลังงานและสิ่งแวดล!อมมีระเบียบ ประหยัด อนุรักษ(พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ม.1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 

ง 4.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 

รวมท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง21102               วิชาการงานอาชีพ 2                กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 1            ภาคเรียนท่ี 2         เวลา 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห(ข้ันตอนการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม หลักการ วิธีการ ในการจัดตกแต�งห!อง
ต�างๆภายในบ!าน การประดิษฐ(ของใช! ของตกแต�งจากวัสดุในท!องถ่ิน การจัดสวนในภาชนะ    การซ�อมแซม
วัสดุอุปกรณ(และเครื่องมือเครื่องใช! แนวทางการเลือกอาชีพ ความสำคัญของการเลือกอาชีพ การสร!าง
รายได!จากการประกอบอาชีพสุจริต 

 วางแผนและลงมือปฏิบัติงาน เตรียม ประกอบจัดตกแต�ง ประดิษฐ(ของใช!ของตกแต�งจากวัสดุ
ท!องถ่ิน ซ�อมแซมวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช! โดยใช!กระบวนการทำงาน ตัดสินใจแก!ป4ญหาการทำงานอย�างมี
ข้ันตอน อย�างมีเหตุผล ประเมินผล ปรับปรุงการทำงาน 

 เพ่ือให!มีความรู!และทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ตรงต�อเวลา ประหยัด ปลอดภัย มีเจต
คติท่ีดีต�อการประกอบอาชีพสุจริต และเห็นความสำคัญของการสร!างอาชีพ มีจิตสาธารณะ      มีทักษะ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดภาวะโลกร!อน 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 

ง 4.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3 

รวมท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง22101          วิชาการงานอาชีพ 3                   กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ           
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1                 เวลา  20  ช่ัวโมง   จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
 

ศึกษาเก่ียวกับการแสวงหาความรู!เพ่ือพัฒนาการทำงาน  การทำงานโดยใช!กระบวนการแก!ป4ญหาใน
การจัด  และตกแต�งบ!าน การดูแลรักษา  และตกแต�งสวน การจัดการผลผลิต การทำงาน 

โดยใช!กระบวนการแก!ป4ญหา การเตรียม ประกอบ จัดตกแต�ง  และบริการเครื่องด่ืม การเลี้ยงสัตว( 

การประดิษฐ(ของใช!ของตกแต�งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท!องถ่ิน การติดต�อสื่อสาร  วิธีการเสริมสร!าง
ประสบการณ(อาชีพ วิธีการเตรียมตัวเข!าสู�อาชีพ  และใช!บริการกับหน�วยงานต�างๆ  เปEนมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล!อม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ลดการใช!ทรัพยากรท่ีไม�มีผลกระทบกับสิ่งแวดล!อม 

 ปฏิบัติทักษะเพ่ือพัฒนางานโดยกระบวนการแก!ป4ญหา  และกระบวนการเทคโนโลยี ในการจัด
ตกแต�งบ!าน ดูแลรักษา   และตกแต�งสวน การจัดการผลผลิต การเตรียม ประกอบ จัดตกแต�ง   

และบริการเครื่องด่ืม การเลี้ยงสัตว( การประดิษฐ(ของใช! ของตกแต�งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท!องถ่ิน 

 เพ่ือให!มีทักษะในการดำรงชีวิต   และเจตคติท่ีดีต�ออาชีพสุจริต   มีวินัย   แสวงหาความรู! 

มาพัฒนางาน มีความขยัน ซ่ือสัตย( มุ�งม่ันในการทำงาน นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช!ในชีวิต ประจำวัน  
ตระหนัก  และเห็นคุณค�าในการอนุรักษ(สิ่งแวดล!อม และมีจิตสาธารณะ 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1   ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3    

ง 4..1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง22102          วิชาการงานอาชีพ 4                   กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 2   ภาคเรียนท่ี  2                  เวลา  20  ช่ัวโมง   จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
 

ศึกษากระบวนการเทคโนโลยี  วิธีการสร!างเครื่องใช!ตามกระบวนการเทคโนโลยี  วิธีการออกแบบ
ภาพ 3 มิติ  เพ่ือนำไปสร!างสิ่งของเครื่องใช!  และเลือกใช!พลังงานหมุนเวียน  เลือกใช!เทคโนโลยีอย�าง
สร!างสรรค(  วิธีการจัดการเทคโนโลยีด!วยการลดการใช!ทรัพยากร  หรือเลือกใช!เทคโนโลยีท่ีไม�มีผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล!อม 

 ฝMกปฏิบัติการออกแบบ  การสร!างชิ้นงาน  โดยใช!กระบวนการคิด  การวางแผนงาน  กระบวนการ
ทำงาน  การประเมินผลงานเพ่ือสร!างผู!เรียนให!ทำงาน ตามกระบวนการทำงานท่ีถูกต!อง 

 เพ่ือให!ผู!เรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการดำรงชีวิต  มีความซ่ือสัตย(  สุจริตมีวินัย  มีความมุ�งม่ันในการ
ทำงาน  ลดการใช!ทรัพยากร  และเลือกใช!เทคโนโลยีท่ีไม�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล!อม 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3    

ง 4.4    ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

รวมท้ังหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง23101          วิชาการงานอาชีพ 5                   กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 3      ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาข้ันตอนการทำงาน  หลักการ  วิธีการ  ซัก  ตาก  รีด  พับเก็บเสื้อผ!า  สร!างชิ้นงานหรือ
ผลงานการทำงานร�มกัน เตรียมประกอบอาหาร  ประเภทสำรับ  การประดิษฐ(บรรจุภัณฑ(จากวัสดุธรรมชาติ  
หลักการธุรกิจประเภทต�างๆ หารขยายพันธุ(พืช การติดต้ัง  ประกอบผลิตภัณฑ(ท่ีใช!แล!วในบ!าน ระดับของ
เทคโนโลยีการสร!างสิ่งของเครื่องใช! หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี อ�านแบบจากภาพฉาย การหา
งานจากสื่อสิ่งพิมพ( สื่อิเลคทรอนิคส(การวิเคราะห(แนวทางเข!าสู�อาชีพ หลักการประเมินทางเลือกอาชีพ 

 ปฏิบัติการ ซัก  ตาก  รีด  พับเก็บเสื้อผ!าท่ีต!องการดูแลอย�างประณีต สร!างชิ้นงานหรือผลงาน การ
เตรียมการประกอบอาหารประเภทสำรับ ประดิษฐ(บรรจุภัณฑืจากวัสดุธรรมชาติ ติดต้ังประกอบผลิตภัณฑ(ใช!
ในบ!าน ตามข้ันตอนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพการทำงานร�วมกันอย�างมีคุณธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู!
เก่ียวกับอาชีพธุรกิจประเภทต�างๆวิเคราะห(แนวทางเข!าสู�อาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ ท่ี
สอดคล!องกับความรู! ความถนัด และความสนใขของตนเอง 

 เพ่ือให!มีความรู!และทักษะในการทำงานอย�างมีประสิทธิภาพ ทำงานร�วมกันอย�างมีคุณธรรม เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต มีจิตสาธารณะ มีทักษะดำรงชีวิตแบบพ่ึงตนเองได!ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง.1.1 ม.3/1 

ง.1.1 ม.3/2 

ง.1.1 ม.3/3 

รวมท้ังหมด  3 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง23102          วิชาการงานอาชีพ  6                    กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2           เวลา 20 ช่ัวโมง            จำนวน  0.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาข้ันตอนการทำงาน  หลักการ  วิธีการสร!างชิ้นงานผลงานการทำงานร�วมกันได!  การติดต้ัง 
ประกอบผลิตภัณฑ(ท่ีใช!ในบ!าน  ระดับของเทคโนโลยี  การสร!างสิ่งของเครื่องใช! หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี อ�านแบบจากภาพฉาย  การหางานจากสื่อสิ่งพิมพ( สื่ออิเลคทรอนิคส(การวิเคราะห(แนวทางเข!าสู�
อาชีพ  หลักการเลือกอาชีพ ท่ีสอดคล!องกับความรู!ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพ่ือให!มีความรู!มี
ทักษะในการทำงานอย�างมีประสิทธิภาพการทำงานร�วมกันอย�างมีคุณธรรมเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพสุจริต  มีจิตสาธารณะมีทักษะดำรงชีวิตพ่ึงตนเองได!  ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง.1.1 ม.3/1, ม.3/2 

ง.2.1 ม.3/1, ม.3/2 

รวมท้ังหมด  4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ง33103       วิชาการงานอาชีพ 1                      กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี   6      ภาคเรียนท่ี   1         เวลา   1   ช่ัวโมง       จำนวน   0.5   หน�วยกิต 

 
            ศึกษา วิเคราะห( วางแผน และลงมือปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบ!านและครอบครัว ในเรื่อง  
ความสัมพันธ(ในครอบครัว บทบาทหน!าของสมาชิกในครอบครัว ป4ญหาครอบครัว  การจัดการทรัพยากรใน
ครอบครัว ครอบครัวอนุรักษ(พลังงาน การประดิษฐ(ของใช!ในบ!าน การวางแผนการจัดและตกแต�งบ!าน ความ
ปลอดภัยในการทำงาน การเลือกใช!เสื้อผ!าและเครื่องแต�งกาย การซ�อมแซม การดัดแปลง การตกแต�งเสื้อผ!า 
การจัดเลี้ยงอาหารแบบช�วยตัวเอง รูปแบบการจัดเลี้ยง การสุขาภิบาลอาหาร การประกอบอาหาร โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  

         มีทักษะในการจัดการบ!านและครอบครัว การจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ(พลังงานในครอบครัว 

         เพ่ือให!มีความรู! ความเข!าใจ เก่ียวกับการจัดการงานบ!าน และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของครอบครัว 
สามารถจัดการงานบ!านอย�างมีประสิทธิภาพ ถูกต!องตามกระบวนการจัดการ สามารถทำงานร�วมกับผู!อ่ืนได! 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม. 4-6/1 ,  ม. 4-6/2,  ม. 4-6/3,  ม .4-6/4,  ม. 4-6/5,  ม. 4-6/6,  ม. 4-6/7 

รวมท้ังหมด    7    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ง33104    การงานอาชีพ 2                         กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี   6       ภาคเรียนท่ี   2    เวลา   1   ช่ัวโมง       จำนวน   0.5   หน�วยกิต 

 
            ศึกษาวิเคราะห(ข!อมูลเก่ียวกับการเลือก การใช! และประโยชน(ของเทคโนโลยีอย�างเหมาะสม                        
เพ่ือใช!การทำงานอาชีพ เรียนรู!แนวทางการเข!าสู�อาชีพรับจ!าง อาชีพอิสระ แนวทางการประกอบธุรกิจ                          
การทำงานในการดำรงชีวิตสู�งานอาชีพ  

            มีทักษะในการศึกษาอาชีพต�างๆ โดยใช!เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 

มีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู!ประกอบอาชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีค�านิยมท่ีดีในการทำงาน 

รหัสตัวช้ีวัด 

ง 4.1 ม.4-6/1,ม. 4-6/2, ม.4-6/3,  ม.4-6/4 

รวมท้ังหมด    4    ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง21210       วิชาประดิษฐ5ของใช�ในบ�าน                 กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

           ศีกษาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ(และเครื่องมือ   การออกแบบสิ่งประดิษฐ(    วธิีการทำ       การ
ตกแต�ง 
           ปฏิบัติ งานออกแบบสิ่งประดิษฐ(ของใช!ในบ!าน เตรียมวัสดุอุปกรณ( เครื่องมือ ประดิษฐ(ชิ้นงานตาม
ข้ันตอน 
          เพ่ือให!มีความรู!และทักษะในการทำงานอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ือสัตย(สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะดำรงชีวิตแบบพ่ีงตนเองและอยู�อย�างพอเพียง เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู!  ความเข!าใจ  สามารถบอกสิ่งประดิษฐ(ของใช!ในบ!านได! 
2. เลือกซ้ือ เลือกใช! และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ(  ได!อย�างถูกต!องเหมาะสม บนพ้ืนฐานของความ 
ปลอดภัย 
3.  ความประหยัด โดยยึดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงการอนุรักษ(พลังงาน และ  
สิ่งแวดล!อม 
4. สามารถออกแบบชิ้นงานประดิษฐ(และปฏิบัติงานได!อย�างถูกต!องตามข้ันตอนจนสำเร็จ  และ 
นำไปใช!ประโยชน(ในชีวิตประจำวันได! 
5. มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต�ออาชีพ 
 

รวมท้ังหมด  5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา           วิชาผลิตภัณฑ5จากวัสดุท�องถ่ิน                 กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1               เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
           ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ(  แหล�งวัสดุท่ีเปEนธรรมชาติและสังเคราะห(  คุณสมบัติของวัสดุในท!องถ่ิน  
เครื่องมืออุปกรณ( การออกแบบ วิธีการผลิต  การบรรจุหีบห�อ 
           ปฏิบัติ ออกแบบผลิตภัณฑ(ให!เหมาะสมกับวัสดุท!องถ่ิน เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ(  
ผลิตชิ้นงาน  วิธีการตกแต�ง 
          เพ่ือให!มีความรู!  ความเข!าใจและทักษะในการทำงานอย�างมีประสิทธิภาพ      ซ่ือสัตย(สุจริต มีวินัย 
มีจิตสาธารณะ มีทักษะดำรงชีวิตแบบพ่ีงตนเองและอยู�อย�างพอเพียง เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ผลการเรียนรู� 

1. เพ่ือให!รู!ความหมาย ความสำคัญและชนิดของผลิตภัณฑ(จากวัสดุท!องถ่ินได!ถูกต!อง 
2. การเลือกวัสดุอุปกรณ( และวัสดุการประดิษฐ(ผลิตภัณฑ(จากวัสดุท!องถ่ิน 
3. ความรู!เก่ียวกับวัสดุธรรมชาติและท!องถ่ินและนำไปประดิษฐ(ของใช! ของเล�น ของประดับ 
4. การออกแบบและการประดิษฐ(ผลิตภัณฑ(จากวัสดุท!องถ่ิน 
5. การบรรจุภัณฑ(  และการออกแบบบรรจุภัณฑ( 
6. การประเมินผลเพ่ือการพัฒนาสินค!าเพ่ือเปEนแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง21214         วิชาบัญชีครัวเรือน                       กลุ�มสาระการเรียนรู� การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 1       ภาคเรียนท่ี  1       เวลา 40 ช่ัวโมง                 จำนวน  1  หน�วยกิต 

  
ศึกษาความรู!เบื้องต!นเก่ียวกับความสำคัญ บทบาท และหน!าท่ีของบุคคลในครอบครัว หลักการ 

ประหยัดและอดออม การทำบัญชีครัวเรือน และการทำธุรกรรมการเงินในชีวิตประจำวัน การออมและการ
ลงทุนเบื้องต!น การนำแนวทางการทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตของนักธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จมา
ประยุกต(ใช!ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เข!าใจกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช!กระบวนการกลุ�มในการแก!ป4ญหา มีทักษะการทำงาน
ร�วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู! ทักษะกระบวนการแก!ป4ญหา และทักษะการจัดการ 
 เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจด!านบัญชีครัวเรือน สามารถเลือกใช!เทคโนโลยีอย�างเหมาะสม การ
ตัดสินใจใช!ทางเลือกต�าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ใช!พลังงาน ทรัพยากรอย�างคุ!มค�าและยั่งยืน 
ผลการเรียนรู� 

1. อธิบายบทบาทและหน!าท่ีของบุคคลในครอบครัว 
2. อธิบายหลักการประหยัดและอดออม 
3. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดทำสมุดบัญชีรับ – จ�าย ครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. สามารถจัดทำสมุดบัญชีรับ – จ�าย ในครัวเรือนได!อย�างถูกต!อง 
5.   มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย( มีวินัย ตรงต�อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพ 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง21213               วิชาธุรกิจท่ัวไป                     กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี  1         ภาคเรียนท่ี 1              เวลา  40  ช่ัวโมง     จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
             ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบของการจัดต้ังองค(กรท้ัง 6 แบบ การรู!จักหา
เงินและฝMกการขายด!วยตัวเอง  และใช!เงินอย�างมีประสิทธิภาพ   
              เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจด!านการประกอบธุรกิจ  บทบาทหน!าท่ีของการขายเพ่ือใช!ในการ
ตัดสินใจทางเลือกต�าง ๆ    ในชีวิต    
              เพ่ือให!มีความสามารถฝMกการขายด!วยตัวเอง  มีความรับผิดชอบเห็นความสำคัญของการ
ประกอบธุรกิจ มีเจตคติท่ีดี เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนมีความรู!เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

2. นักเรียนมีความรู!ความเข!าใจในรูปแบบของการจัดต้ังองค(กรธุรกิจ 

3. นักเรียนสามารถฝMกการขายด!วยตัวเอง 

4. นักเรียนสามารถบอกวิธีจัดทำงบประมาณเงินสดและใช!เงินอย�างมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง21211               วิชา อาหารสำหรับวัยรุ�น          กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี  1          ภาคเรียนท่ี 1             เวลา  40  ช่ัวโมง     จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 
             ศึกษาวิธีการ ถึงความต!องการอาหารท่ีมีประโยชน(ต�อร�างกายสำหรับวัยรุ�นท่ีกำลังเจริญเติบโต  
มาใช!ให!เกิดประโยชน(กับการดำรงชีวิตประจำวัน การตัดสินใจเลือกซ้ือ เลือกใช!และ การเก็บรักษาอุปกรณ(
เครื่องใช!ต�างๆได!ถูกต!อง โดยใช!กระบวนการปฏิบัติงาน  

             ปฏิบัติงานการประกอบอาหารสำหรับวัยรุ�น ท่ีมีคุณภาพและประโยชน(ท่ีมีต�อร�างกายเพ่ือสร!าง
ความสมบูรณ(แข็งแรง สร!างความเจริญเติบโต 

             เพ่ือให!ผู!เรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีเจตคติท่ีดีต�อการประกอบอาหารเห็น
ความสำคัญของการทำงาน มีความซ่ือสัตย( สุจริต มีวินัย มุ�งม่ันในการทำงาน ยึดหลักอยู�อย�างพอเพียง 
สามารถนำความรู!ไปใช!ให!เกิดประโยชน(และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต 

 ผลการเรียนรู� 

            1. ผู!เรียนใช!ทักษะการศึกษาหาความรู!เพ่ือพัฒนาการทำงาน 

            2. ผู!เรียนใช!ทักษะกระบวนการแก!ป4ญหาในการทำงาน 

            3. ผู!เรียนมีจิตสำนกึในการทำงานและใช!ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย�างประหยัด 

            4. สามารถอธิบายวิธีการประกอบอาหารประเภทต�างๆได! 

            5. ผู!เรียนสามารถประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงงานได! 

            6. มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปEนในการทำงาน 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง21212                  วิชา การขาย          กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี  1          ภาคเรียนท่ี 1             เวลา  40  ช่ัวโมง     จำนวน 1.0 หน�วยกิต 
 

ศึกษาความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย 
ความรู!เก่ียวกับผลิตภัณฑ( กิจการ ลูกค!า คู�แข�งขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ
พนักงานขาย โอกาสความก!าวหน!าของพนักงานขาย ความรู!ทางเทคโนโลยีทันสมัยท่ีเก่ียวข!องกับงานขาย 

 

ผลการเรียนรู� 

1.  อธิบายความสำคัญของการขาย 
2.  บอกประเภท และลักษณะของการขาย 
3.  จำแนกผลิตภัณฑ( กิจการ ลูกค!า คู�แข�งขัน 
4.  บอกคุณสมบัติ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
5.  อธิบายโอกาสและความก!าวหน!าของอาชีพพนักงานขายได! 

 

รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง22203        วิชางานประดิษฐ5ของชำร�วย             กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ      
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 2           ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  40  ช่ัวโมง        จำนวน  1.0  หน�วยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเปEนมาและโอกาสในการใช!ของชำร�วย วัสดุอุปกรณ(ใน
การประดิษฐ(ของชำร�วย หลักการออกแบบ ข้ันตอน และวิธีการประดิษฐ(ของชำร�วยตามวัฒนธรรมไทยและ
ของชำร�วยตามความนิยม 

 ปฏิบัติการออกแบบ เลือกวัสดุ – อุปกรณ(ประดิษฐ(ของชำร�วยตามวัฒนธรรมไทย และของชำร�วย
ตามความนิยม ได!ไม�น!อยกว�า 5 ชนิด และคำนวณค�าใช!จ�าย กำหนดราคาขาย จัดจำหน�ายจดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผล 

 เพ่ือให!มีทักษะเก่ียวกับการออกแบบ มีความรู!ความเข!าใจในการประดิษฐ(ของชำร�วยตามวัฒนธรรม
ไทยและของชำร�วยตามความนิยมได!อย�างเปEนกระบวนการ รู!จักใช!ทรัพยากรได!อย�างคุ!มค�า ถูกวิธี ประหยัด 
มีความรับผิดชอบในการทำงาน ประณีต สะอาด รอบคอบ มีเจตคติท่ีดี 

ผลการเรียนรู� 

1. เพ่ือให!มีความรู! ความเข!าใจความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเปEนมา และประเภทของของ
ชำร�วย ได!ถูกต!อง 

2. เลือกซ้ือ และเสือกใช! ตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรณ(ท่ีใช!ประดิษฐ(ของชำร�วยได!อย�างถูกต!อง
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

3. มีความรู!ความเข!าใจ และมีทักษะเก่ียวกับการออกแบบของชำร�วย และสามารถปฏิบัติได! 

4. ปฏิบัติประดิษฐ(ของชำร�วยตามวัฒนธรรมไทย และของชำร�วยตามความนิยม 

5. วางแผนประดิษฐ(ของชำร�วยเพ่ือจัดจำหน�ายได!อย�างเปEนกระบวนการ 

6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานได! 

รวมท้ังหมด  6   ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง22204    วิชาตุ>กตาพาฝ@น                      กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 2      ภาคเรียนท่ี  2            เวลา  40  ช่ัวโมง      จำนวน  1.0   หน�วยกิต 
 

งานประดิษฐ(ตุ2กตา ตามประวัตินั้นได!มีการทำมาแต�โบราณท้ังเมืองไทยและต�างประเทศ นิยมทำ
เพ่ือนำมาให!เด็กเล�น และใช!ในงานพิธีกรรมต�างๆ สร!างความเพลิดเพลิน สนุกสนานให!กับผู!เล�นทำให!มี
ความสัมพันธ(ท่ีดีต�อเด็กและผู!ใหญ� การทำตุ2กตานักเรียนต!องเรียนรู!ถึงส�วนประกอบของตุ2กตาและ
รายละเอียดต�างๆ การเลือกใช!วัสดุอุปกรณ(ในการทำงาน การเลือกผ!าเพ่ือให!ได!ผลงานท่ีออกมาสวยงาม 
น�าสนใจท้ังสี รูปทรง สามารถทำจำหน�ายหรือนำไปของฝากให!กับเด็กก็จะได!รับความสุขท้ังผู!ให!และผู!รับ  

 ฝMกปฏิบัติการออกแบบ  การสร!างชิ้นงาน  โดยใช!กระบวนการคิด  การวางแผนงาน  กระบวนการ
ทำงานประดิษฐ(ตุ2กตาแบบต�างๆ ไม�น!อยกว�า 5 ชนิด สามารถคำนวณค�าใช!จ�าย กำหนดราคาหรือค�าบริการ
จัดจำหน�ายและจดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับรายจ�าย และประเมินผล เพ่ือให!ผู!เรียนมี
ความรู! ความเข!าใจและมีทักษะเก่ียวกับการออกแบบการประดิษฐ(ตุ2กตาตามแบบท่ีกำหนดและจัดจำหน�าย
ได! สามารถทำงานร�วมกันเปEนกลุ�ม มีน้ำใจช�วยเหลือเพ่ือนให!ผลงานออกมาสำเร็จ มีคุณภาพ 

ผลการเรียนรู� 

1. เพ่ือให!รู!ความหมาย ความสำคัญและประโยชน(ของการประดิษฐ(ตุ2กตา 

2. การเลือกวัสดุอุปกรณ( การประดิษฐ(ตุ2กตาและการเลือกซ้ือ 

3. การเย็บผ!าเบื้องต!น การด!น เนา สอย ด!นถอยหลัง 

4. การออกแบบและการประดิษฐ(ตุ2กตา 

5. การคำนวณราคาขาย ราคาจำหน�าย กำไรขาดทุน 

6. การประเมินผลเพ่ือการพัฒนาสินค!า 

รวมท้ังหมด  6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง22206       วิชางานขายผลิตภัณฑ5                  กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 2          ภาคเรียนท่ี 1           เวลา 40  ช่ัวโมง         จำนวน  1  หน�วยกิต 
 

ศึกษาความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย 
ความรู!เก่ียวกับผลิตภัณฑ( กิจการ ลูกค!า คู�แข�งขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ
พนักงานขาย โอกาสความก!าวหน!าของพนักงานขาย ความรู!ทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข!องกับการขาย 

ปฏิบัติงานวิชาชีพการขายให!ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประยุกต(ใช!เทคโนโลยีในการ
ขาย เพ่ือพัฒนาตนเอง และวิชาชีพการขายให!เจริญก!าวหน!าในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตนให!มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการขาย เพ่ือพัฒนาตนเอง และมีความรับผิดชอบต�อสังคมส�วนรวมเพ่ือการพิจารณาเลือกอาชีพ
และใช!ประสบการณ(ในงานขายเปEนแนวทางการประกอบอาชีพมีเจตคติท่ีดีในการทำงาน มุ�งม่ันในการ
ทำงาน  ทำงานเปEนกลุ�ม ด!วยความเสียสละ มีความรับผิดชอบ เห็นคุณค�า และภูมิใจในการทำงาน และ
ทำงานร�วมกับผู!อ่ืนได!อย�างมีความสุข  ตัดสินใจในการแก!ป4ญหาอย�างมีวิจารณญาณใฝQQเรียนรู!  มีจิต
สาธารณะ รักความเปEนไทย มีวินัย 

ผลการเรียนรู� 

1.   อธิบายความสำคัญของการขาย 
2.   บอกประเภทและลักษณะของการขาย 
3.   จำแนกช�องทางการจัดจำหน�าย 
4.   อธิบายหลักการโฆษณาและการส�งเสริมการขาย 
5.   จำแนกผลิตภัณฑ( กิจการ ลูกค!า คู�แข�งขัน 
6.   บอกคุณสมบัติ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
7.   อธิบายโอกาสและความก!าวหน!าของอาชีพพนักงานขายได! 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ง22211   วิชางานธุรกิจเพ่ืออาชีพ                 กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 2        ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน�วยกิต 

ศึกษางานอาชีพธุรกิจ การประกอบธุรกิจตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการ
อาชีพธุรกิจ ธุรกิจการค!าและการบริการ การจัดการการเงินและการบัญชี เรียนรู!วิธีประกอบธุรกิจ หลักการ
พ้ืนฐานในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ การวิเคราะห(ทักษะท่ีจำเปEนในการประกอบธุรกิจ และการเขียน
โครงงานอาชีพธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพร!อมในการประกอบธุรกิจ 

 โดยใช!ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงานทักษะการแก!ป4ญหา ทักษะการจัดสินใจ ทักษะ
การแสดวงหาความรู! ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริการ และทักษะการใช!อุปกรณ( เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีในการทำงาน เพ่ือเตรียมความพร!อม และมีประสบการณ(ในการประกอบธุรกิจ 

 เพ่ือให!นักเรียนมีคุณลักษณะในการเปEนผู!ประกอบการท่ีดี มีความมุ�งม่ันในการทำงาน มีความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ ใฝQเรียนรู! อยู�อย�างพอเพียง และมีจิตสำนึกในการใช!ทรัพยากรและพลังงานอย�าง
ประหยัด คุ!มค�า เปEนมิตรกับสิ่งแวดล!อม และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

ผลการเรียนรู� 

1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค( ลักษณะ และประเภทของอาชีพธุรกิจได! 
2. อภิปรายแนวทางการประกอบอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได! 
3. ใช!ทักษะการแสวงหาความรู!เพ่ือทำงานอาชีพธุรกิจ 
4. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงานอาชีพธุรกิจ 
5. อธิบายแนวทางการจัดระบบงานและการจัดระบบคนได! 
6. วิเคราะห(วิธีการจัดการสถานประกอบการและการจัดการตลาดได! 
7. มีทักษะในการจัดการงานอาชีพธุรกิจ 
8. อธิบายรูปแบบธุรกิจการค!า การขาย และการบริการได! 
9. อธิบายคุณสมบัติท่ีจำเปEนในการประกอบธุรกิจและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจได! 
10. มีเจตคติท่ีดีต�อธุรกิจการค!าและการบริการ 
11. อธิบายประเภท การกำหนดเงินทุน และการจัดการเงินทุนได! 
12. อธิบายประโยชน( ข้ันตอนการทำงบประมาณและการทำบัญชีได! 
13. มีทักษะในการจัดการเงินทุนและบัญชี 
14. อธิบายหลักการพ้ืนฐานในการตัดสินใจประกอบธุรกิจได! 
15. วิเคราะห(ทักษะท่ีจำเปEนในการประกอบธุรกิจได! 
16. เขียนโครงงานอาชีพธุรกิจได! 
17. มีเจตคติท่ีดีต�อการประกอบธุรกิจ 

 
รวมท้ังหมด 17 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา    ง22212       วิชางานสำนักงาน                        กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ                               
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 2         ภาคเรียนท่ี  1                 เวลา   40   ช่ัวโมง  จำนวน  1 หน�วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายความสำคัญของงานสำนักงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติงานในสำนักงาน การจัดการ
สำนักงานหรือการแบ�งงาน ลักษณะของงาน  คุณสมบัติของผู!บริหาร การจัดสำนักงาน การเลือกทำเลท่ีตั้ง
การจัดแผนผัง การจัดวางอุปกรณ( คุณสมบัติของพนักงานในสำนักงาน หน!าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การต!อนรับ การนัดหมาย การเดินทางและงานบริการด!านการสื่อสารท่ีเก่ียวข!องกับ
งานในสำนักงาน                                                          

ผลการเรียนรู�                                   

1. นักเรียนบอกความหมายและความสำคัญของงานสำนักงานได! 
2.  นักเรียนมีความเข!าใจหลักการจัดการและการบริหารสำนักงานเปEนอย�างดี 
3.  นักเรียนมีความรู!ในการเลือกทำเลท่ีตั้งของสำนักงาน จัดแผนผัง แบ�งพ้ืนได!อย�างเหมาะสม 
4.  นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติ และความจำเปEนในการสรรหาพนักงาน และหน!าท่ีของ   
    พนักงานในแต�ละฝQาย หรือแต�ละคน 
5.  นักเรียนบอกความจำเปEนในการพัฒนาบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพท่ีดี 
6.  บอกหน!าท่ีในการต!อนรับ การประชาสัมพันธ( การนัดหมาย       
7.  บอกหลักในการเลือกการเดินทาง ได!                                                                                         
8.  เข!าใจในการให!บริการสื่อสาร (บริการไปรษณีย(  โทรคมนาคม  บริการการเงิน) 

รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง23204  วิชาป@กสวยด�วยมือเรา                   กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 1      เวลา   40 ช่ัวโมง       จำนวน   1.0  หน�วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ ของงานป4กด!วยมือและวีธีป4กด!วยมือแบบต�างๆ การเลือกลายป4ก
และการออกแบบลายป4ก ตลอดจนวัสดุอุปกรณ(ท่ีใช!ในงานป4กด!วยมือ 

          ปฏิบัติ เตรียมวัสดุอุปกรณ( ฝMกทักษะเบื้องต!นเก่ียวกับงานป4กด!วยมือวิธีต�างๆ  เลือกลายออกแบบ
ลายป4กดัดแปลงให!เหมาะสมกับชิ้นงาน  ผลิตชิ้นงานอย�างน!อย 2 ชิ้นงาน 

เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจ และทักษะในการออกแบบลายป4ก เลือกลายป4กให!เหมาะสมกับชิ้นงานรู!จักใช!
ทรัพยากรได!อย�างคุ!มค�า  ถูกวิธี ประหยัด มีความรับผิดชอบในการทำงาน ประณีต สะอาด รอบคอบมีเจต
คติท่ีดีต�องานอาชีพ 

ผลการเรียนรู� 

 1. บอกความหมายประโยชน(ของงานป4กด!วยมือ 
 2. เลือกซ้ือและเลือกใช!วัสดุอุปกรณ(ต�างๆท่ีใช!ในงานป4กด!วยมือได!อย�างเหมาะสม 
 3. สามารถอธิบายวิธีการป4กด!วยมือแบบต�างๆและออกแบบลายป4กได!เหมาะสมกับชนิดของงาน 
 4. นำวิธีการป4กด!วยมือแบบต�างๆมาประกอบเปEนชิ้นงานได!อย�างน!อย 2 ชิ้นงาน 
 5. สามารถคำนวณค�าใช!จ�าย กำหนดราคาขาย จดบันทึกการปฏิบัติงานได! 

รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



385 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง23206    วิชาธุรกิจการโรงแรม                      กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี  3      ภาคเรียนท่ี  1          เวลา      40     ช่ัวโมงจำนวน  1.0  หน�วยกิต 

 
 ศึกษาความหมายและความสำคัญของธุรกิจการโรงแรม   ประโยชน(ท่ีได!รับเม่ือต!องการท่ีจะเข!าพัก 
– ออกจากท่ีพัก  ประเภท  ชนิดของโรงแรม  ของห!องพัก   รวมถึงการบริการต�าง ๆ ท่ีอำนวยความสะดวก
ให!แก�ผู!ท่ีเข!าพักโรงแรม 

 เพ่ือให!มีความรู!   และเปEนประโยชน(  เปEนความรู!แก�นักเรียนท่ีศึกษาเก่ียวกับเรื่องธุรกิจการโรงแรม   
และสามารถนำไปประกอบอาชีพได! 

ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำว�าโรงแรม  การบริการ  และประเภทของผู!เข!าพักได! 
2. นักเรียนสามารถบอกประเภท   และชนิดของโรงแรมได! 
3. นักเรียนสามารถทราบถึงชนิดของห!องพัก  แผนผังภายในห!องพัก  และอัตราค�าบริการท่ี
แตกต�างกันได! 
4. นักเรียนสามารถบอกโครงสร!างขององค(กรภายในโรงแรมได!อย�างถูกต!อง 
5. นักเรียนสามารถแยกประเภทของการบริการภายในโรงแรมได!อย�างถูกต!อง 
6.  นักเรียนสามารถจอง  หรือสำรองห!องพักได! 
7.  นักเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการเข!าพักได!อย�างถูกต!อง 
8.  นักเรียนสามารถทราบถึงการบริการระหว�างการพัก 

รวมท้ังหมด     8      ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง23213          วิชางานบัญชีบริการ                  กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 3           ภาคเรียนท่ี 1       เวลา 40 ช่ัวโมง            จำนวน  1  หน�วยกิต 

 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย วัตถุประสงค(และประโยชน(ของการบัญชี ข!อสมมุติทางบัญชี

ความหมายของสินทรัพย( หนี้สิน และส�วนของเจ!าของตามแม�บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห(
รายการค!า การบันทึกรายการค!าตามหลักการบัญชี 

 เข!าใจกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช!กระบวนการกลุ�มในการแก!ป4ญหา มีทักษะการทำงาน
ร�วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู! ทักษะกระบวนการแก!ป4ญหา และทักษะการจัดการ 

 เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจด!านการบัญชีบริการ สามารถเลือกใช!เทคโนโลยีอย�างเหมาะสม การ
ตัดสินใจใช!ทางเลือกต�าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ใช!พลังงาน ทรัพยากรอย�างคุ!มค�าและยั่งยืน 

ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู!ความเข!าใจในหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการ 

2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต!นตามหลักการบัญชี 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย( มีวินัย ตรงต�อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพ  

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง23214       บัญชีบริการ                                กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 3        ภาคเรียนท่ี  2     เวลา 40 ช่ัวโมง                จำนวน  1  หน�วยกิต 
 
          ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย วัตถุประสงค(และประโยชน(ของการบัญชี ข!อสมมุติทางบัญชี 
ความหมายของสินทรัพย( หนี้สิน และส�วนของเจ!าของตามแม�บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห(
รายการค!า การบันทึกรายการค!าตามหลักการบัญชี สมุดรายวันท่ัวไป สมุดเงินสด 2 ช�อง ผ�านรายการไป
บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช�อง งบการเงิน ปรับปรุงปUดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 

 เข!าใจกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช!กระบวนการกลุ�มในการแก!ป4ญหา มีทักษะการทำงาน
ร�วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู! ทักษะกระบวนการแก!ป4ญหา และทักษะการจัดการ 

 เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจด!านการบัญชีบริการ สามารถเลือกใช!เทคโนโลยีอย�างเหมาะสม การ
ตัดสินใจใช!ทางเลือกต�าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ใช!พลังงาน ทรัพยากรอย�างคุ!มค�าและยั่งยืน 

ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู!ความเข!าใจในหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ!าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ 

2.  มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต!นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปตามหลักการบัญชี 

สำหรับกิจการเจ!าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 

3.  มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย( มีวินัย ตรงต�อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพ 

 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง23215  ซ�อมได�ใช�นาน 1                 กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1               เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน  1.0  หน�วยกิต 

 
            ศึกษาเก่ียวกับการค!นพบไฟฟWา นักวิทยาศาสตร(ท่ีเก่ียวข!องกับไฟฟWา ชนิด ประเภทของไฟฟWา การ
ไหลของไฟฟWา การคำนวณหาค�าต�างๆเก่ียวกับไฟฟWา กฎของโอห(ม กฎของกำลัง การหาหน�วยไฟฟWาและการ
คิดค�ากระแสไฟฟWา ระบบของไฟฟWาในประเทศไทย  แหล�งกำเนิดไฟฟWาแบบต�างๆ 

 เพ่ือเตรียมความพร!อมในการสอบแข�งขันเข!าเรียนต�อในสาขาวิชาไฟฟWา เช�น การไฟฟWาส�วนภูมิภาค 
สถาบันอาชีวะศึกษา หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล!า เปEนต!น 

 ฝMกฝนการใช!กระบวนการคิด  การวางแผนงาน  กระบวนการทำงาน การประเมินผลงานเพ่ือสร!าง
ผู!เรียนให!ทำงานตามกระบวนการท่ีถูกต!อง 

 เพ่ือให!ผู!เรียนมีคุณลักลักษณะท่ีดีในการดำรงชีวิต  มีความซ่ือสัตย( สุจริต มีวินัย  มีความมุ�งม่ันใน
การทำงานลดการใช!ทรัพยากร และเลือกใช!เทคโนโลยีท่ีไม�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล!อม 

ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนบอกกฎความปลอดภัยใยการปฏิบัติงานไฟฟWาได! 

2. นักเรียนสามารถชื่อนักวิทยาศาสตร(ท่ีมีบทบาทกับไฟฟWาได! 

3. นักเรียนสามารถบอกประเภทของไฟฟWาและการไหลของไฟฟWาได!ได! 

4. นักเรียนสามารถคำนวณหาค�าต�างๆท่ีเก่ียวกับไฟฟWาได! 

รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง23221    ซ�อมได�ใช�นาน 2                     กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2                เวลา  40  ช่ัวโมง   จำนวน  1.0  หน�วยกิต 

_ 
         ศึกษาเก่ียวกับการทำงานของเครื่องใช!ไฟฟWาแต�ละประเภท กฎและความปลอดภัยในการทำงาน
ไฟฟWาเช�น เตารีดไฟฟWา หม!อหุงข!าวไฟฟWา กระทะไฟฟWา เครื่องทำน้ำอุ�น รวมท้ังเครื่องใช!ไฟฟWาท่ีให!ความร!อน
ประเภทอ่ืนๆ 

 ศึกษาการทำงานของพัดลมไฟฟWา  มอเตอร(ไฟฟWา  การซ�อมและการติดต้ังหลอดไฟฟWาประเภทต�างๆ  
การแก!ไขอาการเสียของเครื่องใช!ไฟฟWาในบ!านประเภทอ่ืนๆ เช�น ตู!เย็น เครื่องปรับอากาศ เปEนต!น 

 หลักการวิเคราะห(อาการเสียของอุปกรณ(ไฟฟWา ข้ันตอนการตรวจซ�อม รวมท้ังวิธีคิดต!นทุน กำไรใน
การซ�อม เพ่ือใช!ในการประกอบอาชีพฝMกฝนการใช!กระบวนการคิด  การวางแผนงาน  กระบวนการทำงาน 
การประเมินผลงานเพ่ือสร!างผู!เรียนให!ทำงานตามกระบวนการท่ีถูกต!อง รู!จักการใช!งานและการบำรุงรักษา
เครื่องใช!ไฟฟWาในบ!านเพ่ือยืดอายุการใช!งานให!นานยิ่งข้ึน 

 เพ่ือให!ผู!เรียนมีคุณลักลักษณะท่ีดีในการดำรงชีวิต  มีความซ่ือสัตย( สุจริต มีวินัย  มีความมุ�งม่ันใน
การทำงาน ลดการใช!ทรัพยากร และเลือกใช!เทคโนโลยีท่ีไม�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล!อม 

ผลการเรียนรู� 

1. บอกวิธีการทำงานของเครื่องใช!ไฟฟWาในแต�ละชนิดได! 
2. สารมารถวิเคราะห(หาจุดเสียของเครื่องใช!ไฟฟWาท่ีจะซ�อมได! 
3. สามารถซ�อมและติดต้ังหลอดไฟฟWาแบบต�างๆได! 
4. สามารถซ�อมและติดต้ังพัดลมไฟฟWาได! 
5. บอกวิธีการการใช!และการบำรุงรักษาเครื่องใช!ไฟฟWาแต�ละชนิดได! 
6. สามารถคิดต!นทุนและกำไรจากการซ�อมได! 

รวมท้ังหมด  6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง23222       วิชาสร�างสรรค5งานประดิษฐ52             กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน  1.0 หน�วยกิต 

_ 

           ศึกษาวิธีการสร!างสรรค(งานประดิษฐ( มาใช!ให!เกิดประโยชน( กับการดำรงชีวิตประจำวัน 

การตัดสินใจเลือกซ้ือ  เลือกใช! และเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ(เครื่องใช!ต�างๆ ได!ถูกต!องโดยใช!กระบวนการ
ปฏิบัติงานแบบโครงงาน 

 ปฏิบัติการประดิษฐ(วัสดุชนิดต�างๆ ได!สวยงาม การคำนวณต!นทุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การคำนวณราคาเพ่ือจัดจำหน�าย 

 เพ่ือให!ผู!เรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีเจตคติท่ีดีต�อการประกอบอาชีพเห็นความสำคัญ
ของการสร!างอาชีพ  มีความซ่ือสัตย( สุจริต มีวินัย  มุ�งมันในการทำงานยึดหนักอยู�อย�างพอเพียง สามารถนำ
ความรู!ไปใช!ให!เกิดประโยชน(และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต 

ผลการเรียนรู� 

1. ผู!เรียนใช!ทักษะการศึกษาหาความรู!เพ่ือพัฒนาการทำงาน 
2. ผู!เรียนใช!ทักษะกระบานการแก!ป4ญหาในการทำงาน 
3. ผู!เรียนมีจิตสำนึกในการทำงานและใช!ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย�างประหยัด 
4. สามารถอธิบายวิธีการประดิษฐ(เศษวัสดุประเภทต�างๆได! 
5. สามารถระบุการเตรียมตัวเข!าสู�อาเซียน 
6. ผู!เรียนสามารถประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงงานได! 
7. มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปEนสำหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ 

ผลการเรียนรู�  7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง23224      การขายปลีกและการขายส�ง                กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ            
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 3       ภาคเรียนท่ี  1    เวลา    40  ช่ัวโมง         จำนวน   1.0      หน�วยกิต 

 
       ศึกษาความหมาย และความสำคัญการค!าปลีกและการค!าส�ง  การจัดต้ังและหาทุนในการดำเนินงาน 
ประเภทของร!านค!าปลีกและค!าส�ง  ทำเลท่ีตั้ง หลักการจัดซ้ือสินค!า การควบคุมสินค!าคงคลัง การต้ังราคา
ขายปลีก ค!าส�ง  

       ปฏิบัติเก่ียวกับกฎหมายของร!านค!าปลีก ค!าส�ง  การจดทะเบียนการค!า  ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีปWาย 
ตลอดจนการทำบัญชีค!าปลีก ค!าส�ง 

ผลการเรียนรู�                                    

1. สามารถบอกความหมายและความสำคัญของการทำธุรกิจค!าปลีก ค!าส�ง ได!                                                     
2. สามารถจำแนกประเภทของเงินลงทุนได!                                                                                      
3. สามารถบอกประเภทของร!านค!าปลีก ค!าส�งได!                                                                                      
4. สามารถบอกหลักเกณฑ(ในการเลือกท่ีตั้งร!านค!าปลีก                                                                               
5. สามารถบอกหลักในการจัดซ้ือ                                                                                                         
6. สามารถบอกป4จจัยท่ีกำหนดขนาดของสินค!าคงคลัง                                                                             
7. สามารถกำหนดกลยุทธ(ในการต้ังราคาขายปลีก                                                                            
8. มีความเข!าใจเก่ียวกับภาษีมูลค�าเพ่ิม  ภาษีปWาย และการจดทะเบียนการค!า 

 รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง31234    วิชาการเงินธุรกิจ       กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 1      เวลา  40  ช่ัวโมง     จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
             ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส�วนบุคคล  การรู!จักหาเงิน  ออมเงิน  และใช!
เงินอย�างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทางเลือกในการลงทุนประเภทต�าง ๆ และผลประโยชน(ทางภาษี  

              เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจด!านการเงินส�วนบุคคล  บทบาทหน!าท่ีของเงินเพ่ือใช!ในการตัดสินใจ
ทางเลือกต�าง ๆ    ในชีวิต    

              เพ่ือให!มีความสามารถบริหารและจัดการเงินส�วนบุคคล  จัดสรรทรัพยากรได!เหมาะสมรวมท้ัง
วิเคราะห(กลั่นกรอง  ตัดลำดับความสำคัญและเพ่ือให!มีความรับผิดชอบทางการเงิน 

ผลการเรียนรู� 

1.นักเรียนมีความรู!เก่ียวกับการเงินส�วนบุคคล 
2.นักเรียนสามารถบอกความหมายของการออมเงิน 
3.นักเรียนมีความรู!ความเข!าใจในการใช!ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4.นักเรียนสามารถวางแผนทางการเงิน 
5.นักเรียนสามารถบอกวิธีจัดทำงบประมาณเงินสด 
6.นักเรียนสามารถวางแผนทางการเงินเพ่ือท่ีอยู�อาศัย 
7.นักเรียนสามารถวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณอายุ 

 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง31265  บัญชี 1                                    กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  1    เวลา 20 ช่ัวโมง             จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
 
           ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย วัตถุประสงค(และประโยชน(ของการบัญชี ข!อสมมุติทางบัญชี 
ความหมายของสินทรัพย( หนี้สิน และส�วนของเจ!าของตามแม�บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห(
รายการค!า การบันทึกรายการค!าตามหลักการบัญชี สมุดรายวันท่ัวไป สมุดเงินสด 2 ช�อง ผ�านรายการไป
บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช�อง งบการเงิน ปรับปรุงปUดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 

 เข!าใจกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช!กระบวนการกลุ�มในการแก!ป4ญหา มีทักษะการทำงาน
ร�วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู! ทักษะกระบวนการแก!ป4ญหา และทักษะการจัดการ 

 เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจด!านการบัญชีบริการ สามารถเลือกใช!เทคโนโลยีอย�างเหมาะสม การ
ตัดสินใจใช!ทางเลือกต�าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ใช!พลังงาน ทรัพยากรอย�างคุ!มค�าและยั่งยืน 

ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู!ความเข!าใจในหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ!าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ 
2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต!นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปตามหลักการบัญชี 
สำหรับกิจการเจ!าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย( มีวินัย ตรงต�อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพ 

 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง31266  บัญชี 2                                    กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2    เวลา 20 ช่ัวโมง             จำนวน  0.5  หน�วยกิต 

 
           ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย วัตถุประสงค(และประโยชน(ของการบัญชี ข!อสมมุติทางบัญชี 
ความหมายของสินทรัพย( หนี้สิน และส�วนของเจ!าของตามแม�บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห(
รายการค!า การบันทึกรายการค!าตามหลักการบัญชี สมุดรายวันท่ัวไป สมุดเงินสด 2 ช�อง ผ�านรายการไป
บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช�อง งบการเงิน ปรับปรุงปUดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 

 เข!าใจกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช!กระบวนการกลุ�มในการแก!ป4ญหา มีทักษะการทำงาน
ร�วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู! ทักษะกระบวนการแก!ป4ญหา และทักษะการจัดการ 

 เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจด!านการบัญชีบริการ สามารถเลือกใช!เทคโนโลยีอย�างเหมาะสม การ
ตัดสินใจใช!ทางเลือกต�าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ใช!พลังงาน ทรัพยากรอย�างคุ!มค�าและยั่งยืน 

  ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู!ความเข!าใจในหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ!าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ 
2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต!นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปตามหลักการบัญชี 
สำหรับกิจการเจ!าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย( มีวินัย ตรงต�อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพ 
 

    รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง32276       วิชาบัญชี 3                                  กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 5      ภาคเรียนท่ี  1       เวลา 20 ช่ัวโมง               จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
 
            ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย วัตถุประสงค(และประโยชน(ของการบัญชี ข!อสมมุติทาง
บัญชี ความหมายของสินทรัพย( หนี้สิน และส�วนของเจ!าของตามแม�บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห(
รายการค!า การบันทึกรายการค!าตามหลักการบัญชี สมุดรายวันท่ัวไป สมุดเงินสด 2 ช�อง ผ�านรายการไป
บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช�อง งบการเงิน ปรับปรุงปUดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 

 เข!าใจกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช!กระบวนการกลุ�มในการแก!ป4ญหา มีทักษะการทำงาน
ร�วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู! ทักษะกระบวนการแก!ป4ญหา และทักษะการจัดการ 

 เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจด!านการบัญชีบริการ สามารถเลือกใช!เทคโนโลยีอย�างเหมาะสม การ
ตัดสินใจใช!ทางเลือกต�าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ใช!พลังงาน ทรัพยากรอย�างคุ!มค�าและยั่งยืน 

ผลการเรียนรู� 

1 . มีความรู!ความเข!าใจในหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ!าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ 
2 . มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต!นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปตามหลักการบัญชี 
สำหรับกิจการเจ!าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย( มีวินัย ตรงต�อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพ 
 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง32279       วิชาบัญชี 4                                  กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 5      ภาคเรียนท่ี  2       เวลา 20 ช่ัวโมง               จำนวน  0.5  หน�วยกิต 
 
            ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย วัตถุประสงค(และประโยชน(ของการบัญชี ข!อสมมุติทาง
บัญชี ความหมายของสินทรัพย( หนี้สิน และส�วนของเจ!าของตามแม�บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห(
รายการค!า การบันทึกรายการค!าตามหลักการบัญชี สมุดรายวันท่ัวไป สมุดเงินสด 2 ช�อง ผ�านรายการไป
บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช�อง งบการเงิน ปรับปรุงปUดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 

 เข!าใจกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช!กระบวนการกลุ�มในการแก!ป4ญหา มีทักษะการทำงาน
ร�วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู! ทักษะกระบวนการแก!ป4ญหา และทักษะการจัดการ 

 เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจด!านการบัญชีบริการ สามารถเลือกใช!เทคโนโลยีอย�างเหมาะสม การ
ตัดสินใจใช!ทางเลือกต�าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ใช!พลังงาน ทรัพยากรอย�างคุ!มค�าและยั่งยืน 

ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู!ความเข!าใจในหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ!าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ 
2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต!นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปตามหลักการบัญชี 
สำหรับกิจการเจ!าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
3.  มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย( มีวินัย ตรงต�อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต�อวิชาชีพ 
 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 

 

 

 

 

 

 

 

 



397 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง31268    วิชางานแกะสลัก                            กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 60 ช่ัวโมง                    จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 
           ศีกษา เทคนิควิธีการแกะสลักผัก ผลไม! การออกแบบ   การตกแต�งอาหาร การเลือกใช!วัสดุอุปกรณ(
และเครื่องมือเครื่องใช!ได!ถูกต!อง เปEนแนวทางการเลือกอาชีพ ความสำคัญของการเลือกอาชีพ การสร!าง
รายได!จากการประกอบอาชีพสุจริต 

 ปฏิบัติวางแผนและลงมือปฏิบัติงาน เตรียม การแกะสลักผัก ผลไม!ตกแต�งอาหารและเลือกวัสดุ
เครื่องมือ เครื่องใช! โดยใช!กระบวนการทำงาน ตัดสินใจแก!ป4ญหาการทำงานอย�างมีข้ันตอน อย�างมีเหตุผล 
ประเมินผล ปรับปรุงการทำงาน 

 เพ่ือให!มีความรู! และทักษะในการแกะสลักผัก ผลไม! มีความรับผิดชอบ ตรงต�อเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย มีเจตคติท่ีดีต�อการประกอบอาชีพสุจริต และเห็นความสำคัญของการสร!างอาชีพ มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดภาวะโลกร!อน 

ผลการเรียนรู� 

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน(ของการแกะสลัก 
2. วิเคราะห(การวางแผนทำงานได! 
3. เทคนิคการแกะสลักผัก ผลไม! 
4. เลือกใช! เก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ( ได!อย�างถูกต!อง เหมาะสม 
5. หลักการเลือกผักและผลไม!ให!เหมาะสมกับงานแกะสลัก 
6. การแกะสลักแตงกวา หัวไชเท!า และมันแกวได!เปEนรูปต�างๆ 
7. การคว!านผลไม! เงาะ สับปะรด 
8. การจัดตกแต�งผัก ผลไม!เปEนรูปต�างๆ 
9. มีความมุ�งม่ันในการปฏิบัติงานจนสำเร็จ   เพ่ือเปEนแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระ 

รวมท้ังหมด   9  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง31269    งานดอกไม�ประดิษฐ5 1            กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 4 ภาคเรียนท่ี  1        เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน 1.5  หน�วยกิต 
 
          ศึกษาวิธีการและข้ันตอนการประดิษฐ(ดอกไม! ซ่ึงการเลือกใช!วัสดุในการประดิษฐ(ดอกไม!มี
ความสำคัญเพ่ือให!ได!ผลงานท่ีสวยงามเปEนท่ียอมรับ รวมถึงการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ(การทำงานได!อย�าง
ถูกต!องเหมาะสม   

 ฝMกปฏิบัติการออกแบบ  การสร!างชิ้นงาน  โดยใช!กระบวนการคิด  การวางแผนงาน  กระบวนการ
ทำงานประดิษฐ(ดอกไม!แบบชนิดต�างๆ ไม�น!อยกว�า 5 ชนิด สามารถคำนวณค�าใช!จ�าย กำหนดราคาหรือ
ค�าบริการจัดจำหน�ายและจดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับรายจ�าย และประเมินผล  

          เพ่ือให!ผู!เรียนมีความรู! ความเข!าใจและมีทักษะเก่ียวกับการออกแบบการประดิษฐ(ดอกไม!ตามแบบท่ี
กำหนดและจัดจำหน�ายได! สามารถทำงานร�วมกันเปEนกลุ�ม มีน้ำใจช�วยเหลือเพ่ือนให!ผลงานออกมาสำเร็จ มี
คุณภาพ 

ผลการเรียนรู� 

1. เพ่ือให!รู!ความหมาย ความสำคัญและข้ันตอนการประดิษฐ(ดอกไม!ได!ถูกต!อง 
2. การเลือกวัสดุอุปกรณ( และวัสดุการประดิษฐ(ดอกไม!ได! 
3. ข้ันตอนการประดิษฐ(ดอกไม!ท่ีถูกต!อง 
4. การออกแบบและการประดิษฐ(ดอกไม! 
5. การคำนวณราคาขาย ราคาจำหน�าย กำไรขาดทุน 
6. การประเมินผลเพ่ือการพัฒนาสินค!า 

 

รวมท้ังหมด  6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง32261                         วิชาการตลาด         กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 5      ภาคเรียนท่ี 1             เวลา  40  ช่ัวโมง     จำนวน  1.0  หน�วยกิต 
 

ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญและแนวความคิดทางการตลาด  การแบ�งส�วนการตลาด  การ
จำแนกประเภทของสินค!า  หน!าท่ีทางการตลาด  ความรู!เบื้องต!นเก่ียวกับพฤติกรรมผู!บริโภค  และ
สิ่งแวดล!อมต�าง ๆท่ีมีอิทธิพลต�อการตลาด 

 ในฐานะท่ีเปEนกิจกรรมหลักอย�างหนึ่งของธุรกิจ  รวมท้ังศึกษาถึงประเด็นต�าง ๆ ได!แก�สิ่งแวดล!อม
ทางการตลาด  พฤติกรรมผู!บริโภค  ระบบสารสนเทศทางการตลาด  การวิจัยตลาด การแบ�งส�วนการตลาด      
การเลือกตลาดเปWาหมายและการวางตำแหน�งทางการตลาด  รวมท้ังศึกษาถึงส�วนประสมการตลาดอันได!แก�  
ผลิตภัณฑ(ราคา  ช�องทางการจัดจำหน�าย  และการส�งเสริมการตลาด 

ผลการเรียนรู� 

1.นักเรียนมีความรู!เก่ียวกับการตลาด 
2.นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับสิ่งแวดล!อมทางการตลาด 
3.นักเรียนมีความรู!เก่ียวกับการแบ�งส�วนการตลาด 
4.นักเรียนสามารถบอกวิธีการเลือกตลาดเปWาหมาย 
5.นักเรียนสามารถบอกพฤติกรรมของผู!บริโภค 
6.นักเรียนสามารถบอกข้ันตอนการเลือกซ้ือสินค!า 
7.นักเรียนบอกความหมายของธุรกิจค!าปลีก 
8.นักเรียนบอกความหมายของธุรกิจค!าส�ง 
9.นักเรียนบอกความหมายของธุรกิจขายตรง 
 

รวมท้ังหมด  9  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง32262    วิชาการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก             กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ     
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 5    ภาคเรียนท่ี  2     เวลาเรียน    40  ช่ัวโมง          จำนวน  1.0  หน�วยกิต 
 

ศึกษาความหมายความสำคัญของการประกอบอาชีพอิสระ  ในรูปแบบธุรกิจขนาดเล็กทางกฎหมาย  
คุณสมบัติของผู!ประกอบการ  แหล�งเงินทุน  การเลือกทำเล 

         วิเคราะห(แนวโน!มของธุรกิจขนาดเล็กในอนาคต และสามารถสังเคราะห(เปEนโครงการธุรกิจขนาดเล็ก
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตนสนใจ 

         เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจในหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เห็นช�องทางใน
การเลือกธุรกิจท่ีเหมาะสมกับตนเอง และสามารถพัฒนาตนให!มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล!องกับ
ลักษณะงานธุรกิจท่ีเลือก                                                            

ผลการเรียนรู�           

1. นักเรียนมีความรู!สามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพอิสระได!                             
2. นักเรียนมีความรู!และสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของธุรกิจขนาดเล็กทาง
กฎหมาย 
3. นักเรียนมีความรู!และสามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของผู!ประกอบการ แหล�งเงินทุน การเลือก
ทำเล 
4. นักเรียนสามารถอ�าน คิดวิเคราะห( และสังเคราะห(ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีในวงการธุรกิจมาจัดทำเปEน 
โครงการธุรกิจขนาดเล็กท่ีตนสนใจ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต(ใช! 
5. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองโดยการฝMกทักษะตามโครงการธุรกิจท่ีตนจัดทำข้ึนตามความสนใจ
ได!อย�างเหมาะสม              
                                                                                                                                                

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง32263          วิชาธุรกิจการท�องเท่ียว                 กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ         
ช้ันมัธยมศึกษาป+ที  5          ภาคเรียนท่ี 1       เวลา 40 ช่ัวโมง        จำนวน  1.0     หน�วยกิต 
 
 ศึกษาความหมายและความเปEนมาของธุรกิจการท�องเท่ียว  ประเภทของธุรกิจการท�องเท่ียว ป4ญหา
การท�องเท่ียวและการแก!ไข  หน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว แหล�งท�องเท่ียวในประเทศไทย
ประโยชน(ท่ีได!จากธุรกิจการท�องเท่ียว                                                                                                               

        ปฏิบัติโครงงานท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว  ใช!กระบวนการกลุ�มทำโครงงานท�องเท่ียว  มีการจดบันทึก
การเดินทางและสามารถบอกค�าใช!จ�ายในการเดินทางได!    

         เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจและมีทักษะเก่ียวกับงานธุรกิจท�องเท่ียว  มีความมุ�งม่ันในการทำงาน  
ทำงานร�วมกับผู!อ่ืนได!  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  และมีเจตคติท่ีดีต�อการประกอบอาชีพสุจริต  
มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รู!จักอนุรักษ(ธรรมชาติและท�องเท่ียวอย�างพอเพียง   

 ผลการเรียนรู�  

1.  สามารถบอกความหมายและความเปEนมาของธุรกิจนำเท่ียวได! 
2.  สามารถบอกประเภทของธุรกิจท�องเท่ียวได! 
3.  สามารถบอกป4ญหาการท�องเท่ียวและแนวทางการแก!ไขได! 
4.  สามารถบอกหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียวได! 
5.  สามารถบอกแหล�งท�องเท่ียวในประเทศไทยได!   
6.  สามารถบอกประโยชน(ท่ีได!จากธุรกิจการท�องเท่ียวได! 
7.  ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับการท�องเท่ียวได! 
 

 รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง32264 วิชางานประดิษฐ5  1                   กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี  1                เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน 1.5  หน�วยกิต 
 

ศึกษาเก่ียวกับความรู!พ้ืนฐานเก่ียวกับงานประดิษฐ( การประดิษฐ(ของใช!และของประดับตกแต�งบ!าน 
งานประดิษฐ(จากวัสดุธรรมชาติ งานประดิษฐ(จากภูมิป4ญญาท!องถ่ินผลิตภัณฑ(ของประดิษฐ(เพ่ือการส�งออก 
โลกของงานอาชีพและการประดิษฐ(ของประดับตกแต�งตามกระบวนการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือเปEนแนวทางสำหรับ
การประกกอบอาชีพในอนาคต 

 สามารถวิเคราะห( วางแผนการดำเนินงานประดิษฐ( ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินและปรับปรุงการ
ดำเนินงานประดิษฐ(ในฐานะผู!นำสมาชิกกลุ�ม การวิเคราะห(ข!อมูลเก่ียวกับการทำงานประดิษฐ( จากแหล�ง
ความรู!ต�างๆ การวิเคราะห(ป4ญหา สาเหตุของป4ญหา สร!างทางเลือกท่ีหลากหลายในการแห!ป4ญหาตาม
แนวทางท่ีเลือก ความมุ�งม่ันทำงานจนงานสำเร็จ  

เพ่ือมุ�งเน!นให!ผู!เรียนมีความรู! ความเข!าใจและทักษะเก่ียวกับงานประดิษฐ(ในป4จจุบัน และมุ�งให!รู!จักใช!
ทรัพยากรอย�างคุ!มค�าถูกวิธี ประหยัด สะอาด ประณีต มีความรับผิดชอบ ตรงต�อเวลา ขยัน  มุ�งม่ัน อดทน 
เอ้ือเฟYZอ เสียสละ และทำงานร�วมกับผู!อ่ืนได!เห็นคุณค�าของงานและทำงานประดิษฐ(อย�างมีความสุข การ
ประยุกต(ใช!เทคโนโลยีมาสร!างสรรค(งานอาชีพท่ีสุจริตและการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับงานประดิษฐ( 

ผลการเรียนรู� 

1. เพ่ือให!รู!ความหมาย ความสำคัญและชนิดของงานประดิษฐ(ได!ถูกต!อง 
2. การเลือกวัสดุอุปกรณ( และวัสดุการประดิษฐ( 
3. ความรู!เก่ียวกับวัสดุธรรมชาติและท!องถ่ินและนำไปประดิษฐ(ของใช! ของเล�น ของประดับ 
4. การออกแบบและการประดิษฐ(ของใช!และของประดับ 
5. การบรรจุภัณฑ(เพ่ือส�งออก และการออกแบบบรรจุภัณฑ( 
6. การประเมินผลเพ่ือการพัฒนาสินค!าเพ่ือเปEนแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

รวมท้ังหมด  6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง32265 วิชางานประดิษฐ5  2                     กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี  2                    เวลา  60  ช่ัวโมง   จำนวน 1.5  หน�วยกิต 
 ศกึษาเกี�ยวกบัความรูพื้ �นฐานเกี�ยวกบังานประดษิฐ์ การประดิษฐ์ของใชแ้ละของประดบัตกแต่งบา้น งาน
ประดิษฐจ์ากวสัดธุรรมชาติ งานประดิษฐจ์ากภมูิปัญญาทอ้งถิ�นผลิตภณัฑข์องประดษิฐ์เพื�อการส่งออก โลกของงาน
อาชีพและการประดษิฐ์ของประดบัตกแตง่ตามกระบวนการเพิ�มผลผลิตเพื�อเป็นแนวทางสาํหรบัการประกกอบอาชีพใน
อนาคต 

 สามารถวิเคราะห( วางแผนการดำเนินงานประดิษฐ( ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินและปรับปรุงการ
ดำเนินงานประดิษฐ(ในฐานะผู!นำสมาชิกกลุ�ม การวิเคราะห(ข!อมูลเก่ียวกับการทำงานประดิษฐ( จากแหล�ง
ความรู!ต�างๆ การวิเคราะห(ป4ญหา สาเหตุของป4ญหา สร!างทางเลือกท่ีหลากหลายในการแห!ป4ญหาตาม
แนวทางท่ีเลือก ความมุ�งม่ันทำงานจนงานสำเร็จ  

เพ่ือมุ�งเน!นให!ผู!เรียนมีความรู! ความเข!าใจและทักษะเก่ียวกับงานประดิษฐ(ในป4จจุบัน และมุ�งให!รู!จักใช!
ทรัพยากรอย�างคุ!มค�าถูกวิธี ประหยัด สะอาด ประณีต มีความรับผิดชอบ ตรงต�อเวลา ขยัน  มุ�งม่ัน อดทน 
เอ้ือเฟYZอ เสียสละ และทำงานร�วมกับผู!อ่ืนได!เห็นคุณค�าของงานและทำงานประดิษฐ(อย�างมีความสุข การ
ประยุกต(ใช!เทคโนโลยีมาสร!างสรรค(งานอาชีพท่ีสุจริตและการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับงานประดิษฐ( 

ผลการเรียนรู� 

1. เพ่ือให!รู!ความหมาย ความสำคัญและชนิดของงานประดิษฐ(ได!ถูกต!อง 
2. การเลือกวัสดุอุปกรณ( และวัสดุการประดิษฐ( 
3. ความรู!เก่ียวกับวัสดุธรรมชาติและท!องถ่ินและนำไปประดิษฐ(ของใช! ของเล�น ของประดับ 
4. การออกแบบและการประดิษฐ(ของใช!และของประดับ 
5. การบรรจุภัณฑ(เพ่ือส�งออก และการออกแบบบรรจุภัณฑ( 
6. การประเมินผลเพ่ือการพัฒนาสินค!าเพ่ือเปEนแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

รวมท้ังหมด  6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง32273          วิชาธุรกิจสร�างรายได� 1                 กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 5          ภาคเรียนท่ี 1                เวลา 40 ช่ัวโมง   จำนวน 1  หน�วยกิต 
 

ศึกษาความรู!ในการประกอบธุรกิจ  ทรัพยากรทางธุรกิจ ป4จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการประกอบธุรกิจ 
โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณท้ังด!านการผลิตสินค!าและงานบริการ การจดสิทธิบัตรและทรัพย(สินทางป4ญญา 
รวมถึงแหล�งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ การจัดองค(กรธุรกิจ 

 เพ่ือให!นำความรู!ทางธุรกิจไปประกอบอาชีพท้ังด!านงานสินค!าและงานบริการ โดยจัดการธุรกิจใน
รูปแบบต�างๆ อย�างเหมาะสม 

 เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพด!วยความซ่ือสัตย(สุจริต มานะอดทน 
มีความรับผิดชอบต�องาน 

ผลการเรียนรู� 

1.  เพ่ือให!ผู!เรียนสามารถเลือกอาชีพด!วยตนเอง 
2.  เพ่ือให!ผู!เรียนสามารถเปรียบเทียบข!อดี ข!อเสีย และเลือกรูปแบบของธุรกิจท่ีจะประกอบอาชีพ
ได! 
3.  เพ่ือให!ผู!เรียนสามารถวิเคราะห(ประเภทธุรกิจ และคุณสมบัติของนักธุรกิจได! 
4.  เพ่ือให!ผู!เรียนอธิบายประโยชน( และคุณสมบัติของผู!ประกอบธุรกิจขนาดย�อมได! 
5.  เพ่ือให!ผู!เรียนสามารถประกอบธุรกิจได! 
 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง32274        ธุรกิจสร�างรายได� 2                    กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2                  เวลา 40 ช่ัวโมง จำนวน 1 หน�วยกิต 
 
 ศึกษาความรู!ในการประกอบธุรกิจ  ในด!านการประกันสินค!า การเสียภาษีจากรายได! และการขนส�ง
รูปแบบต�างๆ ตลอดจนถึงการทำบัญชีเบื้องต!น เพ่ือคำนวณหางบกำไรขาดทุน  และงบดุล 

 เพ่ือให!นำความรู!ทางธุรกิจไปประกอบอาชีพ โดยรู!จักถึงการเก่ียวกับการเสี่ยงภัย  การเสียภาษี การ
ขนส�งและการทำบัญชีเบื้องต!น 

 เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพด!วยความซ่ือสัตย(สุจริต มานะอดทน 
มีความรับผิดชอบ  และคุณลักษณะท่ีดีต�ออาชีพ 

ผลการเรียนรู� 

1. เพ่ือให!ผู!เรียนสามารถอธิบายเรื่องการประกันสินค!าได! 
2. เพ่ือให!ผู!เรียนเสียภาษีเงินได!ได!ถูกต!อง 
3. เพ่ือให!ผู!เรียนเลือกการขนส�งสินค!าได!ถูกต!อง 
4. เพ่ือให!ผู!เรียนจัดทำบัญชีอย�างง�ายได! 
5. เพ่ือให!ผู!เรียนสามารถนำบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลมาวิเคราะห(เพ่ือการประกอบธุรกิจได! 
 

รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ง33275     วิชางานผ�าบาติก                       กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี   5  ภาคเรียนท่ี   1             เวลา   60   ช่ัวโมง    จำนวน   1.5   หน�วยกิต 
 

ศึกษาความเปEนมาและคุณสมบัติผ!าบาติก หลักการออกแบบลวดลาย วิธีการทำผ!าบาติก เครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ(ในการย!อม ความปลอดภัยในการการปฏิบัติงาน การออกแบบ การเขียนลวดลาย การย!อม การ
ใช!สารเคมีให!ความคงทน 

ปฏิบัติงานออกแบบลวดลาย เตรียมวัสดุอุปกรณ( เลือกผ!า เขียนลาย ก้ันลาย ย!อมสี และใช!สารเคมี 
ตกแต�งข้ันสำเร็จ สำรวจข!อมูลตลาด ทำบัญชีรายรับ รายจ�าย กำหนดราคาต!นทุน และการจำหน�าย 

 เพ่ือให!มีความรู! ความเข!าใจ เกิดทักษะในการออกแบบลวดลาย เลือกผ!า และสามารถย!อมผ!าบาติก
ตามข้ันตอน จนสามารถจำหน�ายได!   มีการทำงานอย�างเปEนข้ันตอน  มีความคิดริเริ่มสร!างสรรค( สามารถ
นำเสนอสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู!   เห็นคุณค�าของการนำความรู!ไปใช!ประโยชน(ในชีวิตประจำวัน  เกิดลักษณะนิสัย 
ด!านความประหยัด รักการทำงาน  มีความรับผิดชอบ  คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน การใช!
ทรัพยากรอย�างคุ!มค�ายั่งยืน  

ผลการเรียนรู� 

1.  มีความรู!  ความเข!าใจ  สามารถบอกความเปEนมาของผ!าบาติกได! 
2.  เลือกซ้ือ เลือกใช! และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ(  การทำผ!าบาติกได!อย�างถูกต!องเหมาะสม บน
พ้ืนฐานของความปลอดภัย ความประหยัด โดยยึดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงการ
อนุรักษ(พลังงาน และสิ่งแวดล!อม 
3.  สามารถออกแบบ  เขียนลวดลาย และย!อมผ!าบาติก ได!อย�างสวยงามถูกต!องนำไปใช!ประโยชน(
ในชีวิตประจำวันได! 
4. มีความรู! ความเข!าใจ สามารถจัดทำโครงงานอาชีพผ!าบาติกเพ่ือจำหน�าย ได!อย�างถูกต!อง 
มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต�ออาชีพ 
 

   รวมท้ังหมด    4    ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง32278          วิชางานมัดย�อม                          กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 5        ภาคเรียนท่ี 2           เวลา   60 ช่ัวโมง       จำนวน   1.5  หน�วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะงานมัดย!อม คุณสมบัติของสีและวัสดุ การใช!สี การใช!สารเคมี การเลือกซ้ือและใช!
เครื่องมืออุปกรณ(ได!อย�างถูกต!องเหมาะสมและปลอดภัย การออกแบบลวดลาย วิธีการย!อมสีผ!า 

ปฏิบัติออกแบบลายมัดย!อม ย!อมสีผ!าได!ตามข้ันตอนการทำงานอย�างมีประสิทธิภาพ ย!อมสีเสื้อและ
ผลิตชิ้นงานตามความถนัดและความสนใจของตนเองได!  กำหนดค�าใช!จ�าย จดบันทึกผลการปฏิบัติงานและ
ประเมินผล                                                                                                                                              

          เพ่ือให!มีความรู!และทักษะในการทำงานอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ือสัตย(สุจริต  มีวินัย มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะดำรงชีวิตแบบพ่ึงตนเองและอยู�อย�างพอเพียงเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ผลการเรียนรู� 

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญและประโยชน(ของการมัดย!อมได! 
2. มีความรู!เก่ียวกับคุณสมบัติของสี  สารเคมี และวัสดุท่ีนำมาย!อมสี 
3 .มีความรู!ความเข!าใจในการเลือกซ้ือ เลือกใช!วัสดุอุปกรณ(ได!ถูกต!องเหมาะสมกับงานย!อมสี 
4. ออกแบบลายผ!ามัดย!อมได! 
5. ย!อมสีผ!าได!ถูกต!องตามข้ันตอนและทำงานด!วยความปลอดภัย 
 

รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง33261                     วิชางานสำนักงาน            กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี  6         ภาคเรียนท่ี  1      เวลา     20    ช่ัวโมง     จำนวน  1.0  หน�วยกิต 
 

  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานสำนักงาน บุคลากร หน!าท่ีและความรับผิดชอบ การจัดสำนักงาน 

วัสดุอุปกรณ(เครื่องใช!สำนักงาน และการบำรุงรักษา  

 เพ่ือให!มีความรู!  และเปEนประโยชน(  เปEนความรู!แก�นักเรียนท่ีศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน
สำนักงาน  และสามารถนำไปประกอบอาชีพได! 

ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนมีความรู!เก่ียวกับงานในสำนักงาน 
2. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานสำนักงาน 
3. นักเรียนมีความรู!ไปประยุกต(ใช!ในการปฏิบัติงานสำนักงาน 
4. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในงานสำนักงาน 
 

รวมท้ังหมด    4  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง33262            วิชาจดหมายธุรกิจ                    กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี  6       ภาคเรียนท่ี  2          เวลา      20    ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หน�วยกิต 
 

ศึกษาแบบฟอร(ม  และสำนวนการเขียน  จดหมายธุรกิจ  และนำมาใช!ปฏิบัติได!อย�างมี
ประสิทธิภาพ  

 เพ่ือให!มีความรู!  และเปEนประโยชน(  เปEนความรู!แก�นักเรียนท่ีศึกษาเก่ียวกับการเขียนจดหมาย
ติดต�อธุรกิจต�าง ๆ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได! 

ผลการเรียนรู� 

1. นักเรียนสามารถใช!แบบฟอร(มการเขียนจดหมายธุรกิจได!ถูกต!อง   
2. นักเรียนสามารถใช!สำนวนการเขียนจดหมายได!ถูกต!อง  
3. นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการเขียนจดหมายได! 
4. นักเรียนมีความรู!ไปประยุกต(ใช!ในการปฏิบัติงาน 
 

รวมท้ังหมด        4      ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง33263       วิชางานโฆษณา                          กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 6          ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน 1  หน�วยกิต 
 
          ศึกษาความรู!เบื้องต!นของการโฆษณา วัตถุประสงค(ของการโฆษณา ประเภทของการโฆษณา การ
เขียนข!อความโฆษณา การใช!ภาพโฆษณา การสร!างสรรค(งานโฆษณา สื่อโฆษณา การประเมินผลการโฆษณา 
การนำเทคโนโลยีมาใช!ในการโฆษณา อาชีพโฆษณา และจรรยาบรรณของการโฆษณา 

 เข!าใจกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช!กระบวนการกลุ�มในการแก!ป4ญหา มีทักษะการทำงาน
ร�วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู! ทักษะกระบวนการแก!ป4ญหา และทักษะการจัดการ 

 เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจด!านการโฆษณา สามารถเลือกใช!เทคโนโลยีอย�างเหมาะสม การตัดสินใจ
ใช!ทางเลือกต�าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ใช!พลังงาน ทรัพยากรอย�างคุ!มค�าและยั่งยืน 

ผลการเรียนรู� 

1.   มีความรู!เก่ียวกับวิวัฒนาการ ความหมายและวัตถุประสงค(ของการโฆษณา 
2.   เชื่อมโยงแนวความคิดการโฆษณา และการขายท่ีใช!อยู�ในกิจการธุรกิจต�าง ๆ  
3.   มีความเข!าใจเก่ียวกับการเลือกสื่อโฆษณาให!ตรงกับกลุ�มเปWาหมาย 
4.เห็นคุณค�าและความสำคัญของการโฆษณา 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ง33264     การเงินส�วนบุคคล                          กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 6           ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 ช่ัวโมง                 จำนวน  1  หน�วยกิต 
 
       ศึกษาความรู!เบื้องต!นของการเงินส�วนบุคคล เปWาหมายชีวิตและการวางแผนการเงิน การจัดการเงิน 
การตัดสินใจซ้ือ การหารายได! การปWองกันความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย(สิน การวางแผนการเงินสำหรับ
อนาคต 

        เข!าใจกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช!กระบวนการกลุ�มในการแก!ป4ญหา มีทักษะการทำงาน
ร�วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู! ทักษะกระบวนการแก!ป4ญหา และทักษะการจัดการ 

        เพ่ือให!มีความรู!ความเข!าใจด!านการบัญชีบริการ สามารถเลือกใช!เทคโนโลยีอย�างเหมาะสม การ
ตัดสินใจใช!ทางเลือกต�าง ๆ ในการประกอบอาชีพ ใช!พลังงาน ทรัพยากรอย�างคุ!มค�าและยั่งยืน 

ผลการเรียนรู� 

1.  มีความรู!ความเข!าใจด!านการเงินส�วนบุคคล หน!าท่ีของเงิน เพ่ือใช!ในการตัดสินใจใช!ทางเลือก
ต�าง ๆ ในชีวิต 
2.   มีความสามารถบริหารและจัดการการเงินส�วนบุคคล การจัดสรรทรัพยากรได!เหมาะสม การ
วิเคราะห(กลั่นกรอง และการจัดลำดับความสำคัญ 
3.  ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน(ของการออม 
4.   สามารถเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือให!มีเงินใช!ในวัยเกษียณ 
5.  เปรียบเทียบคุณภาพและราคาสินค!าและบริการ และประเมินก�อนการตัดสินใจซ้ือ 
6.  มีความรับผิดชอบทางการเงิน 
 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ง33268       อาชีพใกล�มือ                              กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
มัธยมศึกษาป+ท่ี   6         ภาคเรียนท่ี   2  เวลา   60   ช่ัวโมง             จำนวน   1.5   หน�วยกิต 
 
          ศึกษาวิธีการและข้ันตอนการประดิษฐ(ชิ้นงานเพ่ือจำหน�าย  การตัดสินใจเลือกซ้ือ เลือกใช! วัสดุ
อุปกรณ(ท่ีมีในท!องถ่ิน  และแหล�งจำหน�ายต�าง ๆ    

          ปฏิบัติการฝMกทักษะงานอาชีพ จากงานประดิษฐ(  การคำนวณต!นทุน การคำนวณราคาจำหน�าย   

 เพ่ือให!มีความรู! ความเข!าใจ  และทักษะการประกอบอาชีพจากงานประดิษฐ(    มีการทำงานอย�าง
เปEนข้ันตอน  มีความคิดริเริ่มสร!างสรรค( สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู!   เห็นคุณค�าของการนำความรู!
ไปใช!ประโยชน(ในชีวิตประจำวัน  เกิดลักษณะนิสัย ด!านความประหยัด  รักการทำงาน  มีความรับผิดชอบ  
คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน การใช!ทรัพยากรอย�างคุ!มค�ายั่งยืน มีเจตคติท่ีดีต�อการประกอบอาชีพ
สุจริต 

ผลการเรียนรู� 

1. มีความรู!  ความเข!าใจ  สามารถบอกอาชีพจากงานประดิษฐ( 
2. เลือกซ้ือ เลือกใช! และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ(  ได!อย�างถูกต!องเหมาะสม บนพ้ืนฐานของความ
ปลอดภัย 
3. ความประหยัด โดยยึดปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงการอนุรักษ(พลังงาน และ
สิ่งแวดล!อม 
4. สามารถออกแบบชิ้นงานประดิษฐ(เพ่ือจำหน�ายได!อย�างน!อย 1 ชิ้นงาน 
5. สามารถปฏิบัติงานได!อย�างถูกต!องตามข้ันตอนจนสำเร็จ  และนำไปใช!ประโยชน(ในชีวิตประจำวัน
ได! 
6. มีความรู! ความเข!าใจ สามารถจัดทำโครงงานอาชีพ  คำนวณ ต!นทุน กำไร และจัดจำหน�ายได!
อย�างถูกต!อง  
7. มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต�ออาชีพ 
 

รวมท้ังหมด    7     ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง33273     วิชาเครื่องดื่มสมุนไพร                    กลุ�มสาระการเรียนรู� การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาป+ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 60 ช่ัวโมง          จำนวน 1.5 หน�วยกิต 
 

ศึกษาเครื่องด่ืมประเภทต�างๆ การเลือกซ้ือ การเลือกใช!วัสดุอุปกรณ( เครื่องใช!ในการทำเครื่องด่ืม 
การเก็บรักษา หลักสุขาภิบาลอาหาร หลักการจัดการ การบริการขายเครื่องด่ืม 

 ปฏิบัติการผลิตเครื่องด่ืม จัดซ้ืออาหารสด อาหารแห!ง ใช!อุปกรณ(เครื่องใช!เหมาะสมกับชนิดของ
เครื่องด่ืมประเภทต�างๆ เช�น การค้ัน การต!ม การป4[น การชง คำนวณค�าใช!จ�าย กำหนดราคา   การจัด
จำหน�าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ รายจ�ายและประเมินผล 

 เพ่ือให!มีความรู! ความเข!าใจ และมีทักษะเก่ียวกับการผลิตเครื่องด่ืมสมุนไพรและจำหน�ายได!รู!จักใช!
ทรัพยากรได!อย�างคุ!มค�า ถูกวิธี ประหยัด มีความรับผิดชอบ สะอาด รอบคอบ มีระเบียบในการทำงาน และมี
เจตคติท่ีดีต�องานอาชีพ 

ผลการเรียนรู� 

1.  สามารถบอกความหมาย ความสำคัญของเครื่องด่ืม 
2.  บอกชื่ออุปกรณ( เครื่องใช! และวิธีใช!ได!ถูกต!อง 
3.   ดูแลรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ(เครื่องใช!ได! 
4.   เก็บรักษาอาหารสด และอาหารปรุงแล!วได!อย�างถูกหลักอนามัย 
5.   ปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลได! 
6.   บอกวิธีเลือกซ้ืออาหารได! 
7.   จดบันทึกการปฏิบัติงานได! 
8.   ทำบัญชีรายรับ รายจ�าย กำหนดราคา และจัดจำหน�ายได! 
9.   ปฏิบัติทำเครื่องด่ืมต�างๆ ได! 
10.  รู!หลักการจัดการขายเครื่องด่ืมและการจัดร!านขายเครื่องด่ืม 

รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู� 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 
ภาษาต�างประเทศ 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา อ21101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1    จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ21102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2    จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ22101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 3    จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ22102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4    จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ23101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5    จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ23102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6    จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน�วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา อ21211 รายวิชา ภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด  1  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ21212 รายวิชา ภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด  2  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ22211 รายวิชา ภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด  3  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ22212 รายวิชา ภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด  4  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ23211 รายวิชา ภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด  5  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ23212 รายวิชา ภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด  6  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ21233 รายวิชา ภาษาอังกฤษทันโลก  1   จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ21234 รายวิชา ภาษาอังกฤษทันโลก  2   จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ22233 รายวิชา ภาษาอังกฤษทันโลก  3   จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ22234 รายวิชา ภาษาอังกฤษทันโลก  4   จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ23233 รายวิชา ภาษาอังกฤษทันโลก  5   จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ23234 รายวิชา ภาษาอังกฤษทันโลก  6   จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ21241 รายวิชา ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ  1  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ21242 รายวิชา ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ  2  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ22241 รายวิชา ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ  3  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ22242 รายวิชา ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ  4  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ23241 รายวิชา ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ  5  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ23242 รายวิชา ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ  6  จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
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โครงสร�างกลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา อ31101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1    จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2    จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 3    จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4    จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5    จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6    จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา อ31201 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  1  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31202 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  2  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32201 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32201 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  4  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33201 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  5  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33201 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  6  จำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31221 รายวิชา ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห/  1  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31222 รายวิชา ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห/  2  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32221 รายวิชา ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห/  3  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32222 รายวิชา ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห/  4  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33221 รายวิชา ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห/  5  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33222 รายวิชา ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห/  6  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31231 รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู1  1   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31232 รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู1  2   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32231 รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู1  3   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32232 รายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู1  4   จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33233 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  1 จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33234 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  2 จำนวน  60  ชั่วโมง 1.5 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31293 รายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษ  1   จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31294 รายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษ  2   จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32293 รายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษ  3   จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32294 รายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษ  4   จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33293 รายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษ  5   จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
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รหัสวิชา อ33294 รายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษ  6   จำนวน  80  ชั่วโมง 2.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31295 รายวิชา การอ�านภาษาอังกฤษเข1มข1น  1  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31296 รายวิชา การอ�านภาษาอังกฤษเข1มข1น  2  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32295 รายวิชา การอ�านภาษาอังกฤษเข1มข1น  3  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32296 รายวิชา การอ�านภาษาอังกฤษเข1มข1น  4  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33295 รายวิชา การอ�านภาษาอังกฤษเข1มข1น  5  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33296 รายวิชา การอ�านภาษาอังกฤษเข1มข1น  6  จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31297 รายวิชา การเขียนเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร  1 จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ31298 รายวิชา การเขียนเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร  2 จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32297 รายวิชา การเขียนเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร  3 จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ32298 รายวิชา การเขียนเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร  4 จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33297 รายวิชา การเขียนเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร  5 จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา อ33298 รายวิชา การเขียนเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร  6 จำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ญ31211 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ:น  1    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ญ31212 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ:น  2    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ญ32211 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ:น  3    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ญ32212 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ:น  4    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ญ33211 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ:น  5    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา ญ33212 รายวิชา ภาษาญ่ีปุ:น  6    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา จ31211 รายวิชา ภาษาจีน  1    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา จ31212 รายวิชา ภาษาจีน  2    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา จ32211 รายวิชา ภาษาจีน  3    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา จ32212 รายวิชา ภาษาจีน  4    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา จ33211 รายวิชา ภาษาจีน  5    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
รหัสวิชา จ33212 รายวิชา ภาษาจีน  6    จำนวน 120  ชั่วโมง 3.0 หน�วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ21101               ภาษาอังกฤษ 1              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

 
 รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 1 เป?นรายวิชาท่ีมุ�งเน1นให1ผู1เรียนศึกษาคำสั่ง คำขอร1อง 
คำแนะนำ คำชี้แจงง�าย ๆ และปฏิบัติตามนั้นได1 อ�านออกเสียงข1อความ นิทาน บทร1อยกรองสั้น ๆ ได1ถูกต1อง
ตามหลักการอ�าน  การใช1พจนานุกรม การเลือกระบุประโยค ข1อความ เลือกความหมายจากข1อมูลต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข1องกับตนเอง สังคมและสิ่งแวดล1อม การตีความ การถ�ายโอนข1อมูล ให1สัมพันธ/กับสื่อท่ีไม�ใช�ความเรียง 
ระบุหัวข1อเรื่อง ใจความสำคัญจากบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น เรื่องจากสื่อประเภทต�าง ๆ พูดหรือสนทนา
แลกเปลี่ยนข1อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ/ต�าง ๆ ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนแสดงความ
ต1องการ การช�วยเหลือ การให1ความช�วยเหลือ การขอร1อง การแนะนำ การขอและให1ข1อมูล การรับการ
ปฏิเสธ ศึกษาคำศัพท/ สำนวนและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟ"งหรืออ�าน พูดและเขียนแสดง
ความรู1สึก ประโยคบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ/ สิ่งแวดล1อมใกล1ตัว การใช1ภาษา  
น้ำเสียง  กิริยาท�าทางในการสนทนาได1ถูกต1องตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม เรียนรู1หรือเปรียบเทียบ
เก่ียวกับความสำคัญของเทศกาลความเป?นอยู� ประเพณีของเจ1าของภาษาและเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนความแตกต�างของภาษา วัฒนธรรม เทศกาลของประเทศ
เจ1าของภาษากับของไทย นำเสนอหรือสรุปข1อมูล ข1อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืน ใช1ภาษา
สื่อสารในสถานการณ/จริง สถานการณ/จำลองท่ีเกิดข้ึนในห1องเรียนหรือในสถานศึกษารวมท้ังใช1ภาษาศึกษา
ข1อมูลความรู1จากแหล�งเรียนรู1ต�าง ๆ ท่ีจะใช1ในการศึกษาต�อและประกอบอาชีพ  
 โดยใช1กระบวนการทางภาษา ฟ"ง พูด อ�าน เขียน การฝJกปฏิบัติจากการเรียนการสอน การสื่อสาร 
การสืบค1นจากแหล�งเรียนรู1และจากสื่อ ICT ต�าง ๆ 
           เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจ สามารถคิดวิเคราะห/ นำเสนอ สื่อสารอย�างเหมาะสมตามกาลเทศะ 
มีมนุษย/สัมพันธ/ท่ีดีและมีวิจารณญาณในการใช1ภาษา  มีความใฝ:เรียนรู1 มุ�งม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน/ 
กษัตริย/ และรักความเป?นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด           
ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    ต 2.2  ม.1/1, ม.1/2 
ต 1.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5  ต 3.1   ม.1/1 
ต 1.3   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3    ต 4.1    ม.1/1 
ต 2.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3    ต 4.2  ม.1/1 
 
รวมท้ังหมด  20  ตัวช้ีวัด 

 
 



419 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ21102               ภาษาอังกฤษ 2              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

 
         รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 1 เป?นรายวิชาท่ีมุ�งเน1นให1ผู1เรียนศึกษาคำสั่ง คำขอร1อง 
คำแนะนำ คำชี้แจงง�าย ๆ และปฏิบัติตามนั้นได1 อ�านออกเสียงข1อความ นิทาน บทร1อยกรองสั้น ๆ ได1ถูกต1อง
ตามหลักการอ�าน การใช1พจนานุกรม การเลือกระบุประโยค ข1อความ เลือกความหมายจากข1อมูลต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข1องกับตนเอง สังคมและสิ่งแวดล1อม การตีความ การถ�ายโอนข1อมูลให1สัมพันธ/กับสื่อท่ีไม�ใช�ความเรียง 
ระบุหัวข1อเรื่อง ใจความสำคัญจากบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น เรื่องจากสื่อประเภทต�าง ๆ พูดหรือสนทนา
แลกเปลี่ยนข1อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ/ต�าง ๆ ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนแสดงความ
ต1องการ การช�วยเหลือ การให1ความช�วยเหลือ การขอร1อง การแนะนำ การขอและให1ข1อมูล การรับการ
ปฏิเสธ ศึกษาคำศัพท/ สำนวนและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟ"งหรืออ�าน พูดและเขียนแสดง
ความรู1สึก ประโยคบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ/ สิ่งแวดล1อมใกล1ตัว การใช1ภาษา 
น้ำเสียง กิริยาท�าทางในการสนทนาได1ถูกต1องตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม เรียนรู1หรือเปรียบเทียบ
เก่ียวกับความสำคัญของเทศกาลความเป?นอยู� ประเพณีของเจ1าของภาษาและเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนความแตกต�างของภาษา วัฒนธรรม เทศกาลของประเทศ
เจ1าของภาษากับของไทย นำเสนอหรือสรุปข1อมูล ข1อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืน ใช1ภาษา
สื่อสารในสถานการณ/จริง สถานการณ/จำลองท่ีเกิดข้ึนในห1องเรียนหรือในสถานศึกษารวมท้ังใช1ภาษาศึกษา
ข1อมูลความรู1จากแหล�งเรียนรู1ต�าง ๆ ท่ีจะใช1ในการศึกษาต�อและประกอบอาชีพ 
  โดยใช1กระบวนการทางภาษา ฟ"ง พูด อ�าน เขียน การฝJกปฏิบัติจากการเรียนการสอน การสื่อสาร 
การสืบค1นจากแหล�งเรียนรู1และจากสื่อ ICT ต�าง ๆ 
           เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจ สามารถคิดวิเคราะห/ นำเสนอ สื่อสารอย�างเหมาะสมตามกาลเทศะ 
มีมนุษย/สัมพันธ/ท่ีดีและมีวิจารณญาณในการใช1ภาษา    มีความใฝ:เรียนรู1 มุ�งม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน/ 
กษัตริย/ และรักความเป?นไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด           
ต 1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4     ต 2.2  ม.1/1, ม.1/2 
ต 1.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5   ต 3.1   ม.1/1 
ต 1.3   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3     ต 4.1   ม.1/1 
ต 2.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3     ต 4.2  ม.1/1 
 
รวมท้ังหมด  20  ตัวช้ีวัด 

 
 



420 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ22101              ภาษาอังกฤษ  3              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

 
 รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 2 เป?นรายวิชาท่ีมุ�งเน1นให1ผู1เรียนปฏิบัติตามคำขอร1อง 
คำแนะนำ คำอธิบายง�ายๆ ท่ีฟ"งและอ�าน อ�านออกเสียงข1อความ ข�าว ประกาศ บทร1อยกรองสั้นๆ ถูกต1อง
ตามหลักการอ�าน ระบุ/เขียนข1อความให1สัมพันธ/กับสื่อท่ีไม�ใช�ความเรียงรูปแบบต�างๆท่ีอ�าน และแสดงความ
คิดเห็น เก่ียวกับเรื่องท่ีฟ"งและอ�านพร1อมท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย�างง�ายๆประกอบ สนทนาแลกเปลี่ยน
ข1อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต�างๆใกล1ตัว และสถานการณ/ต�างๆในชีวิตประจำวันอย�างเหมาะสม พูดและเขียน
แสดงความต1องการเสนอและให1ความช�วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให1ความช�วยเหลือในสถานการณ/
ต�างๆอย�าเหมาะสม พูดและเขียนเพ่ือขอและให1ข1อมูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟ"งหรือ
อ�าน ประสบการณ/ และข�าว/เหตุการณ/ท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม อย�างเหมาะสม พร1อมท้ังให1เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ ใช1ภาษา น้ำเสียง และกริยาท�าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ1าของภาษา อธิบายเก่ียวกับเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเป?นอยู� และประเพณีของเจ1าของภาษา  เข1า
ร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต�างระหว�างการออกเสียงประโยคชนิดต�างๆและการลำดับคำตามโครงสร1างประโยคของ
ภาษาต�างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต�างระหว�างชีวิต ความ
เป?นอยู�และวัฒนธรรมของเจ1าของภาษากับภาษาไทย ค1นคว1า รวบรวมและสรุปข1อมูล / ข1อเท็จจริงท่ี
เก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการเรียนรู1และนำเสนอด1วยการพูด การเขียน ใช1ภาษาในสถานการณ/จริง / 
สถานการณ/จำลองท่ีเกิดข้ึนในห1องเรียน สถานศึกษาและชุมชน ใช1ภาษาต�างประเทศในการสืบค1น / ค1นคว1า 
/รวบรวมและสรุปความรู1   

โดยใช1กระบวนการทางภาษา การสื่อสาร  การสืบค1นข1อมูล การสืบเสาะหาความรู1 การฝJกปฏิบัติ
ตามสถานการณ/ต�างๆ 

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ ความคิด สามารถนำเสนอ สื่อสาร เห็นคุณค�า นำความรู1ไปใช1
ประโยชน/ มีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1..1 ม.2/1, ม .2/2,  ม.2/3,  ม.2/4      ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2 
ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4, ม.2/5 ต 3.1 ม.2/1 
ต 1.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3                     ต 4.1 ม.2/1, ม.2/2 
ต 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3                                 
 
รวมท้ังหมด  20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ22102              ภาษาอังกฤษ  4                กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

 
         รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 2 เป?นรายวิชาท่ีมุ�งเน1นให1ผู1เรียนปฏิบัติตามคำขอร1อง 
หลักการอ�าน ระบุ/เขียนข1อความให1สัมพันธ/กับสื่อท่ีไม�ใช�ความเรียงรูปแบบต�างๆท่ีอ�าน และแสดงความ
คิดเห็น เก่ียวกับเรื่องท่ีฟ"งและอ�านพร1อมท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย�างง�ายๆประกอบ สนทนาแลกเปลี่ยน
ข1อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต�างๆใกล1ตัว และสถานการณ/ต�างๆในชีวิตประจำวันอย�างเหมาะสม พูดและเขียน
แสดงความต1องการเสนอและให1ความช�วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให1ความช�วยเหลือในสถานการณ/
ต�างๆอย�างเหมาะสม  พูดและเขียนเพ่ือขอและให1ข1อมูลบรรยายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟ"ง
หรืออ�าน ประสบการณ/ และข�าว/เหตุการณ/ท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม อย�างเหมาะสม พร1อมท้ังให1เหตุผล
สั้นๆประกอบ ใช1ภาษา น้ำเสียง และกริยาท�าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา อธิบายเก่ียวกับเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเป?นอยู� และประเพณีของเจ1าของ
ภาษา  เข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต�างระหว�างการออกเสียงประโยคชนิดต�างๆและการลำดับคำตามโครงสร1างประโยคของ
ภาษาต�างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต�างระหว�างชีวิต ความ
เป?นอยู�และวัฒนธรรมของเจ1าของภาษากับภาษาไทย ค1นคว1า รวบรวมและสรุปข1อมูล / ข1อเท็จจริงท่ี
เก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการเรียนรู1และตำเสนอด1วยการพูด การเขียน ใช1ภาษาในสถานการณ/จริง / 
สถานการณ/จำลองท่ีเกิดข้ึนในห1องเรียน สถานศึกษาและชุมชน ใช1ภาษาต�างประเทศในการสืบค1น / ค1นคว1า 
/รวบรวมและสรุปความรู1   

โดยใช1กระบวนการทางภาษา การสื่อสาร  การสืบค1นข1อมูล การสืบเสาะหาความรู1 การฝJกปฏิบัติ
ตามสถานการณ/ต�างๆ 

เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ ความคิด สามารถนำเสนอ สื่อสาร เห็นคุณค�า นำความรู1ไปใช1
ประโยชน/ มีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสม 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม.2/1, ม .2/2,  ม.2/3,  ม.2/4   ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2  
ต 1.2 ม.2/1 , ม.2/2,  ม.2/3,   ม.2/4, ม.2/5  ต 4.1 ม.2/1, ม.2/2  
ต 1.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3    ต 3.1 ม.2/1               
ต 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
 
รวมท้ังหมด  20  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ23101              ภาษาอังกฤษ  5                 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 1          เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

 
 รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 3 เป?นรายวิชาท่ีมุ�งเน1นให1ผู1เรียนศึกษาคำสั่ง คำขอร1อง 
คำแนะนำ คำชี้แจงง�ายๆ และปฏิบัติตามนั้นได1 อ�านออกเสียงข1อความ นิทาน บทร1อยกรองสั้นๆ ได1ถูกต1อง
ตามหลักการ อ�าน การใช1พจนานุกรม การเลือกระบุประโยค ข1อความ เลือกความหมายจากข1อมูลต�างๆ ท่ี
เก่ียวข1องกับตนเอง สังคมและสิ่งแวดล1อม การตีความ การถ�ายโอนข1อมูลให1สัมพันธ/กับสื่อท่ีไม�ใช�ความเรียง 
ระบุหัวข1อเรื่อง ใจความสำคัญจากบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น เรื่องจากสื่อประเภทต�างๆ พูดหรือสนทนา
แลกเปลี่ยนข1อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ/ต�างๆ ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนแสดงความ
ต1องการ การช�วยเหลือ การให1ความช�วยเหลือ การขอร1อง การแนะนำ การขอ และให1ข1อมูล การรับการ
ปฏิเสธ ศึกษาคำศัพท/ สำนวนและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟ"งหรืออ�าน พูดและเขียนแสดง
ความรู1สึก ประโยค บรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ/ สิ่งแวดล1อมใกล1ตัว การใช1ภาษา 
น้ำเสียง กริยาท�าทางในการสนทนาได1ถูกต1องตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม เรียนรู1 หรือเปรียบเทียบ
กับความสำคัญของเทศกาลความเป?นอยู� ประเพณีของเจ1าของภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอก
ความเหมือนความแตกต�างของภาษา วัฒนธรรม เทศกาลของประเทศเจ1าของภาษากับของไทย นำเสนอ
หรือสรุปข1อมูล ข1อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืน ใช1ภาษาสื่อสารในสถานการณ/จริง สถานการณ/
จำลองท่ีเกิดข้ึนในห1องเรียน หรือในสถานศึกษาข1อมูลวามรู1จากแหล�งเรียนรู1ต�างๆท่ีใช1ในการศึกษาต�อและ 
ประกอบอาชีพ 
 โดยใช1กระบวนการทางภาษา ฟ"ง พูด อ�าน เขียน การฝJกปฏิบัติจากการเรียนการสอน การสื่อสาร 
การสืบค1นจากแหล�งเรียนรู1และจากสื่อ ICT ต�างๆ 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ สามารถคิดวิเคราะห/ นำเสนอ สื่อสารเห็นคุณค�า นำความรู1ไปใช1 
ประโยชน/อย�างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษย/สัมพันธ/ท่ีดีและมีวิจารณญาณค�านิยมใน
การใช1ภาษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด    
ต 1.1  ม.3/1, 3/2, 3/3, 3/4   ต 2.2 ม.3/1, 3/2  
ต 1.2 ม.3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5  ต 3.1 ม.3/1 
ต 1.3 ม.3/1, 3/2, 3/3    ต 4.1 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/1, 3/2, 3/3,    ต 4.2 ม.3/1 
 
รวมท้ังหมด 20 ตัวช้ีวัด 

 
 



423 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ23102               ภาษาอังกฤษ  6              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 2          เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง        จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

 
 รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 3 เป?นรายวิชาท่ีมุ�งเน1นให1ผู1เรียนศึกษาคำสั่ง คำขอร1อง 
คำแนะนำ คำชี้แจงง�ายๆ และปฏิบัติตามนั้นได1 อ�านออกเสียงข1อความ นิทาน บทร1อยกรองสั้นๆ ได1ถูกต1อง
ตามหลักการ อ�าน การใช1พจนานุกรม การเลือกระบุประโยค ข1อความ เลือกความหมายจากข1อมูลต�างๆ ท่ี
เก่ียวข1องกับตนเอง สังคมและสิ่งแวดล1อม การตีความ การถ�ายโอนข1อมูลให1สัมพันธ/กับสื่อท่ีไม�ใช�ความเรียง 
ระบุหัวข1อเรื่อง ใจความสำคัญจากบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น เรื่องจากสื่อประเภทต�างๆ พูดหรือสนทนา
แลกเปลี่ยนข1อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ/ต�างๆ ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนแสดงความ
ต1องการ การช�วยเหลือ การให1ความช�วยเหลือ การขอร1อง การแนะนำ การขอ และให1ข1อมูล การรับการ
ปฏิเสธ ศึกษาคำศัพท/ สำนวนและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟ"งหรืออ�าน พูดและเขียนแสดง
ความรู1สึก ประโยค บรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ/ สิ่งแวดล1อมใกล1ตัว การใช1ภาษา 
น้ำเสียง กริยาท�าทางในการสนทนาได1ถูกต1องตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม เรียนรู1 หรือเปรียบเทียบ
กับความสำคัญของเทศกาลความเป?นอยู� ประเพณีของเจ1าของภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอก
ความเหมือน ความแตกต�างของภาษา วัฒนธรรม เทศกาลของประเทศเจ1าของภาษากับของไทย นำเสนอ
หรือสรุปข1อมูล ข1อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืน ใช1ภาษาสื่อสารในสถานการณ/จริง สถานการณ/
จำลองท่ีเกิดข้ึนในห1องเรียน หรือในสถานศึกษาข1อมูลวามรู1จากแหล�งเรียนรู1ต�างๆท่ีใช1ในการศึกษาต�อและ 
ประกอบอาชีพ 
 โดยใช1กระบวนการทางภาษา ฟ"ง พูด อ�าน เขียน การฝJกปฏิบัติจากการเรียนการสอน การสื่อสาร 
การสืบค1นจากแหล�งเรียนรู1และจากสื่อ ICT ต�างๆ 
 เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจ สามารถคิดวิเคราะห/ นำเสนอ สื่อสารเห็นคุณค�า นำความรู1ไปใช1 
ประโยชน/อย�างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษย/สัมพันธ/ท่ีดีและมีวิจารณญาณค�านิยมใน
การใช1ภาษา 
 
รหัสตัวช้ีวัด    
ต 1.1  ม.3/1, 3/2, 3/3, 3/4  ต 2.2 ม.3/1, 3/2 
ต 1.2 ม.3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 ต 3.1 ม.3/1 
ต 1.3 ม.3/1, 3/2, 3/3   ต 4.1 ม.3/1 
ต 2.1 ม.3/1, 3/2, 3/3   ต 4.2 ม.3/1 
 
รวมท้ังหมด 20 ตัวช้ีวัด 
 
 



424 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ31101             ภาษาอังกฤษ 1           กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง      จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

  
รายวิชาภาษาอังกฤษ 1   ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 4  เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1นักเรียนปฏิบัติตามคำขอร1อง 

คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟ"งและอ�านออกเสียง ข1อความข�าว โฆษณา นิทานและบทร1อยกรองสั้นๆ 

ถูกต1องตามหลักการอ�านโดยใช1ภาษา น้ำเสียงและกริยาท�าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล 

โดยใช1กระบวนการทางภาษามาใช1ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีทักษะตามกระบวนการคิด   

คิดริเริ่มสร1างสรรค/   คิดอย�างมีเหตุผล  และมีวิจารณญาณ   มีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ฟ"ง พูด อ�าน และเขียน  

เพ่ือให1นักเรียนมีประสิทธิภาพในการสื่อความ ใฝ:เรียนรู1  มีวินัย มีเหตุผล ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมี

มารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล   ใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือเรียนรู1วิชาอ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน   

อยู�อย�างพอเพียง  ซ่ือสัตย/สุจริต มีทัศนคติท่ีดีต�อพฤติกรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา  

และมีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  รักความเป?นไทย  มีจิตสาธารณะ และมีทักษะตามกระบวนการฝJกทักษะ

เพ่ือการสื่อสาร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4 

ต 1.2 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5 

ต 1.3 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3 

ต 2.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3 

ต 2.2 ม.4/1, ม.4/2 

ต 3.1 ม.4/1 

ต 4.1 ม.4/1 

ต 4.2 ม.4/1, ม.4/2 

รวม 21 ตัวช้ีวัด 

 
 



425 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ31102           ภาษาอังกฤษ 2             กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง      จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

  
รายวิชาภาษาอังกฤษ 2   ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 4  เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1นักเรียนปฏิบัติตามโดยใช1

ทักษะภาษาอังกฤษทางด1านการฟ"ง พูด อ�านและเขียนตามคำขอร1อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟ"งและ

อ�านออกเสียง ข1อความข�าว โฆษณา นิทานและบทร1อยกรองสั้นๆ ถูกต1องตามหลักการอ�านโดยใช1ภาษา 

น้ำเสียงและกริยาท�าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล 

โดยใช1กระบวนการทางภาษามาใช1ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีทักษะตามกระบวนการคิด    

คิดริเริ่มสร1างสรรค/   คิดอย�างมีเหตุผล  และมีวิจารณญาณ   มีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ฟ"ง พูด อ�าน และเขียน  

เพ่ือให1นักเรียนมีประสิทธิภาพในการสื่อความ ใฝ:เรียนรู1  มีวินัย มีเหตุผล ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมี

มารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล   ใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือเรียนรู1วิชาอ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน   

อยู�อย�างพอเพียง  ซ่ือสัตย/สุจริต มีทัศนคติท่ีดีต�อพฤติกรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา  

และมีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  รักความเป?นไทย  มีจิตสาธารณะ และมีทักษะตามกระบวนการฝJกทักษะ

เพ่ือการสื่อสาร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4 

ต 1.2 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5 

ต 1.3 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3 

ต 2.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3 

ต 2.2 ม.4/1, ม.4/2 

ต 3.1 ม.4/1 

ต 4.1 ม.4/1 

ต 4.2 ม.4/1, ม.4/2 

รวม 21 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ32101            ภาษาอังกฤษ 3              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

  
รายวิชาภาษาอังกฤษ 3   ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 5  เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1นักเรียนปฏิบัติตามคำขอร1อง 

คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟ"งและอ�านออกเสียง ข1อความข�าว โฆษณา นิทานและบทร1อยกรองสั้นๆ 

ถูกต1องตามหลักการอ�านโดยใช1ภาษา น้ำเสียงและกริยาท�าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล อธิบายและเขียน

ประโยคท่ีซับซ1อนข้ึน อ�านจับใจความสำคัญและเขียนสรุปความ  

โดยใช1กระบวนการทางภาษามาใช1ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีทักษะตามกระบวนการคิด      

คิดริเริ่มสร1างสรรค/   คิดอย�างมีเหตุผล  และมีวิจารณญาณ   มีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ฟ"ง พูด อ�าน และเขียน  

เพ่ือให1นักเรียนมีประสิทธิภาพในการสื่อความ ใฝ:เรียนรู1  มีวินัย มีเหตุผล  ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมี

มารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล   ใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือเรียนรู1วิชาอ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน   

อยู�อย�างพอเพียง  ซ่ือสัตย/สุจริต มีทัศนคติท่ีดีต�อพฤติกรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา  

และมีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  รักความเป?นไทย  มีจิตสาธารณะ และมีทักษะตามกระบวนการฝJกทักษะ

เพ่ือการสื่อสาร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5 

ต 1.3 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 

ต 2.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 

ต 2.2 ม.5/1, ม.5/2 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/1, ม.5/2 

รวม 21 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ32102           ภาษาอังกฤษ 4           กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง      จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

  
รายวิชาภาษาอังกฤษ 4   ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 5  เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1นักเรียนปฏิบัติตามโดยใช1

ทักษะภาษาอังกฤษทางด1านการฟ"ง พูด อ�านและเขียนตามคำขอร1อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟ"งและ

อ�านออกเสียง ข1อความข�าว โฆษณา นิทานและบทร1อยกรองสั้นๆ ถูกต1องตามหลักการอ�านโดยใช1ภาษา 

น้ำเสียงและกริยาท�าทางเหมาะสมกับระดับบุคคลอธิบายและเขียนประโยคท่ีซับซ1อนข้ึน อ�านจับใจความ

สำคัญและเขียนสรุปความ  

โดยใช1กระบวนการทางภาษามาใช1ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีทักษะตามกระบวนการคิด      

คิดริเริ่มสร1างสรรค/   คิดอย�างมีเหตุผล  และมีวิจารณญาณ   มีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ฟ"ง พูด อ�าน และเขียน  

เพ่ือให1นักเรียนมีประสิทธิภาพในการสื่อความ ใฝ:เรียนรู1  มีวินัย มีเหตุผล  ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมี

มารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล   ใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือเรียนรู1วิชาอ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน   

อยู�อย�างพอเพียง  ซ่ือสัตย/สุจริต มีทัศนคติท่ีดีต�อพฤติกรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา  

และมีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  รักความเป?นไทย  มีจิตสาธารณะ และมีทักษะตามกระบวนการฝJกทักษะ

เพ่ือการสื่อสาร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4 

ต 1.2 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5 

ต 1.3 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 

ต 2.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 

ต 2.2 ม.5/1, ม.5/2 

ต 3.1 ม.5/1 

ต 4.1 ม.5/1 

ต 4.2 ม.5/1, ม.5/2 

รวม 21 ตัวช้ีวัด 

 



428 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ33101           ภาษาอังกฤษ 5             กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง     จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

  
รายวิชาภาษาอังกฤษ 5   ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 6  เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1นักเรียนปฏิบัติตามคำขอร1อง 

คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟ"งและอ�านออกเสียง ข1อความข�าว โฆษณา นิทานและบทร1อยกรองสั้นๆ 

ถูกต1องตามหลักการอ�านโดยใช1ภาษา น้ำเสียงและกริยาท�าทางเหมาะสมกับระดับบุคคล อธิบายและเขียน

ประโยคท่ีซับซ1อนข้ึน อ�านจับใจความสำคัญ เขียนสรุปความ วิเคราะห/ความ แสดงความคิดเห็นจากการฟ"ง

และอ�านได1 พร1อมท้ังให1เหตุผลท่ีเหมาะสม สนทนาและเขียนโต1ตอบเก่ียวกับตนเอง สถานการณ/ท่ีกำหนด 

โดยใช1กระบวนการทางภาษามาใช1ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีทักษะตามกระบวนการคิด      

คิดริเริ่มสร1างสรรค/   คิดอย�างมีเหตุผล  และมีวิจารณญาณ   มีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ฟ"ง พูด อ�าน และเขียน  

เพ่ือให1นักเรียนมีประสิทธิภาพในการสื่อความ ใฝ:เรียนรู1  มีวินัย มีเหตุผล  ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมี

มารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล   ใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือเรียนรู1วิชาอ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน   

อยู�อย�างพอเพียง  ซ่ือสัตย/สุจริต มีทัศนคติท่ีดีต�อพฤติกรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา  

และมีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  รักความเป?นไทย  มีจิตสาธารณะ และมีทักษะตามกระบวนการฝJกทักษะ

เพ่ือการสื่อสาร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4 

ต 1.2 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5 

ต 1.3 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3 

ต 2.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3 

ต 2.2 ม.6/1, ม.6/2 

ต 3.1 ม.6/1 

ต 4.1 ม.6/1 

ต 4.2 ม.6/1, ม.6/2 

รวม 21 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ33102           ภาษาอังกฤษ 6           กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง      จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

  
รายวิชาภาษาอังกฤษ 6   ชั้นมัธยมศึกษาป>ท่ี 6 เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1นักเรียนปฏิบัติตามโดยใช1ทักษะ

ภาษาอังกฤษทางด1านการฟ"ง พูด อ�านและเขียนตามคำขอร1อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายท่ีฟ"งและอ�าน

ออกเสียง ข1อความข�าว โฆษณา นิทานและบทร1อยกรองสั้นๆ ถูกต1องตามหลักการอ�านโดยใช1ภาษา น้ำเสียง

และกริยาท�าทางเหมาะสมกับระดับบุคคลอธิบายและเขียนประโยคท่ีซับซ1อนข้ึน อ�านจับใจความสำคัญ 

เขียนสรุปความ วิเคราะห/ความ แสดงความคิดเห็นจากการฟ"งและอ�านได1 พร1อมท้ังให1เหตุผลท่ีเหมาะสม 

สนทนาและเขียนโต1ตอบเก่ียวกับตนเอง สถานการณ/ท่ีกำหนด 

โดยใช1กระบวนการทางภาษามาใช1ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีทักษะตามกระบวนการคิด      

คิดริเริ่มสร1างสรรค/   คิดอย�างมีเหตุผล  และมีวิจารณญาณ   มีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ฟ"ง พูด อ�าน และเขียน  

เพ่ือให1นักเรียนมีประสิทธิภาพในการสื่อความ ใฝ:เรียนรู1  มีวินัย มีเหตุผล  ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมี

มารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล   ใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือเรียนรู1วิชาอ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน   

อยู�อย�างพอเพียง  ซ่ือสัตย/สุจริต มีทัศนคติท่ีดีต�อพฤติกรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา  

และมีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  รักความเป?นไทย  มีจิตสาธารณะ และมีทักษะตามกระบวนการฝJกทักษะ

เพ่ือการสื่อสาร 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4 

ต 1.2 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5 

ต 1.3 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3 

ต 2.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3 

ต 2.2 ม.6/1, ม.6/2 

ต 3.1 ม.6/1 

ต 4.1 ม.6/1 

ต 4.2 ม.6/1, ม.6/2 

รวม 21 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ21211         ภาษาอังกฤษฟ6ง – พูด 1              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
 รายวิชาภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด 1 เป?นวิชาท่ีมุ�งหมายให1ผู1เรียน ฟ"ง – พูด สนทนา คำสั่ง ขอร1อง 
แนะนำ โดยให1ผู1เรียนศึกษาคำศัพท/ สำนวน อ�านออกเสียง อธิบาย จับใจความสำคัญ พูดและเขียน สนทนา
โต1ตอบ บรรยายความรู1สึก เสนอข1อมูล สรุปใจความ แสดงความคิดเห็น อธิบายเปรียบเทียบ อภิปราย
ค1นคว1า รวบรวมวิเคราะห/เผยแพร� ใช1ภาษาสื่อสารในสถานการณ/จริง 
 โดยมีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิในการสื่อสาร ความมีนิสัยรักการอ�าน มี
เหตุผล มีวิจารณญาณ ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาท ถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู1
ภาษาอังกฤษ ฝJกฝนอย�างจริงจังและเพียงพอ มีสุนทรียภาพทางภาษา ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือใน
การเรียนวิชาอ่ืน รู1จักประยุกต/ใช1ภาษาเพ่ือการงานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและมีขันติธรรม 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด คิดริเริ่มสร1างสรรค/
อย�างมีเหตุผล มีวิจารณญาณมีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการ
แก1ป"ญหา การใช1ทักษะชีวิตและการใช1เทคโนโลยี โดยมีความเชื่อมันในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความ
รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักษาความเป?น
ไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. ผู1เรียน ฟ"ง พูด สนทนา คำสั่ง ขอร1อง แนะนำเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณ/ในชีวิตประจำวันได1อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู1เรียนฟ"ง พูด โดยใช1โครงสร1างภาษาท่ีเหมาะสม สืบค1นข1อมูลข�าวสารเก่ียวกับ E-Mail 
3. ผู1เรียนนำเสนอข1อมูลเก่ียวกับชีวิตประจำวันได1 

 
รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



431 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ21212         ภาษาอังกฤษฟ6ง – พูด 2              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง       จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
 รายวิชาภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด 2 เป?นวิชาท่ีมุ�งหมายให1ผู1เรียน ฟ"ง – พูด สนทนา คำสั่ง ขอร1อง 
แนะนำ โดยให1ผู1เรียนศึกษาคำศัพท/ สำนวน อ�านออกเสียง อธิบาย จับใจความสำคัญ พูดและเขียน สนทนา
โต1ตอบ บรรยายความรู1สึก เสนอข1อมูล สรุปใจความ แสดงความคิดเห็น อธิบายเปรียบเทียบ อภิปราย
ค1นคว1า รวบรวมวิเคราะห/เผยแพร� ใช1ภาษาสื่อสารในสถานการณ/จริง 
 โดยมีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิในการสื่อสาร ความมีนิสัยรักการอ�าน มี
เหตุผล มีวิจารณญาณ ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาท ถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู1
ภาษาอังกฤษ ฝJกฝนอย�างจริงจังและเพียงพอ มีสุนทรียภาพทางภาษา ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือใน
การเรียนวิชาอ่ืน รู1จักประยุกต/ใช1ภาษาเพ่ือการงานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและมีขันติธรรม 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด คิดริเริ่มสร1างสรรค/
อย�างมีเหตุผล มีวิจารณญาณมีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการ
แก1ป"ญหา การใช1ทักษะชีวิตและการใช1เทคโนโลยี โดยมีความเชื่อม่ันในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความ
รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักษาความเป?น
ไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. ผู1เรียน ฟ"ง พูด อ�าน เขียน บรรยาย ค1นคว1า สรุป วิเคราะห/ ข1อมูลข�าวสาร ข1อความ เรื่องราวเก่ียวกับ
เหตุการณ/ในชีวิตประจำวันได1อย�างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู1เรียนเขียนจดหมาย หรือส�ง E-mail โดยใช1โครงสร1างภาษาท่ีเหมาะสม หรือสืบค1นข1อมูลข�าวสาร 
3. ผู1เรียนเผยแพร�ความรู1ของชุมชนหรือท1องถ่ินได1อย�างเหมาะสม 

 
รวมท้ังหมด 3  ผลการเรียนรู� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



432 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ22211         ภาษาอังกฤษฟ6ง – พูด  3    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
 รายวิชาภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด 3 เป?นวิชาท่ีมุ�งหมายให1ผู1เรียน ปฏิบัติตามและใช1คำขอร1อง ให1
คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย�างถูกต1องเหมาะสมตามกาลเทศะ อ�านออกเสียงคำศัพท/ สำนวน ประโยค 
ข1อความ ข�าว โฆษณา และบทร1อยกรองสั้น ๆ ได1ถูกต1องตามหลักการอ�าน เลือกระบุและเขียนหัวข1อเรื่อง 
ใจความสำคัญ และสื่อไม�ใช�ความเรียง รูปแบบต�าง ๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟ"งและอ�าน พร1อมให1
เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ  โดยการพูดสนทนาข1อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต�าง ๆ ใกล1ตัว สถานการณ/ 
ข�าว เรื่องท่ีอยู�ในความสนใจของสังคมได1อย�างถูกต1องเหมาะสมตามกาลเทศะ เลือกใช1ภาษา น้ำเสียง และ
กิริยาท�าทาง นำเสนอด1วยการพูดท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืน จากแหล�งเรียนรู1และสื่อสารใน
สถานการณ/ท่ีเกิดข้ึนในห1องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย�างถูกต1องเหมาะสมตามกาลเทศะ 
  เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด คิดริเริ่มสร1างสรรค/
อย�างมีเหตุผล มีวิจารณญาณมีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการ
แก1ป"ญหา การใช1ทักษะชีวิตและการใช1เทคโนโลยี โดยมีความเชื่อมันในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความ
รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักษาความเป?น
ไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. ผู1เรียนพูดโต1ตอบในสถานการณ/ต�าง ๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช1ภาษาง�าย ๆ 
2. ผู1เรียนนำเสนอข1อมูลเก่ียวกับชีวิตประจำวันได1 
3. ผู1เรียนนำเสนอบทเพลง บทบาทสมมุติในบทเพลงง�าย ๆ 
4.  ผู1เรียนสื่อสารโดยใช1ภาษาและท�าทางต�าง ๆ ให1เหมาะสมกับบุคคลตามวัฒนธรรมได1 
5. ผู1เรียนเข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได1 ในเรื่องของคำ วลี สำนวนและประโยค
ได1 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ22212         ภาษาอังกฤษฟ6ง – พูด  4    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
รายวิชาภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด 4 เป?นวิชาท่ีมุ�งหมายให1ผู1เรียนปฏิบัติตามและใช1คำขอร1อง ให1

คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย�างถูกต1องเหมาะสมตามกาลเทศะ อ�านออกเสียงคำศัพท/ สำนวน ประโยค 
ข1อความ ข�าว โฆษณา และบทร1อยกรองสั้น ๆ ได1ถูกต1องตามหลักการอ�าน เลือกระบุและเขียนหัวข1อเรื่อง 
ใจความสำคัญ และสื่อไม�ใช�ความเรียง รูปแบบต�าง ๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟ"งและอ�าน พร1อมให1
เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ  
  โดยใช1กระบวนการฟ"ง พูด อ�าน  ทักษะการจำ คิด วิเคราะห/ สื่อความกระบวนการทำงานกลุ�ม/คู� 
เก่ียวกับตนเอง เรื่องต�าง ๆ ใกล1ตัว สถานการณ/ ข�าว เรื่องท่ีอยู�ในความสนใจของสังคมได1อย�างถูกต1อง
เหมาะสมตามกาลเทศะ เลือกใช1ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท�าทาง นำเสนอด1วยการพูดท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�ม
สาระการเรียนรู1อ่ืน และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก1ป"ญหาความสามารถในการใช1ทักษะชีวิตความสามารถในการใช1เทคโนโลยี 
เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด คิดริเริ่มสร1างสรรค/อย�างมี
เหตุผล มีวิจารณญาณมีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการแก1ป"ญหา 
การใช1ทักษะชีวิตและการใช1เทคโนโลยี โดยมีความเชื่อมันในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความรักชาติ 
ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักษาความเป?นไทยและ
มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. ผู1เรียนบอกความหมายสัญลักษณ/ต�าง ๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันได1 
2. ผู1เรียนพูดโต1ตอบในสถานการณ/ต�าง ๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช1ภาษาง�าย ๆ 
3. ผู1เรียนนำเสนอข1อมูลเก่ียวกับชีวิตประจำวันได1 
4. ผู1เรียนนำเสนอบทเพลง บทบาทสมมุติในบทเพลงง�าย ๆ 
5. ผู1เรียนสื่อสารโดยใช1ภาษาและท�าทางต�าง ๆ ให1เหมาะสมกับบุคคลตามวัฒนธรรมได1 
6. ผู1เรียนเข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาต�างประเทศ และภาษาไทยได1 ในเรื่องของคำ วลี สำนวนและ
ประโยคได1 
 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ23211         ภาษาอังกฤษฟ6ง – พูด  5    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
 รายวิชาภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด 5 เป?นวิชาท่ีมุ�งหมายให1ผู1เรียนปฏิบัติตามและใช1คำขอร1อง ให1
คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย�างถูกต1องเหมาะสมตามกาลเทศะ อ�านออกเสียงคำศัพท/ สำนวน ประโยค 
ข1อความ ข�าว โฆษณา และบทร1อยกรองสั้น ๆ ได1ถูกต1องตามหลักการอ�าน เลือกระบุและเขียนหัวข1อเรื่อง 
ใจความสำคัญ และสื่อไม�ใช�ความเรียง รูปแบบต�าง ๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟ"งและอ�าน พร1อมให1
เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ  
  โดยการฟ"งและพูดสนทนาข1อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต�าง ๆ ใกล1ตัว สถานการณ/ ข�าว เรื่องท่ีอยู�ใน
ความสนใจของสังคมได1อย�างถูกต1องเหมาะสมตามกาลเทศะ เลือกใช1ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท�าทาง 
อธิบายเปรียบเทียบเก่ียวกับชีวิตความเป?นอยู�ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ1าของภาษากับ
วัฒนธรรมของไทย เข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค1นคว1า รวบรวม และสรุป
ข1อมูล ข1อเท็จจริง แล1ว นำเสนอด1วยการพูดและการเขียนท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืน จากแหล�ง
เรียนรู1และสื่อสารในสถานการณ/ท่ีเกิดข้ึนในห1องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย�างถูกต1องเหมาะสม
ตามกาลเทศะ 
  เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด คิดริเริ่มสร1างสรรค/
อย�างมีเหตุผล มีวิจารณญาณมีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการ
แก1ป"ญหา การใช1ทักษะชีวิตและการใช1เทคโนโลยี โดยมีความเชื่อมันในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความ
รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักษาความเป?น
ไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. ผู1เรียนพูดโต1ตอบในสถานการณ/ต�าง ๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช1ภาษาง�าย ๆ 
2. ผู1เรียนสื่อสารโดยใช1ภาษาและท�าทางต�าง ๆ ให1เหมาะสมกับบุคคลตามวัฒนธรรมได1 
3. ผู1เรียนบอกความเป?นมาของงานประเพณี วันสำคัญของเจ1าของภาษาได1 
4. ผู1เรียนเข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาต�างประเทศ และภาษาไทยได1 ในเรื่องของคำ วล ี
สำนวนและประโยคได1 
5. ผู1เรียนเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได1 
6. ผู1เรียนใช1ภาษาต�างประเทศตามสถานการณ/ต�าง ๆ ภายในสถานศึกษา 
 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ23212         ภาษาอังกฤษฟ6ง – พูด  6    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง       จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
 รายวิชาภาษาอังกฤษฟ"ง – พูด 6 เป?นวิชาท่ีมุ�งหมายให1ผู1เรียนปฏิบัติตามและใช1คำขอร1อง ให1
คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย�างถูกต1องเหมาะสมตามกาลเทศะ อ�านออกเสียงคำศัพท/ สำนวน ประโยค 
ข1อความ ข�าว โฆษณา และบทร1อยกรองสั้น ๆ ได1ถูกต1องตามหลักการอ�าน เลือกระบุและเขียนหัวข1อเรื่อง 
ใจความสำคัญ และสื่อไม�ใช�ความเรียง รูปแบบต�าง ๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟ"งและอ�าน พร1อมให1
เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ  
 โดยใช1ทักษะกระบวนการทางภาษา  ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข1าร�วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เก่ียวกับตนเอง เรื่องต�าง ๆ ใกล1ตัว สถานการณ/ ข�าว โฆษณาเรื่องท่ีอยู�ใน
ความสนใจของสังคมได1อย�างถูกต1องเหมาะสมตามกาลเทศะ เพ่ือให1มีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะฟ"ง พูด 
อ�าน  มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช1ภาษาอังกฤษในสถานการณ/ต�างๆในชีวิตประจำวันได1อย�างถูกต1อง 
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติท่ีดีต�อการเรียนรู1ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดต�อไปนี้ 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการทางภาษา กระบวนการคิด คิดริเริ่มสร1างสรรค/
อย�างมีเหตุผล มีวิจารณญาณมีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการ
แก1ป"ญหา การใช1ทักษะชีวิตและการใช1เทคโนโลยี โดยมีความเชื่อมันในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความ
รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักษาความเป?น
ไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. ผู1เรียนพูดโต1ตอบในสถานการณ/ต�าง ๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช1ภาษาง�าย ๆ 
2. ผู1เรียนสื่อสารโดยใช1ภาษาและท�าทางต�าง ๆ ให1เหมาะสมกับบุคคลตามวัฒนธรรมได1 
3. ผู1เรียนบอกความเป?นมาของงานประเพณี วันสำคัญของเจ1าของภาษาได1 
4. ผู1เรียนเข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาต�างประเทศ และภาษาไทยได1 ในเรื่องของคำ วลี สำนวนและ
ประโยคได1 
5. ผู1เรียนเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได1 
6. ผู1เรียนใช1ภาษาต�างประเทศตามสถานการณ/ต�าง ๆ ภายในสถานศึกษา 

 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ21233         ภาษาอังกฤษทันโลก  1              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง       จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

  
 เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1ผู1เรียนเข1าใจ บอกความหมาย ใช1ภาษา พูดโต1ตอบ นำเสนอ โดยให1ผู1เรียนศึกษา
คำศัพท/ สัญลักษณ/ เครื่องหมายภาพ แผนผัง แผนภูมิ เครื่องมือ อุปกรณ/ สถานการณ/ ข1อมูลต�าง ๆ ด1าน
คณิตศาสตร/และวิทยาศาสตร/พ้ืนฐานเป?นภาษาอังกฤษ 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะการฟ"ง พูด อ�าน และเขียน ใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษา
เพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการแก1ไขป"ญหา  การใช1ทักษะชีวิต  และการใช1เทคโนโลยี 
 โดยมีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีนิสัยรักการอ�าน  
ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา รักการเรียนรู1ภาษาอังกฤษ ชอบใช1
ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชาอ่ืน มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย  ใฝ:
เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. บอกความหมายสัญลักษณ/ต�างๆทางคณิตศาสตร/และวิทยาศาสตร/ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันได1 
2. นำเสนอข1อมูลเก่ียวกับคณิตศาสตร/และวิทยาศาสตร/ใกล1ตัวได1 
3. พูดโต1ตอบ และวิเคราะห/ข�าว ตามสถานการณ/ต�างๆ ในชีวิตประจำวันได1โดยใช1ภาษาง�ายๆ 
4. เข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาต�างประเทศและภาษาไทย ในเรื่องของคำ วลี สำนวนและประโยค 
5. เข1าใจเนื้อหาสาระภาษาต�างประเทศท่ีเก่ียวข1องกับสาระการเรียนรู1อ่ืน 
          
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ21234         ภาษาอังกฤษทันโลก  2              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

  
เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1ผู1เรียนเข1าใจ บอกความหมาย ใช1ภาษา พูดโต1ตอบ นำเสนอ โดยให1ผู1เรียนศึกษา

คำศัพท/ สัญลักษณ/ทางคณิตศาสตร/ ข1อมูลต�าง ๆ ด1านคณิตศาสตร/และวิทยาศาสตร/พ้ืนฐานเป?นภาษาอังกฤษ 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะการฟ"ง พูด อ�าน และเขียน ใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษา
เพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการแก1ไขป"ญหา  การใช1ทักษะชีวิต  และการใช1เทคโนโลยี 
 โดยมีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีนิสัยรักการอ�าน  
ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา รักการเรียนรู1ภาษาอังกฤษ ชอบใช1
ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชาอ่ืน มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย  ใฝ:
เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย และมีจิตสาธารณะ 
          
ผลการเรียนรู� 
1. บอกความหมายสัญลักษณ/ต�างๆทางคณิตศาสตร/และข1อมูลวิทยาศาสตร/ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันได1 
2. นำเสนอข1อมูลเก่ียวกับคณิตศาสตร/และวิทยาศาสตร/ใกล1ตัวได1 
3. พูดโต1ตอบ และวิเคราะห/ข�าว ตามสถานการณ/ต�างๆ ในชีวิตประจำวันได1โดยใช1ภาษาง�ายๆ 
4. เข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาต�างประเทศและภาษาไทย ในเรื่องของคำ วลี สำนวนและประโยค 
5. เข1าใจเนื้อหาสาระภาษาต�างประเทศท่ีเก่ียวข1องกับสาระการเรียนรู1อ่ืน 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ22233         ภาษาอังกฤษทันโลก  3              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

  
เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1ผู1เรียนเข1าใจ บอกความหมาย ใช1ภาษา พูดโต1ตอบ นำเสนอ โดยให1ผู1เรียนศึกษา

คำศัพท/ สัญลักษณ/ทางคณิตศาสตร/ เก่ียวกับอัตราส�วน สัดส�วน เงินตรา รูปทรงเรขาคณิต ข1อปฏิบัติในการ
ใช1ห1องทดลองวิทยาศาสตร/ ประจุไฟฟZา มลภาวะ สิ่งแวดล1อม เป?นภาษาอังกฤษ 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ  มีทักษะการฟ"ง พูด อ�าน และเขียน ใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษา
เพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการแก1ไขป"ญหา  การใช1ทักษะชีวิต  และการใช1เทคโนโลยี 
 โดยมีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีนิสัยรักการอ�าน  
ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา รักการเรียนรู1ภาษาอังกฤษ ชอบใช1
ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชาอ่ืน มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย  ใฝ:
เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. บอกความหมายสัญลักษณ/ต�างๆทางคณิตศาสตร/และข1อมูลวิทยาศาสตร/ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันได1 
2. นำเสนอข1อมูลเก่ียวกับคณิตศาสตร/และวิทยาศาสตร/ท่ีมีผลต�อชีวิตประจำวันได1 
3. พูดโต1ตอบ และวิเคราะห/ข�าว ตามสถานการณ/ต�างๆ ในชีวิตประจำวันได1โดยใช1ภาษาง�ายๆ 
4. เข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาต�างประเทศและภาษาไทย ในเรื่องของคำ วลี สำนวนและประโยค 
5. เข1าใจเนื้อหาสาระภาษาต�างประเทศท่ีเก่ียวข1องกับสาระการเรียนรู1อ่ืน 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ22234         ภาษาอังกฤษทันโลก  4              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

  
 เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1ผู1เรียนเข1าใจ บอกความหมาย ใช1ภาษา พูดโต1ตอบ นำเสนอ โดยให1ผู1เรียน

ศึกษาคำศัพท/ สัญลักษณ/ทางคณิตศาสตร/ รูปทรง ยา อาหาร ร�างกายมนุษย/ การมองเห็นเป?นภาษาอังกฤษ 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ  มีทักษะการฟ"ง พูด อ�าน และเขียน ใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษา
เพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการแก1ไขป"ญหา  การใช1ทักษะชีวิต  และการใช1เทคโนโลยี 
 โดยมีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีนิสัยรักการอ�าน ใช1
ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา รักการเรียนรู1ภาษาอังกฤษ ชอบใช1
ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชาอ่ืน มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย  ใฝ:
เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. บอกความหมายสัญลักษณ/ และข1อมูลวิทยาศาสตร/ท่ีพบเห็นใน  ชีวิตประจำวันด1 
2. นำเสนอข1อมูลเก่ียวกับคณิตศาสตร/และวิทยาศาสตร/ท่ีมีผลต�อชีวิตประจำวันได1 
3. พูดโต1ตอบ และวิเคราะห/ข�าว ตามสถานการณ/ต�างๆ ในชีวิตประจำวันได1โดยใช1ภาษาง�ายๆ 
4. เข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาต�างประเทศและภาษาไทย ในเรื่องของคำ วลี สำนวนและ 
ประโยค 
5. เข1าใจเนื้อหาสาระภาษาต�างประเทศท่ีเก่ียวข1องกับสาระการเรียนรู1อ่ืน 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ23233         ภาษาอังกฤษทันโลก  5              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

  
เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1ผู1เรียนเข1าใจ บอกความหมาย ใช1ภาษา พูดโต1ตอบ นำเสนอ โดยให1ผู1เรียนศึกษา

คำศัพท/ สัญลักษณ/ทางคณิตศาสตร/ สถิติ ความน�าจะเป?น  กราฟ ตรีโกณ ระบบนิเวศน/ ระบบสุริยะจักรวาล
เป?นภาษาอังกฤษ 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ  มีทักษะการฟ"ง พูด อ�าน และเขียน ใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษา
เพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการแก1ไขป"ญหา  การใช1ทักษะชีวิต  และการใช1เทคโนโลยี 
 โดยมีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีนิสัยรักการอ�าน ใช1
ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา รักการเรียนรู1ภาษาอังกฤษ ชอบใช1
ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชาอื่น มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซื่อสัตย/สุจริต มีวินัย  ใฝ:
เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย และมีจิตสาธารณะ 
          
ผลการเรียนรู� 
1. บอกความหมายสัญลักษณ/ต�างๆทางคณิตศาสตร/และข1อมูลวิทยาศาสตร/ท่ีพบเห็นใน ชีวิตประจำวันได1 
2. นำเสนอข1อมูลเก่ียวกับกราฟ สถิติ ระบบสุริยะ ระบบนิเวศน/ พลังงาน ท่ีมีผลต�อชีวิตประจำวันได1 
3. พูดโต1ตอบ และวิเคราะห/ข�าว ท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล1อม ภัยทางธรรมชาติ ตามสถานการณ/ต�างๆ  
ในชีวิตประจำวันได1โดยใช1ภาษาง�ายๆ 
4. เข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาต�างประเทศและภาษาไทย ในเรื่องของคำ วลี สำนวนและประโยค 
5. เข1าใจเนื้อหาสาระภาษาต�างประเทศท่ีเก่ียวข1องกับสาระการเรียนรู1อ่ืน 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ23234         ภาษาอังกฤษทันโลก  6              กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

  
เป?นรายวิชาท่ีมุ�งให1ผู1เรียนเข1าใจ บอกความหมาย ใช1ภาษา พูดโต1ตอบ นำเสนอ โดยให1ผู1เรียนศึกษา

คำศัพท/ สัญลักษณ/ทางคณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/เป?นภาษาอังกฤษ 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ ทางคณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/เป?นภาษาอังกฤษ มีทักษะการฟ"ง พูด 
อ�าน และเขียน ใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความสามารถในการแก1ไขป"ญหา  การ
ใช1ทักษะชีวิต  และการใช1เทคโนโลย ี
 โดยมีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีนิสัยรักการอ�าน  
ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา รักการเรียนรู1ภาษาอังกฤษ ชอบใช1
ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชาอ่ืน มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย  ใฝ:
เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย และมีจิตสาธารณะ 
          
ผลการเรียนรู� 
1. บอกความหมายสัญลักษณ/ต�างๆทางคณิตศาสตร/และข1อมูลวิทยาศาสตร/ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันได1 
2. นำเสนอข1อมูลเก่ียวกับคณิตศาสตร/ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล1อมท่ีมีผลต�อชีวิตประจำวันได1 
3. อภิปราย และวิเคราะห/ข�าว ท่ีเก่ียวกับระบบนิเวศน/ท่ีเก่ียวกับชีวิตประจำวันได1 
4. เข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาต�างประเทศและภาษาไทย ในเรื่องของคำ วลี สำนวนและประโยค 
5. เข1าใจเนื้อหาสาระภาษาต�างประเทศท่ีเก่ียวข1องกับสาระการเรียนรู1อ่ืน 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ21241      ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ 1    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง        จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

  
         เข1าใจ ปฏิบัติตามคำขอร1อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ที่ฟ"งและอ�าน ใช1ภาษา พูดโต1ตอบ 
นำเสนอ สื่อสาร แสดงความคิดเห็น บอกความเป?นมา เข1าใจเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษา โดยให1ผู1เรียนศึกษา
คำศัพท/ สำนวน ข1อความ ประโยค สถานการณ/ต�างๆในชีวิตประจำวัน  จากสื่อที่ไม�ใช�ความเรียง บทความ 
บทเพลง บทกวี นิทาน เรื ่องสั้น ภาษาท�าทาง ประเพณี วันสำคัญ กีฬา ดนตรี กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม ภาษาต�างประเทศตามสถานการณ/ 

โดยใช1ทักษะกระบวนการต�างๆ ที่หลากหลายทั้งการทักทาย แนะนำตัว ฟ"ง พูด อ�านและเขียน ใน
การตีความนำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ความสนใจ งานอดิเรกและ ข1อความ เรื่องสั้นๆ  ที่เป?นความ
เรียง และไม�ใช�ความเรียง 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการฟ"ง พูด อ�าน และเขียน  กระบวนการฝJกทักษะ
ทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีนิสัย
รักการอ�าน มีเหตุผล มีวิจารณญาณ ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล รักการ
เรียนรู1ภาษาอังกฤษฝJกฝนอย�างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชาอ่ืน 
และมีขันติธรรม มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซื่อสัตย/สุจริต มีวินัย  ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งมั่นใน
การทำงาน รักความเป?นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1.  ปฏิบัติตาม คำแนะคำสั่งคำชี้แจงได1 
2. นำเสนอเรื่องราว ข�าวสาร ประสบการณ/เรื่องใกล1ตัวแลเหตุการณ/ในท1องถ่ิน 
3. สื่อสารโดยใช1ภาษาและท�าทางต�างๆ ให1เหมาะสมกับบุคคล ตามวัฒนธรรมได1 
4. บอกความเป?นมาของงานประเพณี วันสำคัญของเจ1าของภาษาได1 
5. เข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได1 
         
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ21242    ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ 2    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง    จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

  
 เข1าใจ ปฏิบัติตามคำขอร1อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายและ สัญลักษณ/ต�างๆ ท่ีฟ"งและอ�าน ใช1
ภาษา พูดโต1ตอบ นำเสนอ สื่อสาร แสดงความคิดเห็น บอกความเป?นมา เข1าใจเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษา 
โดยให1ผู1เรียนศึกษาคำศัพท/ สำนวน ข1อความ ประโยค สถานการณ/ต�างๆในชีวิตประจำวัน  จากสื่อท่ีไม�ใช�
ความเรียง บทความ บทเพลง บทกวี นิทาน เรื่องสั้น ภาษาท�าทาง ประเพณี วันสำคัญ กีฬา ดนตรี กิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม ภาษาต�างประเทศตามสถานการณ/ 

โดยใช1ทักษะกระบวนการต�างๆ ท่ีหลากหลายท้ังฟ"ง พูด อ�านและเขียน ในการตีความนำเสนอ
เรื่องราวในชีวิตประจำวัน สถานท่ีท�องเท่ียว บุคลท่ีมีชื่อเสียง ข1อความ เรื่องสั้นๆ  ท่ีเป?นความเรียง และไม�ใช�
ความเรียง และการนำเสนอเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมของประเทศกับประเทศอ่ืนๆ  
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการฟ"ง พูด อ�าน และเขียน  กระบวนการฝJกทักษะ
ทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีนิสัย
รักการอ�าน มีเหตุผล มีวิจารณญาณ ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล รักการ
เรียนรู1ภาษาอังกฤษฝJกฝนอย�างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชาอ่ืน 
และมีขันติธรรม มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย  ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันใน
การทำงาน รักความเป?นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1.  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ สัญลักษณ/ เครื่องหมายต�างๆได1 
2. นำเสนอเรื่องราว ข�าวสาร ประสบการณ/เรื่องใกล1ตัวแลเหตุการณ/ในท1องถ่ิน 
3. สื่อสารโดยใช1ภาษาและท�าทางต�างๆ ให1เหมาะสมกับบุคคล ตามวัฒนธรรมได1 
4. บอกความเป?นมาของงานประเพณี วันสำคัญของเจ1าของภาษาได1 
5. เข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได1 
          
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ22241    ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ 3    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง    จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

  
เข1าใจ ปฏิบัติตามคำขอร1อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ท่ีฟ"งและอ�าน ใช1ภาษา พูดโต1ตอบ 

นำเสนอ สื่อสาร แสดงความคิดเห็น บอกความเป?นมา เข1าใจเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษา โดยให1ผู1เรียนศึกษา
คำศัพท/ สำนวน ข1อความ ประโยค สถานการณ/ต�างๆในชีวิตประจำวัน  จากสื่อท่ีไม�ใช�ความเรียง บทความ 
บทเพลง บทกวี นิทาน เรื่องสั้น ภาษาท�าทาง ประเพณี วันสำคัญ กีฬา ดนตรี กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม ภาษาต�างประเทศตามสถานการณ/ 

โดยใช1ทักษะกระบวนการต�างๆ ท่ีหลากหลายท้ังการฟ"ง พูด อ�านและเขียน ในการตีความนำเสนอ
ข1อมูล การแนะนำ อธิบาย อุปกรณ/เครื่องใช1ต�างๆ ภายในบ1าน และข1อมูลเรื่องราวเก่ียวกับบุคลิก นิสัยของ
ตัวเองและบุคคลอ่ืน การศึกษา สถานท่ีท�องเท่ียว การผจญภัย และเรื่องลึกลับ     
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการฟ"ง พูด อ�าน และเขียน  กระบวนการฝJกทักษะ
ทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีนิสัย
รักการอ�าน มีเหตุผล มีวิจารณญาณ ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล รักการ
เรียนรู1ภาษาอังกฤษฝJกฝนอย�างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชาอ่ืน 
และมีขันติธรรม มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย  ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันใน
การทำงาน รักความเป?นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. ปฏิบัติตามคำขอร1อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ท่ีฟ"งและอ�านได1   
2. นำเสนอเรื่องราว ข�าวสาร ประสบการณ/เรื่องใกล1ตัวแลเหตุการณ/ในท1องถ่ิน 
3. สื่อสารโดยใช1ภาษาและท�าทางต�างๆ ให1เหมาะสมกับบุคคล ตามวัฒนธรรมได1 
4. บอกความเป?นมาของงานประเพณี วันสำคัญของเจ1าของภาษาได1 
5. เข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได1 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
 
 
 
 
 
 
 



445 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ22242    ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ 4    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 2       ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง    จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

  
เข1าใจ ปฏิบัติตามคำขอร1อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย ท่ีฟ"งและอ�าน ใช1ภาษา พูดโต1ตอบ 

นำเสนอ สื่อสาร แสดงความคิดเห็น บอกความเป?นมา เข1าใจเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษา โดยให1ผู1เรียนศึกษา
คำศัพท/ สำนวน ข1อความ ประโยค สถานการณ/ต�างๆในชีวิตประจำวัน  จากสื่อท่ีไม�ใช�ความเรียง บทความ 
บทเพลง บทกวี นิทาน เรื่องสั้น ภาษาท�าทาง ประเพณี วันสำคัญ กีฬา ดนตรี กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม ภาษาต�างประเทศตามสถานการณ/ 

โดยใช1ทักษะกระบวนการต�างๆ ท่ีหลากหลายท้ังการฟ"ง พูด อ�านและเขียน ในการตีความนำเสนอ
เรื่องราวในชีวิตประจำวัน สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล1อม และการวิเคราะห/ สังเคราะห/แก1ไขป"ญหา 
 เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการฟ"ง พูด อ�าน และเขียน  กระบวนการฝJกทักษะ
ทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีนิสัย
รักการอ�าน มีเหตุผล มีวิจารณญาณ ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล รักการ
เรียนรู1ภาษาอังกฤษฝJกฝนอย�างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชาอ่ืน 
และมีขันติธรรม มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/สุจริต มีวินัย  ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันใน
การทำงาน รักความเป?นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1.  ปฏิบัติตาม คำแนะคำสั่งคำชี้แจงได1 
2. นำเสนอเรื่องราว ข�าวสาร ประสบการณ/เรื่องใกล1ตัวแลเหตุการณ/ในท1องถ่ิน 
3. สื่อสารโดยใช1ภาษาและท�าทางต�างๆ ให1เหมาะสมกับบุคคล ตามวัฒนธรรมได1 
4. บอกความเป?นมาของงานประเพณี วันสำคัญของเจ1าของภาษาได1 
5. เข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได1 
           
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
 
 
 
 
 
 
 
 



446 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ23241      ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ 5    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง    จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

  
ศึกษารูปแบบของข1อความ คำ วลี ประโยค ข1อมูลข�าวสารท่ีเป?นความเรียงและไม�ใช�ความเรียง  บท

ร1อยกรอง เรื่องท่ีเป?นสารคดี  บันเทิงคดี สภาพอากาศ สถานท่ีท�องเท่ียว อาหาร ข�าวสาร บุคคล และคดี
ความต�างๆ รวมท้ังวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา  

โดยใช1ทักษะกระบวนการต�างๆ ท่ีหลากหลายท้ังการฟ"ง พูด อ�านและเขียน การตีความ การ
วิเคราะห/ การสังเคราะห/ และแสดงความคิดเห็นท่ีใช1ถ1อยคำของตนเอง นำเสนอข1อมูลเรื่องราวท่ีเก่ียวกับ
ความสนใจของวัยรุ�น เสื้อผ1า กีฬา กิจกรรมต�างๆ ท้ังเรื่องราวท่ีได1จากการอ�าน การฟ"ง แสดงความคิดเห็นต�อ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีของเจ1าของภาษา และวิเคราะห/ความเหมือนและความแตกต�าง รวมท้ัง
วิเคราะห/ สังเคราะห/ เนื้อหาภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืน    

เพ่ือให1นักเรียนเป?นผู1มีรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ซื่อสัตย/สุจริตมีวินัยใฝ:เรียนรู1อยู�อย�างพอเพียงมุ�งม่ันใน
การทำงานรักความเป?นไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท1องถ่ิน ชุมชนร�วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู� 
1. อ�านออกเสียงข1อความ ข�าว โฆษณา และบทร1อยกรองสั้นๆ ถูกต1องตามหลักการอ�าน 
2. ระบุและเขียนสื่อท่ีไม�ใช�ความเรียงรูปแบบต�างๆให1สัมพันธ/กับประโยค และข1อความท่ีฟ"งหรืออ�าน 
3. สนทนาและเขียนโต1ตอบข1อมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องต�างๆใกล1ตัว  สถานการณ/ ข�าว เรื่องท่ีอยู�ในความ
สนใจของสังคมและสื่อสารอย�างต�อเนื่องและเหมาะสมโดยใช1โครงสร1างท่ีกำหนด 
4. อ�านและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แก�นสาระ หัวข1อเรื่องท่ีได1จากการวิเคราะห/เรื่อง/ข�าว/เหตุการณ//
สถานการณ/ท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต�างระหว�างการออกเสียงประโยคชนิดต�างๆและการ
ลำดับคำตามโครงสร1างประโยคของภาษาต�างประเทศและภาษาไทย 

 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ23242      ภาษาอังกฤษเสริมศักยภาพ 6    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง      จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

  
ศึกษารูปแบบของข1อความ คำ วลี ประโยค ข1อมูลข�าวสารท่ีเป?นความเรียงและไม�ใช�ความเรียง  บท

ร1อยกรอง เรื่องท่ีเป?นสารคดี  บันเทิงคดี ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษา  
โดยใช1ทักษะกระบวนการต�างๆ ท่ีหลากหลายท้ังการฟ"ง พูด อ�านและเขียน การตีความ การ

วิเคราะห/ การสังเคราะห/ และแสดงความคิดเห็นท่ีใช1ถ1อยคำของตนเอง นำเสนอข1อมูลเรื่องราวเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี สิ่งแวดล1อม การท�องเท่ียว สุขภาพอนามัย และการแก1ป"ญหา ท้ังเรื่องราวท่ีได1จาก
การอ�าน การฟ"ง แสดงความคิดเห็นต�อวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีของเจ1าของภาษา และวิเคราะห/ความ
เหมือนและความแตกต�าง รวมท้ังวิเคราะห/ สังเคราะห/ เนื้อหาภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการ
เรียนรู1อ่ืน    

เพ่ือให1นักเรียนเป?นผู1มีรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ซื่อสัตย/สุจริตมีวินัยใฝ:เรียนรู1อยู�อย�างพอเพียงมุ�งม่ันใน
การทำงานรักความเป?นไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท1องถ่ิน ชุมชนร�วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู� 
1. อ�านออกเสียงข1อความ ข�าว โฆษณา และบทร1อยกรองสั้นๆ ถูกต1องตามหลักการอ�าน 
2. ระบุและเขียนสื่อท่ีไม�ใช�ความเรียงรูปแบบต�างๆให1สัมพันธ/กับประโยค และข1อความท่ีฟ"งหรืออ�าน 
3. สนทนาและเขียนโต1ตอบข1อมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องต�างๆใกล1ตัว  สถานการณ/ ข�าว เรื่องท่ีอยู�ในความ
สนใจของสังคมและสื่อสารอย�างต�อเนื่องและเหมาะสมโดยใช1โครงสร1างท่ีกำหนด 
4. อ�านและเขียนสรุปใจความสำคัญ / แก�นสาระ หัวข1อเรื่องท่ีได1จากการวิเคราะห/เรื่อง/ข�าว/เหตุการณ//
สถานการณ/ท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม 
5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต�างระหว�างการออกเสียงประโยคชนิดต�างๆและการ
ลำดับคำตามโครงสร1างประโยคของภาษาต�างประเทศและภาษาไทย 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
 
 
 
 
 
 
 



448 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ31201        ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือการใช1งานต�าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยายท่ีฟ"งและพูด   
เพ่ือขอและให1ข1อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/ข�าว/
เหตุการณ/ท่ีฟ"งและอ�านอย�างเหมาะสม พูดนำเสนอข1อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ//ข�าว เหตุการณ/ เรื่อง
และประเด็นต�าง ๆ ท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม ค1นคว1า สืบค1น สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูลท่ี
เก่ียวข1องกับกลุ�มสาระอ่ืน จากแหล�งการเรียนรู1ต�าง ๆ ใช1ภาษาในสถานการณ/จริง/สถานการณ/จำลองท่ี
เกิดข้ึน ในห1องเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม ใช1ภาษาต�างประเทศในการสืบค1น รวบรวม วิเคราะห/ และ
สรุปความรู1/ข1อมูลต�าง ๆ จากสื่อและแหล�งการเรียนรู1ต�างๆ ในการศึกษาต�อและประกอบอาชีพ   
 โดยใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฟ"งและพูดโดยมีความม่ันใจในการใช1ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1    
วิชาอ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน อยู�อย�างพอเพียง ซ่ือสัตย/สุจริต มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ รักความเป?นไทย  
มีจิตสาธารณะ และใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล 
  
ผลการเรียนรู� 
1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือการใช1งานต�าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายท่ีฟ"งและอ�าน 
2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให1ข1อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข�าว/เหตุการณ/ท่ีฟ"งและอ�านอย�างเหมาะสม 
3. พูดและเขียนแสดงนำเสนอข1อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ//ข�าว เหตุการณ/ เรื่องและประเด็นต�าง ๆ 
ท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม  
4. ค1นคว1า สืบค1น สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระอ่ืนจากแหล�งการเรียนรู1
ต�าง ๆ และนำเสนอด1วยการพูดและการเขียน 
5. ใช1ภาษาในสถานการณ/จริง/สถานการณ/จำลองท่ีเกิดข้ึนในห1องเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
6. ใช1ภาษาต�างประเทศในการสืบค1น รวบรวม วิเคราะห/ และสรุปความรู1/ข1อมูลต�าง ๆ จากสื่อและ 
แหล�งการเรียนรู1ต�าง ๆ ในการศึกษาต�อและประกอบอาชีพ   

 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
 
 
 



449 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ31202      ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2        กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
 ฟ"ง พูด อ�านและเขียน ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร1อง คำแนะนำ ตีความแสดงความคิดเห็น โดยให1
นักเรียนศึกษาข1อความ คำสั่ง คำขอร1อง คำแนะนำ ข1อมูลและข�าวสาร  เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ พูดและ
เขียนแสดงความต1องการ เสนอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ การให1ความช�วยเหลือในสถานการณ/จำลอง และ
สถานการณ/จริงได1อย�างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู1สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่อง
ต�าง ๆ กิจกรรมและประสบการณ/ และข�าวเหตุการณ/อย�างเหมาะสม เลือกเข1าร�วม แนะนำและจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมอย�างวัฒนธรรมอย�างเหมาะสม ค1นคว1า/สืบค1น/บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับข1อมูล ท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืนจากแหล�งการเรียนรู1ต�าง ๆ ใช1ภาษาต�างประเทศในการ
สืบค1น/ค1นคว1ารวบรวม วิเคราะห/ และสรุปความรู1ต�าง ๆ จากสื่อ และแหล�งการเรียนรู1ต�าง ๆ ในการศึกษา
ต�อและการประกอบอาชีพ  
 โดยใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ฟ"ง พูด  อ�าน และเขียนโดยมีความม่ันใจใน
การใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ   
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชา
อ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน อยู�อย�างพอเพียง ซ่ือสัตย/สุจริต มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ รักความเป?นไทย มี
จิตสาธารณะ และใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล 
 
ผลการเรียนรู� 
1. พูดและเขียนแสดงความต1องการ เสนอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ การให1ความช�วยเหลือในสถานการณ/จำลอง 
และสถานการณ/จริงได1อย�างเหมาะสม    
2. พูดและเขียนบรรยายความรู1สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต�าง ๆ กิจกรรมและ 
ประสบการณ/และข�าวเหตุการณ/อย�างเหมาะสม    
3. เลือกเข1าร�วม แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย�างเหมาะสม 
4. ค1นคว1า/สืบค1น/บันทึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูล ท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืน
จากแหล�งการเรียนรู1ต�าง ๆ 
5. ใช1ภาษาต�างประเทศในการสืบค1น/ค1นคว1า รวบรวม วิเคราะห/และสรุปความรู1ต�าง ๆ จากสื่อและแหล�ง
การเรียนรู1ต�าง ๆ ในการศึกษาต�อและการประกอบอาชีพ   
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
 
 
 



450 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ32201      ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3   กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือการใช1งานต�าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยายท่ีฟ"งและพูด สรุป
ใจความสำคัญ แก�นสาระท่ีได1จากการวิเคราะห/เรื่อง กิจกรรม ข�าว เหตุการณ/ และสถานการณ/ตามความ
สนใจ ค1นคว1า/สืบค1น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระอ่ืนจากแหล�ง
เรียนรู1ต�าง ๆ และนำเสนอด1วยการพูดและการเขียน สนทนาและเขียนโต1ตอบข1อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต�าง 
ๆ ใกล1ตัว ประสบการณ/ สถานการณ/ ข�าว/เหตุการณ/ ประเด็นท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย�าง
ต�อเนื่องและเหมาะสม จับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ สรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟ"งและบันเทิงคดี พร1อมท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ พูดแสดงความต1องการ เสนอ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให1ความช�วยเหลือในชีวิตประจำวัน 
 โดยใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ฟ"ง พูด  อ�าน และเขียนโดยมีความม่ันใจใน
การใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ   
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชา
อ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน อยู�อย�างพอเพียง ซ่ือสัตย/สุจริต มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ รักความเป?นไทย มี
จิตสาธารณะ และใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล 
  
ผลการเรียนรู� 
1. จับใจความสำคัญวิเคราะห/ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟ"ง เรื่องท่ีเป?นสารคดี
และบันเทิง  
2. พูดบรรยายความรู1สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต�าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ/ และ
ข�าว/เหตุการณ/อย�างมีเหตุผล 
3. พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ/ และเหตุการณ/ท้ังในท1องถ่ิน สังคม และโลก พร1อม
ท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ 
4. ค1นคว1า/สืบค1น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืน
จากแหล�งการเรียนรู1ต�างๆ และนำเสนอด1วยการพูด 
5. ใช1ภาษาต�างประเทศในการสืบค1น รวบรวม วิเคราะห/ และสรุปความรู1/ข1อมูลต�าง ๆ จากสื่อและแหล�งการ
เรียนรู1ต�าง ๆ 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
 
 



451 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ32202      ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4   กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 2         เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
 ฟ"ง พูดและสนทนา ใช1คำสั่ง คำขอร1อง คำแนะนำ โดยให1ผู1เรียนศึกษาคำศัพท/ สำนวน อ�านออก
เสียง อธิบาย จับใจความสำคัญ พูดและเขียน สนทนาโต1ตอบ บรรยายความรู1สึก เสนอข1อมูล สรุปใจความ 
แสดงความคิดเห็น อธิบายเปรียบเทียบ อภิปรายค1นคว1า รวบรวม วิเคราะห/ เผยแพร� ใช1ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ/จริง มีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีเหตุผล มี
วิจารณญาณ ใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาท ถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู1ภาษาอังกฤษ 
ฝJกฝนอย�างจริงจังและเพียงพอ มีสุนทรียภาพทางภาษา ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือ ในการเรียนวิชา
อ่ืนแหล�งการเรียนรู1ต�าง ๆ รู1จักประยุกต/ใช1ภาษาเพ่ือการงานอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  
 โดยใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ฟ"ง พูด  อ�าน และเขียนโดยมีความม่ันใจใน
การใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ   
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชา
อ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน อยู�อย�างพอเพียง ซ่ือสัตย/สุจริต มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ รักความเป?นไทย มี
จิตสาธารณะ และใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล 
  
ผลการเรียนรู� 
1. พูดและสรุปใจความสำคัญ แก�นสาระท่ีได1จากการวิเคราะห/เรื่อง กิจกรรม ข�าว เหตุการณ/ และ
สถานการณ/ตามความสนใจ               
2. ค1นคว1า/สืบค1น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสารอ่ืนจากแหล�ง
เรียนรู1ต�าง ๆ และนำเสนอด1วยการพูด  
3. สนทนาโต1ตอบข1อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต�าง ๆ ใกล1ตัว ประสบการณ/ สถานการณ/  ข�าว/เหตุการณ/ 
ประเด็นท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย�างต�อเนื่องและเหมาะสม  
4. จับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟ"ง และ 
บันเทิงคดี พร1อมท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ 
5. พูดแสดงความต1องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให1ความช�วยเหลือในสถานการณ/ต�าง ๆ 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
 
 
 
 
 



452 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ33201         ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 5    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือการใช1งานต�าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยายท่ีฟ"งและอ�าน   
จับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟ"ง เรื่องท่ีเป?นสารคดี
และบันเทิงคดี พร1อมท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ  สนทนาโต1ตอบข1อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต�างๆ 
ใกล1ตัว ประสบการณ/ สถานการณ/ ข�าว/เหตุการณ/ ประเด็นท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย�าง
ต�อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช1คำขอร1อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย พูดเสนอ ตอบรับ ปฏิเสธใน
สถานการณ/จริง และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข�าวและเหตุการณ/ ใช1ภาษา น้ำเสียง กริยาเหมาะกับระดับ
บุคคลและสถานการณ/ เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจ มีทักษะการเรียนรู1เพ่ือการสื่อสาร เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห/อย�างมีเหตุผล กระบวนการฟ"ง และกระบวนการพูด เพ่ือให1ผู1เรียนได1เกิดการเรียนรู1
ภาษาอย�างมีประสิทธิภาพ 
 โดยใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ฟ"ง พูด  อ�าน และเขียนโดยมีความม่ันใจใน
การใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ   
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชา
อ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน อยู�อย�างพอเพียง ซ่ือสัตย/สุจริต มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ รักความเป?นไทย มี
จิตสาธารณะ และใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล 
 
ผลการเรียนรู� 
1. พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ/ และเหตุการณ/ ท้ังในท1องถ่ิน สังคมและโลก พร1อม
ท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ 
2. ค1นคว1า/สืบค1น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระอ่ืน 
จากแหล�งเรียนรู1ต�าง ๆ และนำเสนอด1วยการพูด  
3. ใช1ภาษาสื่อสารในสถานการณ/จริง/สถานการณ/จำลองท่ีเกิดข้ึนในห1องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือการใช1งานต�าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยายท่ีฟ"งและอ�าน 
5. สนทนาโต1ตอบข1อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต�าง ๆ ใกล1ตัว ประสบการณ/ สถานการณ/  ข�าว/เหตุการณ/ 
ประเด็นท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย�างต�อเนื่องและเหมาะสม 
6. จับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟ"งและอ�านเรื่องท่ี
เป?นสารคดีและบันเทิงคดี พร1อมท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ 
7. พูดบรรยายความรู1สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต�าง ๆ กิจกรรม  ประสบการณ/  
และข�าว/เหตุการณ/อย�างมีเหตุผลเลือกและใช1คำขอร1อง ให1คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย�างคล�องแคล�ว 
  
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 



453 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ33202      ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 6   กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง      จำนวน 0.5 หน�วยกิต 

 
 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือการใช1งานต�าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยายท่ีฟ"ง จับใจความ
สำคัญ วิเคราะห/ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟ"ง เรื่องท่ีเป?นสารคดีและบันเทิงคดี 
พร1อมท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ สนทนาและเขียนโต1ตอบข1อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต�าง ๆ ใกล1
ตัว ประสบการณ/ สถานการณ/ ข�าว เหตุการณ/ ประเด็นท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย�าง
ต�อเนื่องและเหมาะสม พูดและสรุปใจความสำคัญ แก�นสาระท่ีได1จากการวิเคราะห/เรื่องกิจกรรม ข�าว/
เหตุการณ/และสถานการณ/ตามความสนใจ ค1นคว1า/สืบค1น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูล
ท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืนจากแหล�งการเรียนรู1ต�าง ๆ รู1จักประยุกต/ใช1ภาษาเพ่ือการงานอาชีพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพ  
 โดยใช1กระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ฟ"ง พูด  อ�าน และเขียนโดยมีความม่ันใจใน
การใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ มีวินัย ใฝ:เรียนรู1 ชอบใช1ภาษาอังกฤษเป?นเครื่องมือในการเรียนรู1วิชา
อ่ืน  มุ�งม่ันในการทำงาน อยู�อย�างพอเพียง ซ่ือสัตย/สุจริต มีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ รักความเป?นไทย มี
จิตสาธารณะ และใช1ภาษาอังกฤษอย�างมีมารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล 
 
ผลการเรียนรู� 
1. พูดและสรุปใจความสำคัญ แก�นสาระท่ีได1จากการวิเคราะห/เรื่อง กิจกรรม ข�าว เหตุการณ/ และ
สถานการณ/ตามความสนใจ               
2. ค1นคว1า/สืบค1น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระอ่ืน จากแหล�ง
เรียนรู1ต�าง ๆ และนำเสนอด1วยการพูด  
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือการใช1งานต�าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบายและคำบรรยายท่ีฟ"งและอ�าน 
4. สนทนาโต1ตอบข1อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต�าง ๆ ใกล1ตัว ประสบการณ/ สถานการณ/  ข�าว เหตุการณ/  
ประเด็นท่ีอยู�ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย�างต�อเนื่องและเหมาะสม  
5. จับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟ"งและบันเทิงคดี 
พร1อมท้ังให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบ 
6. พูดแสดงความต1องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให1ความช�วยเหลือในเรื่องต�าง ๆ 
 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
 
 



454 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ31221        ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห; 1     กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 ฝJกทักษะการอ�านแบบ  Skimming / Scanning และตอบคำถามได1  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข1อมูล ข�าวสาร ได1อย�างถูกต1อง พร1อมให1เหตุผลเก่ียวกับเรื่องต�างๆ เช�น การสรุปข�าว เหตุการณ/ท่ีเกิดข้ึนท้ัง
ในระดับท1องถ่ิน ได1อย�างเหมาะสม  ใช1ภาษา เพ่ืออธิบายข1อมูล บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต�างระหว�างภาษาและวัฒนธรรม ของเจ1าของภาษา และวัฒนธรรมไทย  สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการ
เชื่อมโยงความรู1กับกลุ�มสาระอ่ืนได1  รวมถึงใช1ความรู1ทางภาษาในการศึกษาค1นคว1า สืบค1นข1อมูล ความรู1จาก
แหล�งการเรียนรู1ต�างๆ เช�น แหล�งข1อมูลสารสนเทศ และห1องสมุด  
 เพ่ือให1ผู1เรียนมีความม่ันใจในการอ�านอย�างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห/ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  
และมีทักษะตามกระบวนการอ�าน สามารถใช1ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ/ต�างๆ ได1อย�าง
คล�องแคล�ว ถูกต1อง และเหมาะสม 
 โดยเป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร�วมอนุรักษ/พลังงาน และ
สิ่งแวดล1อม  สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมท1องถ่ิน 
  
ผลการเรียนรู� 
1. อ�านแบบ  Skimming / Scanning   และสามารถตอบคำถามได1 
2. วิเคราะห/และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ/ในท1องถ่ิน 
3. ใช1ภาษา เพ่ืออธิบายข1อมูล บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา และวัฒนธรรมไทย 
4. ใช1ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ�มสาระอ่ืนได1  
5. ใช1ภาษาต�างประเทศในการค1นคว1า สืบค1น  และสรุปเก่ียวกับข1อมูล ท่ีได1จากแหล�งการเรียนรู1ต�างๆ 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



455 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ31222        ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห; 2      ลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 ฝJกทักษะการอ�านแบบ  Skimming / Scanning และตอบคำถามได1  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข1อมูล ข�าวสาร ได1อย�างถูกต1อง พร1อมให1เหตุผลเก่ียวกับเรื่องต�างๆ เช�น การสรุปข�าว เหตุการณ/ท่ีเกิดข้ึนท้ัง
ในระดับท1องถ่ิน ได1อย�างเหมาะสม  ใช1ภาษา เพ่ืออธิบายข1อมูล บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต�างระหว�างภาษาและวัฒนธรรม ของเจ1าของภาษา และวัฒนธรรมไทย  สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการ
เชื่อมโยงความรู1กับกลุ�มสาระอ่ืนได1  รวมถึงใช1ความรู1ทางภาษาในการศึกษาค1นคว1า สืบค1นข1อมูล ความรู1จาก
แหล�งการเรียนรู1ต�างๆ เช�น แหล�งข1อมูลสารสนเทศ และห1องสมุด  
 เพ่ือให1ผู1เรียนมีความม่ันใจในการอ�านอย�างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห/ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  
และมีทักษะตามกระบวนการอ�าน สามารถใช1ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ/ต�างๆ ได1อย�าง
คล�องแคล�ว ถูกต1อง และเหมาะสม 
 โดยเป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร�วมอนุรักษ/พลังงาน และ
สิ่งแวดล1อม  สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมท1องถ่ิน 
  
ผลการเรียนรู� 
1. อ�านแบบ  Skimming / Scanning   และสามารถตอบคำถามได1 
2. วิเคราะห/และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ/ในท1องถ่ิน 
3. ใช1ภาษา เพ่ืออธิบายข1อมูล บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา และวัฒนธรรมไทย 
4. ใช1ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ�มสาระอ่ืนได1  
5. ใช1ภาษาต�างประเทศในการค1นคว1า สืบค1น  และสรุปเก่ียวกับข1อมูล ท่ีได1จากแหล�งการเรียนรู1ต�างๆ 
 
รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา อ32221       ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห; 3      กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 ฝJกทักษะการอ�านเพ่ือจับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ จากเรื่องประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ได1
อย�างถูกต1อง  เดาความหมายของคำศัพท/ และเชื่อมโยงความหมายโดยการอ1างถึงได1  แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับข1อมูล ข�าวสาร ได1อย�างถูกต1อง พร1อมให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบเก่ียวกับเรื่องต�างๆ เช�น 
การสรุปข�าว เหตุการณ/ท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับท1องถ่ิน และสังคม ได1อย�างเหมาะสม ใช1ภาษา เพ่ืออธิบายข1อมูล 
บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและวัฒนธรรม ของเจ1าของภาษา และ
วัฒนธรรมไทย และสามารถนำมาใช1ได1อย�างมีวิจารณญาณ  สรุป เสนอความคิดรวบยอด เก่ียวกับ
ประสบการณ/  หรือบทอ�านได1อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ�ม
สาระอ่ืนได1  รวมถึงใช1ความรู1ทางภาษาในการศึกษาค1นคว1า สืบค1นข1อมูล ความรู1จากแหล�งการเรียนรู1ต�างๆ 
เช�น แหล�งข1อมูลสารสนเทศ และห1องสมุด 
 เพ่ือให1ผู1เรียนมีความม่ันใจในการอ�านอย�างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห/ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  
และมีทักษะตามกระบวนการอ�าน  สามารถใช1ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ/ต�างๆ ได1อย�าง
คล�องแคล�ว ถูกต1อง และเหมาะสม 
 โดยเป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร�วมอนุรักษ/พลังงาน และ
สิ่งแวดล1อม  สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมท1องถ่ิน  
 
ผลการเรียนรู� 
1.  จับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความและแสดงความคิดเห็นจากการอ�านเรื่องท่ีเป?นสารคดีและบันเทิงคดี 
2.  อ�านข1อความ เรื่องสั้น แล1วสามารถเดาความหมายของคำศัพท/ และเชื่อมโยงความหมายโดยการอ1างถึง
ได1       
3.  วิเคราะห/และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ/ในท1องถ่ิน และสังคม  
4.  ใช1ภาษาเพ่ืออธิบายข1อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ  ความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา และวัฒนธรรมไทย และสามารถนำมาใช1ได1อย�างมีวิจารณญาณ 
5.  สรุป เสนอความคิดรวบยอด เก่ียวกับประสบการณ/  หรือบทอ�านได1อย�างมีประสิทธิภาพ 
6.  สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ�มสาระอ่ืนได1  
7.  ใช1ภาษาต�างประเทศในการค1นคว1า สืบค1น สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูล ความรู1ท่ีได1จาก
แหล�งการเรียนรู1ต�างๆ 
 
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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 คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ32222         ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห; 4    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 ฝJกทักษะการอ�านเพ่ือจับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ จากเรื่องประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ได1
อย�างถูกต1อง  เดาความหมายของคำศัพท/ และเชื่อมโยงความหมายโดยการอ1างถึงได1  แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับข1อมูล ข�าวสาร ได1อย�างถูกต1อง พร1อมให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบเก่ียวกับเรื่องต�างๆ เช�น 
การสรุปข�าว เหตุการณ/ท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับท1องถ่ิน และสังคม ได1อย�างเหมาะสม ใช1ภาษา เพ่ืออธิบายข1อมูล 
บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและวัฒนธรรม ของเจ1าของภาษา และ
วัฒนธรรมไทย และสามารถนำมาใช1ได1อย�างมีวิจารณญาณ  สรุป เสนอความคิดรวบยอด เก่ียวกับ
ประสบการณ/  หรือบทอ�านได1อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ�ม
สาระอ่ืนได1  รวมถึงใช1ความรู1ทางภาษาในการศึกษาค1นคว1า สืบค1นข1อมูล ความรู1จากแหล�งการเรียนรู1ต�างๆ 
เช�น แหล�งข1อมูลสารสนเทศ และห1องสมุด 
 เพ่ือให1ผู1เรียนมีความม่ันใจในการอ�านอย�างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห/ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  
และมีทักษะตามกระบวนการอ�าน  สามารถใช1ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ/ต�างๆ ได1อย�าง
คล�องแคล�ว ถูกต1อง และเหมาะสม 
 โดยเป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร�วมอนุรักษ/พลังงาน และ
สิ่งแวดล1อม  สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมท1องถ่ิน  
 
ผลการเรียนรู� 
1.  จับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความและแสดงความคิดเห็นจากการอ�านเรื่องท่ีเป?นสารคดีและบันเทิงคดี 
2.  อ�านข1อความ เรื่องสั้น สามารถเดาความหมายของคำศัพท/ และเชื่อมโยงความหมายโดยการอ1างถึงได1       
3.  วิเคราะห/และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ/ในท1องถ่ิน และสังคม  
4.  ใช1ภาษาเพ่ืออธิบายข1อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา และวัฒนธรรมไทย และสามารถนำมาใช1ได1อย�างมีวิจารณญาณ 
5.  สรุป เสนอความคิดรวบยอด เก่ียวกับประสบการณ/ หรือบทอ�านได1อย�างมีประสิทธิภาพ 
6.  สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ�มสาระอ่ืนได1  
7.  ใช1ภาษาต�างประเทศในการค1นคว1า สืบค1น สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูล ความรู1ท่ีได1จาก
แหล�งการเรียนรู1ต�างๆ 
 
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33221          ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห; 5   กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกทักษะการอ�านเพ่ือจับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ สรุปความ จากเรื่องประเภทสารคดีและ

บันเทิงคดี บอกจุดประสงค/ผู1เขียน น้ำเสียง ทัศนคติ และลีลาการเขียนได1  แสดงความคิดเห็นกับข1อมูล 
ข�าวสาร ได1อย�างถูกต1อง พร1อมให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบเก่ียวกับเรื่องต�างๆ เช�น การสรุปข�าว 
เหตุการณ/ท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับท1องถ่ิน ระดับประเทศ ไปจนถึงระหว�างประเทศได1อย�างเหมาะสม ใช1ภาษา 
เพ่ืออธิบายข1อมูล บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและวัฒนธรรม ของ
เจ1าของภาษา และวัฒนธรรมไทย และสามารถนำมาใช1ได1อย�างมีวิจารณญาณ สามารถนำเสนอข1อมูล 
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นเชิงวิเคราะห/ด1วยวิธีการท่ีหลากหลายอย�างสร1างสรรค/และมีประสิทธิภาพ  
สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ�มสาระอ่ืนได1  รวมถึงใช1ความรู1ทางภาษาในการศึกษา
ค1นคว1า สืบค1น สรุป และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับข1อมูล ความรู1จากแหล�งการเรียนรู1ต�างๆ เช�น 
แหล�งข1อมูลสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ/ต�างๆ  และอินเทอร/เน็ต 
  เพ่ือให1ผู1เรียนมีความม่ันใจในการอ�านอย�างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห/ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  
และมีทักษะตามกระบวนการอ�าน สามารถใช1ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ/ต�างๆ ได1อย�าง
คล�องแคล�ว ถูกต1อง และเหมาะสม 
 โดยเป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร�วมอนุรักษ/พลังงาน และ
สิ่งแวดล1อม  สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมท1องถ่ิน 
 
ผลการเรียนรู� 
1. จับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ�านเรื่องท่ีเป?นสารคดี และ
บันเทิงคดี 
2. อ�านข1อความ เรื่องสั้น แล1วสามารถบอกจุดประสงค/ผู1เขียน น้ำเสียง ทัศนคติ และลีลาการเขียนได1  
3. วิเคราะห/และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ/ในท1องถ่ิน สังคม และโลก  
4. ใช1ภาษาเพ่ืออธิบายข1อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา และวัฒนธรรมไทย และสามารถนำมาใช1ได1อย�างมีวิจารณญาณ 
5. นำเสนอข1อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นเชิงวิเคราะห/ด1วยวิธีการท่ีหลากหลายอย�างสร1างสรรค/
และมีประสิทธิภาพ 
6.  สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ�มสาระอ่ืนได1  
7.  ใช1ภาษาต�างประเทศในการค1นคว1า สืบค1น สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูล ความรู1ท่ีได1จาก
แหล�งการเรียนรู1ต�างๆ 
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33222        ภาษาอังกฤษอ�านเชิงวิเคราะห; 6     กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 ฝJกทักษะการอ�านเพ่ือจับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ สรุปความ จากเรื่องประเภทสารคดีและ
บันเทิงคดี บอกจุดประสงค/ผู1เขียน น้ำเสียง ทัศนคติ และลีลาการเขียนได1  แสดงความคิดเห็นกับข1อมูล 
ข�าวสาร ได1อย�างถูกต1อง พร1อมให1เหตุผลและยกตัวอย�างประกอบเก่ียวกับเรื่องต�างๆ เช�น การสรุปข�าว 
เหตุการณ/ท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับท1องถ่ิน ระดับประเทศ ไปจนถึงระหว�างประเทศได1อย�างเหมาะสม ใช1ภาษา 
เพ่ืออธิบายข1อมูล บรรยาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและวัฒนธรรม ของ
เจ1าของภาษา และวัฒนธรรมไทย และสามารถนำมาใช1ได1อย�างมีวิจารณญาณ สามารถนำเสนอข1อมูล 
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นเชิงวิเคราะห/ด1วยวิธีการท่ีหลากหลายอย�างสร1างสรรค/และมีประสิทธิภาพ  
สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ�มสาระอ่ืนได1  รวมถึงใช1ความรู1ทางภาษาในการศึกษา
ค1นคว1า สืบค1น สรุป และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับข1อมูล ความรู1จากแหล�งการเรียนรู1ต�างๆ เช�น 
แหล�งข1อมูลสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ/ต�างๆ  และอินเทอร/เน็ต 
  เพ่ือให1ผู1เรียนมีความม่ันใจในการอ�านอย�างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห/ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  
และมีทักษะตามกระบวนการอ�าน สามารถใช1ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ/ต�างๆ ได1อย�าง
คล�องแคล�ว ถูกต1อง และเหมาะสม 
 โดยเป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร�วมอนุรักษ/พลังงาน และ
สิ่งแวดล1อม  สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมท1องถ่ิน 
 
ผลการเรียนรู� 
1. จับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ�านเรื่องท่ีเป?น 
สารคดี และบันเทิงคดี 
2. อ�านข1อความ เรื่องสั้น แล1วสามารถบอกจุดประสงค/ผู1เขียน น้ำเสียง ทัศนคติ และลีลาการเขียนได1  
3. วิเคราะห/และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ/ในท1องถ่ิน สังคม และโลก  
4. ใช1ภาษาเพ่ืออธิบายข1อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ1าของภาษา และวัฒนธรรมไทย และสามารถนำมาใช1ได1อย�างมีวิจารณญาณ 
5. นำเสนอข1อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นเชิงวิเคราะห/ด1วยวิธีการท่ีหลากหลายอย�างสร1างสรรค/
และมีประสิทธิภาพ 
6.  สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู1กับกลุ�มสาระอ่ืนได1  
7.  ใช1ภาษาต�างประเทศในการค1นคว1า สืบค1น สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข1อมูล ความรู1ท่ีได1จาก
แหล�งการเรียนรู1ต�างๆ 
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ31231           ภาษาอังกฤษรอบรู� 1               กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4        ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 ใช1พจนานุกรมภาษาอังกฤษบอกหน1าท่ีของคำ คำอ�าน คำแปลคำศัพท/ภาษาอังกฤษเป?น
ภาษาอังกฤษ ใช1ไวยากรณ/เขียนย�อหน1าเรื่องหรือบทความต�าง ๆ อ�านออกเสียงจากบทความต�าง ๆ เขียน
ข1อมูลจากประวัติตนเอง เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส/ถึงเพ่ือนในเรื่องครอบครัว ท่ีพักของตนเอง และบันทึก
ลงสมุด Diary การใช1เวลาว�างให1เป?นประโยชน/แล1วสามารถพูดหรือเล�าให1ผู1อ�านฟ"งได1 
 นักเรียนค1นคว1าสืบค1นข1อมูลจากแหล�งการเรียนรู1จากหนังสือต�าง ๆ เอกสาร ใบความรู1 ใบงาน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส/ การทำกิจกรรมท้ังในและนอกห1องงเรียน เพ่ือผลิตชิ้นงานตามตัวชี้วัดได1 
 ท้ังนี้เพ่ือให1นักเรียนได1รับการปลูกฝ"งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ได1แก�ความม่ันใจและรักท่ีจะใช1
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและความร�วมมือในการทำกิจกรรมกลุ�ม 
 
 
ผลการเรียนรู� 
1. ใช1พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษได1ถูกต1อง 
2. ใช1ไวยากรณ/ ประโยคชนิดต�างๆ หน1าท่ีของคำศัพท/ คำเชื่อมประโยค ข1อความ และย�อหน1าท่ีใช1แสดง
ข้ันตอนตามลำดับก�อน – หลัง ต�อเนื่องของการเขียน และเครื่องหมายวรรคตอน เพ่ือการเขียนย�อหน1าและ
เรียงความได1 
3. อ�านออกเสียงบทอ�านประเภทต�างๆ ได1ถูกต1องตามหลักการอ�าน และตอบคำถามได1 
4. เขียนข1อมูลเก่ียวกับตนเองได1 
5. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส/ถึงเพ่ือนเรื่องครอบครัวและลักษณะของบ1านท่ีอยู�อาศัย 
6. พูดและเขียนการใช1เวลาว�างให1เป?นประโยชน/และเขียนบันทึกช�วยจำได1 

 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ31232           ภาษาอังกฤษรอบรู� 2            กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี   2       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 ใช1ภาษาอังกฤษด1านการพูด อ�าน และเขียนจากสื่อสิ่งพิมพ/ สื่ออิเล็กทรอนิกส/ และแหล�งการเรียนรู1
ต�าง ๆ เพ่ือตรวจสอบข1อมูลท่ีต1องการทราบ และใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น อภิปราย
และเขียนรายงานเรื่องราวต�าง ๆ การพูดและการเขียนจดหมายเล�าเรื่องสภาพอากาศของบางประเทศ โดย
สืบค1นข1อมูลข�าวสารจากข�าวในหนังสือพิมพ/ โทรทัศน/หรือจากอินเตอร/เน็ต การเขียนการวางแผน
กำหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค/ โดยดูตัวอย�างข1อมูลท่ีหลาย ๆ คนเคยจัดมา การเล�าเรื่องและเขียน
เหตุการณ/ท่ีผ�านมาในวันหยุดปdดภาคเรียน การอ�านบทความหัวข1อเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส/ 
แล1วสรุปประโยชน/ท่ีได1รับในรูปแบบของการเล�าเรื่องหรือเขียนรายงาน 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด1านการพูด อ�าน และเขียนเป?นกระบวนการตามข้ันตอนของการวาง
แผนการสอน การให1นักเรียนได1ใช1สื่อสืบค1นข1อมูลจากแหล�งการเรียนรู1ต�าง ๆ การเรียนรู1ด1วยตนเอง การให1
นักเรียนได1รู1จักคิดและวิเคราะห/มากกว�าการท�องจำ ทำให1นักเรียนมีพัฒนาการท่ีก1าวหน1าและมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดี
ข้ึน 
 เพ่ือให1นักเรียนเป?นผู1ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ ใฝ:เรียนรู1 มีความรับผิดชอบ มีวินัย หน1าท่ีความ
รับผิดชอบ มุ�งม่ันในการทำงาน คิดเป?น แก1ป"ญหาเป?น มีความเป?นอยู�อย�างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. ใช1คำถามเพ่ือตรวจสอบข1อมูลได1 
2. เขียนจดบันทึกกำหนดการงานเลี้ยงสังสรรค/ได1 
3. ใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย แสดงความคิดเห็นและเขียนรายงานจากการสืบค1นข1อมูลเรื่องราว
ต�างๆได1 
4. พูดและเขียนจดหมายเล�าเรื่องสภาพอากาศของบางประเทศได1 
5. เขียนเล�าเรื่องเหตุการณ/ท่ีผ�านมาในวันหยุดพักผ�อนได1 
6. อ�านบทความในหัวข1อเศรษฐกิจพอเพียง แล1วสรุปความจากการพูดและเขียนได1 

 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู�  
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ32231           ภาษาอังกฤษรอบรู� 3            กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี   1      เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 การเขียนบรรยายภาพกิจวัตรประจำวันจากการอ�านเรียงความในหนังสือ การระบุลักษณะต�าง ๆ 
ของแต�ละบุคคลจากหนังสือ สื่ออินเตอร/เน็ต และโทรทัศน/ การเขียนจดหมายสมัครงานจากการอ�านโฆษณา
รับสมัครงานจากหนังสือ ประกาศรับสมัครงาน หนังสือพิมพ/และตามสถานท่ีต�าง ๆ การบันทึกความรู1สึกต�อ
เหตุการณ/ท่ีผ�านมาลงในไดอารี่ การวาดแผนท่ีสรุปโดยย�อจากการอ�านเนื้อเรื่อง การค1นข�าวหรือบทความ
เรื่องท่ีบอกทิศทางเก่ียวกับวันท่ีมีเหตุการณ/ท่ีไม�ปกติ และออกมาเล�าหรือเรียบเรียงเขียนรายงาน 
 การพัฒนาทักษะทางด1านการพูด อ�านและเขียน โดยการใช1สื่อต�าง ๆ เป?นหนังสือ สื่ออินเตอร/เน็ต 
หนังสือพิมพ/ โทรทัศน/ ประสบการณ/ชีวิตแลละความรู1รอบตัวในเรื่องต�าง ๆ ท่ีศึกษาค1นคว1ามา 
 เพ่ือให1นักเรียนมีความคิด การพูด และเขียนอย�างมีความสร1างสรรค/อย�างโดดเด�น การรู1จักหน1าท่ี
และความรับผิดชอบตนเอง การเรียนรู1แบบบูรณาการ การให1ความสำคัญของการบริหารเวลา 
 
ผลการเรียนรู� 
1. เขียนบรรยายภาพกิจวัตรประจำวันจากการอ�านเรียงความได1 
2. ระบุลักษณะต�าง ๆ ของแต�ละบุคคลได1 
3. อ�านโฆษณาแล1ว สามารถเขียนจดหมายสมัครงานได1 
4. บันทึกความรู1สึกต�าง ๆ ลงใน Diary ในเหตุการณ/ท่ีผ�านมา 
5. บอกทิศทางได1โดยอ�านเนื้อเรื่องแล1ววาดแผนท่ีสรุปโดยย�อ 
6. ค1นหาข�าวหรือบทความเรื่องท่ีเก่ียวกับวันท่ีมีเหตุการณ/ท่ีไม�ปกติ และออกมาเล�าหรือเรียบเรียงเขียน
รายงานได1 

 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ32232           ภาษาอังกฤษรอบรู� 4               กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี   2       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
พูดและเขียนเรียงความเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต�างของบุคคลจากการอ�าน 

Passages ท่ีกำหนดให1 การสืบค1นข1อมูลเก่ียวเมืองใหญ� ๆ หรือเมืองหลวงและเขียนข1อเปรียบเทียบข1อดี 
และข1อเสียของโครงสร1างไวยากรณ/เรื่องการเปรียบเทียบข้ันกว�าและข้ันสูงสุด จาก website การเล�าเรื่อง
การไปเท่ียวในสถานท่ีต�าง ๆท่ีผ�านมาให1เพ่ือนฟ"ง และให1ผู1ท่ีเล�าต้ังคำถามถามผู1ฟ"งเพ่ือวัดความเข1าใจในการ
ฟ"ง การติดตามพยากรณ/อากาศในประเทศท่ีสนใจด1วยการจดบันทึกข1อมูลแต�ละวันตามหัวข1อท่ีกำหนด โดย
ดูจากข�าวทางโทรทัศน/ หรือสืบค1นทางอินเตอร/เน็ต การฟ"งเรื่องราวต�าง ๆ จากหนังสือเรียนหรือจากสื่อทาง
อินเตอร/เน็ต แล1วจับใจความได1เข1าใจ การเผยแพร� ประชาสัมพันธ/ข1อมูลข�าวสาร เรื่องท่ีน�าสนใจในโรงเรียน
หรือนอกโรงเรียน ในรูปแบบของแผ�นพับหรือใบปลิว 
 การฝJกทักษะการฟ"ง พูด อ�าน และเขียนโดยใช1สื่ออินเตอร/เน็ตสืบค1นข1อมูลจากข�าวสาร การใช1
เอกสารใบความรู1 ใบงาน การใช1กระบวนการแสดงความคิดเห็น การอ�านวิเคราะห/ข1อมูลเรื่องราวต�าง ๆ แล1ว
สรุปออกมาในรูปแบบต�าง ๆ ตามต1องการ การฝJกการเขียนย�อหน1าและเรียงความตามแบบของหลักการ
เขียนท่ีถูกต1อง และกระบวนการเรียนรู1ด1วยตนเอง และบูรณาการ 
 เพ่ือขยายโลกทัศน/จากแหล�งข1อมูลท่ีหลากหลายใกล1ตัว รักการเรียนภาษาอังกฤษ มีความริเริ่ม
สร1างสรรค/ สามารถนำไปปรับใช1ในชีวิตประจำวันได1อย�างเหมาะสม และมีคุณลักษณะอังพึงประสงค/ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. พูดและเขียนเรียงความเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต�างของบุคคลได1 
2. สืบค1นข1อมูลเก่ียวกับบ1านเกิดกับเมืองใหญ� ๆ หรือเมืองหลวง และเขียนข1อเปรียบเทียบข1อดีและ 
ข1อเสีย ในลักษณะโครงสร1างของการใช1ไวยากรณ/ comparative degree และ superlative degree  
3. เล�าเรื่องการไปเท่ียวในสถานท่ีต�าง ๆ ท่ีผ�านมา ให1เพ่ือนฟ"ง และให1ผู1ท่ีเล�าต้ังคำถามถามผู1ฟ"ง  
เพ่ือตรวจสอบความเข1าใจของผู1ฟ"ง 
4. นำเสนอฤดูกาล (สภาพดิน ฟZา อากาศ) ของประเทศท่ีอยู�ในความสนใจ และจดบันทึกข1อมูล  
เพ่ือเขียนตามหัวข1อท่ีกำหนด 
5. ฟ"ง เพ่ือจับใจความข1อมูลท่ีต1องการได1 
6. เผยแพร� ประชาสัมพันธ/ข1อมูล ข�าวสาร อันเป?นประโยชน/ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 
รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33233     ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6    ภาคเรียนท่ี   1         เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

 
 ฝJกใช1ทักษะทางภาษาอังกฤษท้ังฟ"ง พูด อ�าน เขียน เพ่ือการศึกษาต�อ และการประกอบอาชีศึกษา
โครงสร1างทางภาษาและนำมาใช1ช�วยในการตีความ วิเคราะห/ความ สรุปความ ถ�ายโอนข1อมูลและแสดงความ
คิดเห็น ฝJกทักษะการศึกษาค1นคว1า โดยเลือกข1อมูลท่ีมีประโยชน/และเชื่อถือได1จากสื่อต�างๆและนำเสนอหน1า
ชั้นเรียน 
 โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะ
การศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
ผ�านการทำงานแบบกระบวนการกลุ�ม  

เพ่ือให1นักเรียน  เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  รักชาติ  ศาสน/  กษัตริย/  ซ่ือสัตย/  สุจริต มีวินัย 
ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. ใช1ทักษะทางภาษาอังกฤษท้ังฟ"ง พูด อ�าน เขียน เพ่ือการศึกษาต�อและการประกอบอาชีพ 
 2. ศึกษาโครงสร1างทางภาษาและนำมาใช1ในการตีความ วิเคราะห/ความ สรุปความ ถ�ายโอนข1อมูล 
 3. ใช1ภาษาอังกฤษในการสืบค1น อภิปรายและนำเสนอ 
  
รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33234     ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 2    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6    ภาคเรียนท่ี   2         เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน�วยกิต 

 
 ฝJกใช1ทักษะทางภาษาอังกฤษท้ังฟ"ง พูด อ�าน เขียน เพ่ือการศึกษาต�อ และการประกอบอาชีศึกษา
โครงสร1างทางภาษาและนำมาใช1ช�วยในการตีความ วิเคราะห/ความ สรุปความ ถ�ายโอนข1อมูลและแสดงความ
คิดเห็น ฝJกทักษะการศึกษาค1นคว1า โดยเลือกข1อมูลท่ีมีประโยชน/และเชื่อถือได1จากสื่อต�างๆและนำเสนอหน1า
ชั้นเรียน 
 โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะ
การศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
ผ�านการทำงานแบบกระบวนการกลุ�ม  

เพ่ือให1นักเรียน  เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  รักชาติ  ศาสน/  กษัตริย/  ซ่ือสัตย/  สุจริต มีวินัย 
ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู� 
 1. ใช1ทักษะทางภาษาอังกฤษท้ังฟ"ง พูด อ�าน เขียน เพ่ือการศึกษาต�อและการประกอบอาชีพ 
 2. ศึกษาโครงสร1างทางภาษาและนำมาใช1ในการตีความ วิเคราะห/ความ สรุปความ ถ�ายโอนข1อมูล 
 3. ใช1ภาษาอังกฤษในการสืบค1น อภิปรายและนำเสนอ 
  
รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ31293         ทักษะภาษาอังกฤษ 1            กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง    จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกใช1ทักษะทางภาษาอังกฤษ ท้ัง ฟ"ง พูด อ�าน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการ (English for Academic 

Purposes)   ฝJกการใช1ทักษะฟ"งข1อมูลเฉพาะเจาะจง (listening for specific information)  การฟ"งเพ่ือจับ
ใจความสำคัญ (listening for gist) การฟ"งตัวเลข ฝJกทักษะการสนทนาเพ่ือตรวจสอบข1อมูล (checking 
information) การต�อยอดบทสนทนา  การสนทนาเก่ียวกับข1อมูลตัวเลข  การให1เหตุผล  ฝJกทักษะอ�านโดย
การคาดเดาจากรูปภาพ  ชื่อเรื่อง  และใช1ประสบการณ/เดิมของผู1อ�าน  การใช1เทคนิค skimming  และ 
scanning  ในการอ�านและเพ่ือหาข1อมูลจากเว็บไซต/    ฝJกทักษะการเขียน  โดยการฝJกใช1เครื่องหมายวรรค
ตอน   การใช1คำเชื่อม โครงสร1างประโยคแบบ Present Simple  ฝJกการตรวจสอบงานเขียนของตนเอง ฝJก
ทักษะการใช1พจนานุกรม อังกฤษ-อังกฤษ เบื้องต1น  ฝJกทักษะการศึกษาค1นคว1า (Research) จากสื่อต�างๆ 
ท้ังหนังสือ และอินเตอร/เน็ต โดยเลือกใช1วิธีการจดบันทึกท่ีเหมาะสม  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบองค/รวม (Whole Language Approach) โดยครู
ชาวต�างชาติเจ1าของภาษา  ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
นำเสนอผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม (Group Work) ควบคู�ไปกับการปลูกฝ"งด1านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค/ 

 
ผลการเรียนรู� 
1. ฟ"งเพ่ือจับใจความข1อมูลท่ีเป?นใจความสำคัญและเฉพาะเจาะจงได1 
2. ใช1คำถามเพ่ือตรวจสอบข1อมูลได1 
3. ใช1คำพูดเพ่ือต�อยอดบทสนทนาได1 
4. สนทนาเก่ียวกับข1อมูลตัวเลข การให1เหตุผลได1  
5. ใช1ทักษะการคาดเดาเพ่ือช�วยตีความบทอ�านได1 
6. ใช1เทคนิคการอ�านท่ีเหมาะสมเพ่ือหาข1อมูลท่ีต1องการได1 
7. เขียนโดยใช1เครื่องหมายวรรคตอน คำเชื่อม และโครงสร1างประโยค Present Simple ท่ีถูกต1องเหมาะสม 
8. ใช1พจนานุกรม อังกฤษ-อังกฤษ เพ่ือศึกษาข1อมูลคำศัพท/เบื้องต1นได1 
9. ใช1วิธีการจดบันทึกท่ีเหมาะสมกับการศึกษาค1นคว1า (Research) จากสื่อต�างๆ ท้ังหนังสือ และ 
อินเตอร/เน็ต 
10. ใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และนำเสนอได1 
รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู� 
 
 
 



467 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ31294           ทักษะภาษาอังกฤษ 2            กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง    จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกใช1ทักษะทางภาษาอังกฤษ ท้ัง ฟ"ง พูด อ�าน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการ (English for Academic 

Purposes)  ฝJกทักษะการคาดเดาข1อมูลก�อนการฟ"ง  การจดบันทึก  การจัดระบบข1อมูลท่ีได1จากการฟ"ง  ฝJก
การพูดแสดงความคิดเห็น การใช1ตัวย�อ การเว1นวรรค การพูดเพ่ือนำเสนอข1อมูล ฝJกทักษะอ�านโดยการใช1
เทคนิค skimming และ scanning ในการอ�านและเพ่ือหาข1อมูลจากเว็บไซต/ การระบุข1อมูลท่ีเป?นข1อเท็จจริง 
และข1อคิดเห็นของผู1เขียน  การตีความสื่อท่ีเป?นแผนภูมิ  กราฟ  และข1อมูลสถิติ ฝJกการตรวจสอบงานเขียน
ของตนเอง  ฝJกการเขียนจดหมาย และ email แบบทางการ  การเขียนบรรยายอาคาร  สิ่งปลูกสร1าง  การ
ใช1คำสรรพนามเพ่ือหลีกเลี่ยงความซับซ1อนในงานเขียน  การเขียนข1อมูลแบบเปรียบเทียบ การเขียนโดย
อ1างอิงข1อมูลทางสถิติ  ฝJกทักษะการใช1พจนานุกรมอังกฤษ – อังกฤษ  ในการหาหน1าท่ีของคำ (Parts  of  
speech)  คำพ1องเสียง (Homophone) คำท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Synonym) คำท่ีมีความหมายตรงกัน
ข1าม (Antonym) ฝJกทักษะการศึกษาค1นคว1า (Research)  โดยการเลือกข1อมูลท่ีมีประโยชน/  และเชื่อถือได1
จากสื่อต�างๆ  ท้ังหนังสือและอินเตอร/เน็ต 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบองค/รวม (Whole Language Approach) โดยครู
ชาวต�างชาติเจ1าของภาษา ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
นำเสนอ ผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม (Group Work)  ควบคู�ไปกับการปลูกฝ"งด1านคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค/ 

 
ผลการเรียนรู� 
1. ใช1ทักษะการคาดเดาข1อมูลก�อนการฟ"งได1  
2. ใช1การจดบันทึก การจัดระบบข1อมูลท่ีได1จากการฟ"งได1  
3. พูดแสดงความคิดเห็น ใช1ตัวย�อ เว1นวรรคคำพูดหรือการอ�านออกเสียงได1 
4. พูดเพ่ือนำเสนอข1อมูลได1  
5. ระบุข1อมูลท่ีเป?นข1อเท็จจริง และข1อคิดเห็นของผู1เขียนได1  
6. ตีความสื่อท่ีเป?นแผนภูมิ กราฟ และข1อมูลสถิติได1 
7. ตรวจสอบงานเขียนของตนเองได1  
8. เขียนจดหมาย และ email แบบทางการได1  
9. เขียนบรรยายอาคาร สิ่งปลูกสร1างได1 
10. ใช1คำสรรพนามเพ่ือหลีกเลี่ยงความซับซ1อนในงานเขียนได1   
11. เขียนข1อมูลแบบเปรียบเทียบได1  
12. เขียนโดยอ1างอิงข1อมูลทางสถิติได1  
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13. ใช1พจนานุกรมอังกฤษ – อังกฤษ ในการหาข1อมูลคำศัพท/  หน1าท่ีของคำ (Parts  of  speech)  คำพ1อง
เสียง (Homophone) คำท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Synonym) คำท่ีมีความหมายตรงกันข1าม (Antonyms) 
14. เลือกข1อมูลท่ีมีประโยชน/และเชื่อถือได1จากสื่อต�างๆ ท้ังหนังสือ และอินเตอร/เน็ต 
15. สามารถใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และนำเสนอได1 
 
รวมท้ังหมด  15  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ32293          ทักษะภาษาอังกฤษ 3           กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง        จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

 
 ฝJกใช1ทักษะทางภาษาอังกฤษ ท้ัง ฟ"ง พูด อ�าน เขียน เชิงวิชาการ (English for Academic 

Purposes) ฝJกทักษะการฟ"งเพ่ือจับใจความข1อมูลท่ีต1องการ  ฝJกการฟ"งเพ่ือทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
สถานะของผู1พูด การฟ"งเพ่ือระบุความชัดเจน (Fact)  และความเป?นไปได1 (Speculation)   ฝJกทักษะการ
พูดท่ีเป?นทางการ ก่ึงทางการ และไม�เป?นทางการ การแบ�งวรรคตอนการพูด  การพูดเพ่ือให1คำนิยามสิ่งของ
ต�างๆ  การกำหนดหัวข1อสนทนา  การถามเพ่ือตรวจสอบความเข1าใจของผู1ฟ"ง  ฝJกทักษะการอ�านเพ่ือกรอก
แบบฟอร/ม  การใช1เทคนิค Skimming และ Scanning  ในการอ�านข1อมูลท่ัวไปและการอ�านเพ่ือหาข1อมูล
เฉพาะ  การคาดเดาความหมายจากบริบท  การระบุข1อมูลสำคัญของบทอ�าน  ฝJกเทคนิคการจดบันทึกข1อมูล
ท่ีได1จากการอ�าน ฝJกการระดมสมอง  เพ่ือสร1างงานเขียนตามหัวข1อท่ีกำหนด  การใช1แหล�งข1อมูลอ่ืนในการ
เขียนและสรุปความ (Paraphrasing and summarizing)  ฝJกการวางแผนและการใช1อินเตอร/เน็ตในการสืบค1น
ข1อมูล  การใช1 กรรมวาจก (Passive Voice) ในงานเขียนเชิงวิชาการ  ฝJกทักษะการใช1พจนานุกรมอังกฤษ – 
อังกฤษ  ในการหาหน1าท่ีของคำ (Parts of speech)  คำปรากฏร�วม (Collocation) ป"จจัย (Prefix-suffix) 
ฝJกทักษะการศึกษาค1นคว1า (Research) โดยการเลือกข1อมูลท่ีมีประโยชน/และเชื่อถือได1จากสื่อต�างๆ ท้ัง
หนังสือและอินเตอร/เน็ต 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบองค/รวม (Whole Language Approach) โดยครู
ชาวต�างชาติเจ1าของภาษา ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
นำเสนอ ผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม (Group Work)  ควบคู�ไปกับการปลูกฝ"งด1านคุณธรรม 
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค/ 

 
ผลการเรียนรู� 
1. ฟ"งเพ่ือจับใจความข1อมูลท่ีต1องการได1  
2. ฟ"งเพ่ือระบุรายละเอียดเก่ียวกับสถานะของผู1พูดได1  
3. ฟ"งเพ่ือระบุความชัดเจน (Fact) และความเป?นไปได1 (Speculation) ได1 
4. ใช1ทักษะการพูดท่ีเป?นทางการ ก่ึงทางการ และไม�เป?นทางการได1  
5. แบ�งวรรคตอนการพูดได1ถูกต1องเหมาะสม 
6. พูดเพ่ือให1คำนิยามสิ่งของต�างๆ 
7. กำหนดหัวข1อสนทนาได1 
 8. ถามคำถามเพ่ือตรวจสอบความเข1าใจของผู1ฟ"งได1 
9. ใช1ทักษะการอ�านเพ่ือกรอกแบบฟอร/มได1  
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10. ใช1เทคนิค Skimming และ Scanning ในการอ�านข1อมูลท่ัวไปและการอ�านเพ่ือหาข1อมูลเฉพาะได1 
11. คาดเดาความหมายจากบริบทได1 
12. ระบุข1อมูลสำคัญของบทอ�านได1  
13. สร1างงานเขียนตามหัวข1อท่ีกำหนดได1 โดยมีการวางแผน มีการใช1 กรรมวาจก (Passive Voice) ในงาน 
เขียนเชิงวิชาการ และใช1อินเตอร/เน็ตในการสืบค1นข1อมูล 
14. ใช1พจนานุกรม อังกฤษ-อังกฤษ ในการหาหน1าท่ีของคำ (Parts of speech)  คำปรากฏร�วม 
(Collocation)  ป"จจัย (Prefix-suffix) ได1 
15. ใช1วิธีการจดบันทึกท่ีเหมาะสมกับการศึกษาค1นคว1า (Research) จากสื่อต�างๆ ท้ังหนังสือ และ
อินเตอร/เน็ต 
16. ใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และนำเสนอได1 
 
 รวมท้ังหมด  16  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ32294           ทักษะภาษาอังกฤษ 4           กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง   จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกใช1ทักษะทางภาษาอังกฤษ ท้ัง ฟ"ง พูด อ�าน เขียน เชิงวิชาการ (English for Academic 

Purposes) ฝJกทักษะการฟ"งบทสนทนาท่ีไม�เป?นทางการ  การฟ"งข1อมูลท่ีเป?นข1อสนับสนุนและข1อโต1แย1ง  ฝJก
เทคนิคการฟ"งข1อมูลท่ีมีความยาวมาก ฝJกทักษะการพูดเพ่ือนำเสนอ การถามคำถามเพ่ือการสำรวจข1อมูล 
(Survey) การพูดแสดงความคิดเห็น  การตอบคำถามจากการนำเสนอ  ฝJกทักษะการอ�าน  เพ่ือตีความ
ความหมายของข1อมูลท่ีเป?นความชัดเจน (Fact) และความเป?นไปได1 (Speculation) การอ�านข1อมูลท่ีเป?นงาน
เขียนแบบปฐมภูมิ  (Original Sources) การฝJกอ�านการใช1คำซ้ำ (Rephrasing) การใช1คำอธิบาย (Explaining) 
เพ่ือช�วยในการตีความคำศัพท/เฉพาะ (Technical Terms) การอ�านเพ่ือตีความข1อมูลท่ีเป?นสถิติ ในรูปของกราฟ 
แผนภูมิ และข1อความ  ฝJกการเขียนจดหมายและ email ท่ีเป?นเนื้อหาเชิงวิชาการ การใช1แหล�งข1อมูลอ่ืนใน
การเขียนและสรุปความ (Paraphrasing and summarizing) ฝJกการใช1 กรรมวาจก (Passive Voice) ใน
งานเขียนเชิงวิชาการ ฝJกทักษะการใช1พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษในการหาหน1าท่ีของคำ (Parts of 
speech)  คำปรากฏร�วม (Collocation) ป"จจัย (Prefix / suffix) ฝJกทักษะการศึกษาค1นคว1า (Research) 
โดยการเลือกข1อมูลท่ีมีประโยชน/และเชื่อถือได1จากสื่อต�างๆ ท้ังหนังสือและอินเตอร/เน็ตเพ่ือการนำเสนอ
ข1อมูลท่ีแสดงข1อเท็จจริงและความคิดเห็น  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบองค/รวม (Whole Language Approach) โดยครู
ชาวต�างชาติเจ1าของภาษา ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  อภิปราย  ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
นำเสนอผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม (Group Work)   ควบคู�ไปกับการปลูกฝ"งด1านคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค/ 

 
ผลการเรียนรู� 
1. เข1าใจและฟ"งบทสนทนาท่ีไม�เป?นทางการได1  
2. ฟ"งข1อมูลท่ีเป?นข1อสนับสนุนและข1อโต1แย1งได1 
3. ฟ"งข1อมูลท่ีมีความยาวมากได1 
4. พูดเพ่ือนำเสนอโดยการถามคำถามเพ่ือการสำรวจข1อมูล (Survey) การพูดแสดงความคิดเห็น การตอบ
คำถามจากการนำเสนอได1 
 5. อ�านเพ่ือตีความความหมายของข1อมูลท่ีเป?นความชัดเจน (Fact) และความเป?นไปได1 (Speculation) ได1 
6. อ�านข1อมูลท่ีเป?นงานเขียนแบบปฐมภูมิ (Original Sources) ได1 
7. ตีความการใช1คำซ้ำ (Rephrasing) การใช1คำอธิบาย (Explaining) คำศัพท/เฉพาะ(Technical Terms) ได1 
8. อ�านเพ่ือตีความข1อมูลท่ีเป?นสถิติ ในรูปของกราฟ แผนภูมิ และข1อความได1 
9. เขียนจดหมาย  และ email ท่ีเป?นเนื้อหาเชิงวิชาการได1  ท้ังหนังสือและอินเตอร/เน็ตเพ่ือการนำเสนอ
ข1อมูลท่ีแสดงข1อเท็จจริง  และความคิดเห็น  
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10. ใช1พจนานุกรม อังกฤษ - อังกฤษ  ในการหาหน1าท่ีของคำ (Parts of speech)  คำปรากฏร�วม  
(Collocation) ป"จจัย (Prefix-suffix) ได1 
11. ใช1วิธีการจดบันทึกท่ีเหมาะสมกับการศึกษาค1นคว1า (Research) จากสื่อต�างๆ ท้ังหนังสือ และ 
อินเตอร/เน็ต 
12.  ใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และนำเสนอได1 
 
 รวมท้ังหมด  12  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33293           ทักษะภาษาอังกฤษ 5            กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง       จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

 
 ฝJกใช1ทักษะทางภาษาอังกฤษ ท้ัง ฟ"ง พูด อ�าน เขียน เชิงวิชาการ (English for Academic 
Purposes)  ฝJกทักษะฟ"งแบบคิดวิเคราะห/ (Critical Thinking)  โดยการฝJกให1คำจำกัดความคำศัพท/  
(Defining terms) การตีความกราฟ  การประเมินหลักฐาน (Evaluating evidence)  คำสำคัญ (Key 
vocabulary)  การจำแนกข1อเท็จจริงและข1อคิดเห็น การจำแนกข1อความท่ีบอกสาเหตุและการแก1ไข  การ
อ1างอิงข1อมูลท่ีกล�าวมาแล1ว การฟ"งโดยดูภาพประกอบ (Listening to an illustrated talk)   ฝJกทักษะการ
พูดโดยการประเมินตนเอง  ฝJกการนำเสนอโดยการร�างโครงสร1างของเนื้อหา บทนำ การจัดลำดับเนื้อหา 
การวิเคราะห/ป"ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  ฝJกทักษะการอ�านแบบมีประสิทธิภาพ โดยใช1เทคนิคการสำรวจ (Survey, 
skim, scan)  ฝJกทักษะการเขียนแบบเปรียบเทียบและขัดแย1ง (Comparing  and  contrast)  การเขียน
บทนำ  และบทสรุป  การเขียนท่ีแสดงความแน�ใจและไม�แน�ใจ  การระบุเหตุและผล ฝJกทักษะการใช1
พจนานุกรม อังกฤษ – อังกฤษ  เพ่ือหาข1อมูลคำศัพท/ การใช1สัญลักษณ/  และตัวย�อ  การเลือกบันทึกคำศัพท/
ท่ีมีประโยชน/  ฝJกทักษะการศึกษาค1นคว1า (Research) โดยใช1คำท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Synonym) และ
คำท่ีมีความหมายตรงกันข1าม (Antonym) ช�วยในการสืบค1นข1อมูลจากอินเตอร/เน็ต 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบองค/รวม (Whole Language Approach) โดยครู
ชาวต�างชาติเจ1าของภาษา ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
นำเสนอผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม (Group Work)  ควบคู�ไปกับการปลูกฝ"งด1านคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค/ 
ผลการเรียนรู� 
1.  คิดวิเคราะห/ (Critical Thinking)  ข1อมูลท่ีฟ"งได1 โดยการให1คำจำกัดความคำศัพท/ (Defining terms)  การ
ตีความกราฟ  การประเมินหลักฐาน (Evaluating evidence)  คำสำคัญ (Key vocabulary)  การจำแนก
ข1อเท็จจริงและข1อคิดเห็น การจำแนกข1อความท่ีบอกสาเหตุและการแก1ไข การอ1างอิงข1อมูลท่ีกล�าวมาแล1ว 
การฟ"งโดยดูภาพประกอบ (Listening to an illustrated talk)  
2.  ประเมินตนเองเพ่ือเตรียมการพูดอย�างถูกดต1องได1 
3.  ร�างโครงสร1างของเนื้อหาท่ีจะนำเสนอได1  โดยมี  บทนำ  การจัดลำดับเนื้อหา  การวิเคราะห/ป"ญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน   
4.  ใช1ทักษะการอ�านแบบมีประสิทธิภาพ โดยใช1เทคนิคการสำรวจ (Survey, skim, scan) ได1  
5.  เขียนแบบเปรียบเทียบและขัดแย1ง (Comparing and contrast)  เขียนบทนำ  และบทสรุป  เขียน
แสดงความแน�ใจและไม�แน�ใจ การระบุเหตุและผลได1  
6.  ใช1พจนานุกรม อังกฤษ – อังกฤษ  เพ่ือหาข1อมูลคำศัพท/  การใช1สัญลักษณ/  และตัวย�อ การเลือกบันทึก
คำศัพท/ท่ีมีประโยชน/ได1 
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7.  ศึกษาค1นคว1า (Research) โดยใช1คำท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Synonym) และคำท่ีมีความหมาย
ตรงกันข1าม (Antonym) ช�วยในการสืบค1นข1อมูลจากอินเตอร/เน็ตได1 
8. ใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และนำเสนอได1 
 
 รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33294           ทักษะภาษาอังกฤษ 6             กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง      จำนวน 2.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกใช1ทักษะทางภาษาอังกฤษ ท้ัง ฟ"ง พูด อ�าน เขียน เชิงวิชาการ (English for Academic 

Purposes)  ฝJกทักษะการฟ"งข1อความท่ีเป?นคำถามเพ่ือกำหนดเนื้อหาต�อไปในการสนทนา การระบุข1อมูลท่ี
เป?นหลักฐานประเภทเรื่องเล�า (Anecdotal evidence) การวิเคราะห/ประเด็นท่ีซ�อนอยู�ของผู1พูด (Detecting 
points of view) การวางแผนการพูด  โดยใช1ผังความคิด (Mind mapping)  การวิเคราะห/โครงสร1างของบท
สัมภาษณ/ การทบทวน  และจัดลำดับการจดบันทึก  การฟ"งข1อความท่ีอาจเปลี่ยนความหมายได1 (Tentative 
Language)  ฝJกทักษะการพูดโดยการนำเสนอข1อเท็จจริงและสถิติ (Facts and Figures) บทสรุป และการ
เตรียมสื่อเพ่ือนำเสนอ ฝJกทักษะการอ�านโดยการฝJกเพ่ิมความเร็วในการอ�าน การทำความเข1าใจกับ
จุดประสงค/ของบทอ�านแต�ละย�อหน1า  (Paragraph Purpose)  การฝJกอ�านบทอ�านท่ีมีความยาวมากข้ึน  
การตีความข1อมูลรูปภาพต�างๆ (Visual Information)  ฝJกทักษะการเขียนเพ่ือบรรยายกราฟ  แผนภูมิ  และ
สถิติ  การเขียนเพ่ือการนำเสนอ ฝJกทักษะการใช1พจนานุกรม อังกฤษ-อังกฤษ  เพ่ือหาข1อมูลคำศัพท/  การใช1
สัญลักษณ/และตัวย�อ  การเลือกบันทึกคำศัพท/ท่ีมีประโยชน/  การจัดหมวดหมู�คำศัพท/ให1เข1ากับเนื้อหาวิชาท่ี
เรียน ฝJกทักษะการศึกษาค1นคว1า (Research) โดยใช1คำท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Synonym) และคำท่ีมี
ความหมายตรงกันข1าม (Antonym) ช�วยในการสืบค1นข1อมูลจากอินเตอร/เน็ตเพ่ือการนำเสนอ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบองค/รวม (Whole Language Approach) โดยครู
ชาวต�างชาติเจ1าของภาษา ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
นำเสนอ ผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม  (Group Work)  ควบคู�ไปกับการปลูกฝ"งด1านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค/ 

 
ผลการเรียนรู� 
1. ฟ"งข1อความท่ีเป?นคำถามเพ่ือกำหนดเนื้อหาต�อไปในการสนทนาได1 
2. ระบุข1อมูลท่ีเป?นหลักฐานประเภทเรื่องเล�า (Anecdotal evidence)ได1 
3. วิเคราะห/ประเด็นท่ีซ�อนอยู�ของผู1พูด (Detecting points of view) ได1  
4. วางแผนการพูดโดยใช1 ผังความคิด (Mind mapping) ได1 
5. วิเคราะห/โครงสร1างของบทสัมภาษณ/ได1 
6. ทบทวนและจัดลำดับการจดบันทึก ฟ"งข1อความท่ีอาจเปลี่ยนความหมายได1 (Tentative Language) ได1 
7. พูดโดยการนำเสนอข1อเท็จจริงและสถิติ (Facts and Figures) ได1 
8. เตรียมสื่อเพ่ือนำเสนออย�างเหมาะสมได1 
9. อ�านท่ีมีความยาวมากข้ึนได1  โดยการเพ่ิมความเร็วในการอ�าน การทำความเข1าใจกับจุดประสงค/ของบท
อ�านแต�ละย�อหน1า (Paragraph Purpose)  การตีความข1อมูลรูปภาพต�างๆ (Visual Information) 
10. เขียนเพ่ือบรรยายกราฟ แผนภูมิ และสถิติ ได1 
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11. ใช1พจนานุกรม อังกฤษ – อังกฤษ  เพ่ือหาข1อมูลคำศัพท/  การใช1สัญลักษณ/และตัวย�อ  การเลือกบันทึก
คำศัพท/ท่ีมีประโยชน/  การจัดหมวดหมู�คำศัพท/ให1เข1ากับเนื้อหาวิชาท่ีเรยีนได1  ฝJกทักษะการศึกษาค1นคว1า 
(Research) โดยใช1คำท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Synonym) และคำท่ีมีความหมายตรงกันข1าม (Antonym) 
ช�วยในการสืบค1นข1อมูลจากอินเตอร/เน็ตเพ่ือการนำเสนอ 
12. ศึกษาค1นคว1า (Research) โดยใช1คำท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Synonym) และคำท่ีมีความหมายตรงกัน
ข1าม (Antonym) ช�วยในการสืบค1นข1อมูลจากอินเตอร/เน็ตได1 
13. ใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และนำเสนอได1 
 
รวมท้ังหมด  13  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ31295        การอ�านภาษาอังกฤษเข�มข�น 1       กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 อ�านบทอ�านท่ีเป?นสื่อของจริง (Authentic Material) ในเรื่องเก่ียวกับสารคดี  และบันเทิง  ใช1
ทักษะการอ�านท่ีสำคัญ  คือ  การคาดเดา (Predict)   การอ�านแบบข1ามคำ (Skimming)  การอ�านแบบค1นหา 
(Scanning) การอนุมาน (Making inferences) การทำความเข1าใจคำอ1างอิง (Understanding text 
references) โดยการฝJกซ้ำจนเกิดความชำนาญ  เพ่ือจับใจความสำคัญ วิเคราะห/ความ ตีความ สรุปความ 
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ�าน ศึกษาโครงสร1างทางภาษาท่ีปรากฏในบทอ�าน และนำมาใช1ช�วยในการ
ตีความ เพ่ิมเติมความรู1ด1านคำศัพท/ด1วยการจดบันทึก จัดกลุ�มคำ การใช1พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ 
  โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะ
การศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
ผ�านการทำงานแบบกระบวนการกลุ�ม  

เพ่ือให1นักเรียน  เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  รักชาติ  ศาสน/  กษัตริย/  ซ่ือสัตย/  สุจริต มีวินัย 
ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู� 
1. อ�านบทอ�านโดยใข1เทคนิคการคาดเดาเรื่อง เก่ียวกับการดูแลสุขภาพแล1วอธิบายสาระสำคัญได1   
2. อ�านนิทานแล1วอธิบายลักษณะของตัวละครจากท่ีอ�านได1  โดยฝJกการหาคำลำดับความ (Sequence word)  
เพ่ือช�วยในการทำความเข1าเนื้อเรื่อง 
3. ใช1เทคนิคการอ�านแบบค1นหา (Scanning) อ�านข1อมูลจากเว็บไซต/ (Web article) แล1วตอบคำถามได1   
4. อ�านบทความจากหนังสือพิมพ/แล1วบอกรายละเอียดได1 
5. อ�านบทความทางวิทยาศาสตร/แล1วแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอ�านได1 
6. อ�านบทสารคดีเก่ียวกับสัตว/ แล1วระบุคำอ1างอิง (Understanding text references) ท่ีเป?นคำสรรพนามได1  
7. อ�านเรื่องสั้นท่ีกำหนดให1แล1วเล�าสรุปความได1 
8. อ�านบทความเก่ียวกับเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ (Bio mimicry) แล1วระบุประโยคตัวอย�างท่ีช�วย
อธิบายความหมายของคำศัพท/ยาก 
9. อ�านบทสารคดีเก่ียวกับสัตว/ โดยใช1เทคนิคการสร1างภาพในความคิด (Visualizing) เพ่ือช�วยในการทำ
ความเข1าใจเนื้อเรื่อง แล1วตอบคำถามได1 
10. อ�านบทอ�านเก่ียวกับพลังเหนือธรรมชาติ (Superstitious) แล1วระบุข1อมูลท่ีเป?นข1อเท็จจริงและความ
คิดเห็นจากการอ�านได1 
 
รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ31296        การอ�านภาษาอังกฤษเข�มข�น 2       กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 อ�านบทอ�านท่ีเป?นสื่อของจริง (Authentic Material) ในเรื่องเก่ียวกับสารคดี และบันเทิง ใช1ทักษะ
การอ�านท่ีสำคัญ คือ การคาดเดา (Predict) การอ�านแบบข1ามคำ (Skimming) การอ�านแบบค1นหา 
(Scanning) การอนุมาน (Making inferences) การทำความเข1าใจคำอ1างอิง (Understanding text 
references) โดยการฝJกซ้ำจนเกิดความชำนาญ เพ่ือจับใจความสำคัญ  วิเคราะห/ความ  ตีความ สรุปความ 
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ�าน ศึกษาโครงสร1างทางภาษาท่ีปรากฏในบทอ�าน และนำมาใช1ช�วยในการ
ตีความ เพ่ิมเติมความรู1ด1านคำศัพท/ด1วยการจดบันทึก จัดกลุ�มคำ การใช1พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ 
  โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะ
การศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
ผ�านการทำงานแบบกระบวนการกลุ�ม  

เพ่ือให1นักเรียน เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  รักชาติ  ศาสน/  กษัตริย/  ซ่ือสัตย/  สุจริต มีวินัย 
ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู� 
1. อ�านบทอ�านเก่ียวกับพลังเหนือธรรมชาติ (Superstitious)  แล1วระบุสาเหตุ และผล (Cause and effect) 
ได1 
2. อ�านบทอ�านแบบพรรณนา (Narrative story) แล1วระบุรายละเอียดท่ีจำเป?นต�อการสร1างภาพในความคิด 
(Visualizing) เพ่ือช�วยในการทำความเข1าใจเนื้อเรื่อง แล1วตอบคำถามได1 
3. อ�านบทอ�านแบบพรรณนา (Narrative story) แล1วระบุลกัษณะท่ีสำคัญของบุคคลในเนื้อเรื่องได1 โดยใช1
แผนผังความคิด (Graphic Organizer) ในการเรียบเรียงแนวความคิดของเนื้อเรื่อง เพ่ือช�วยในการทำความ
เข1าใจเรื่องท่ีอ�าน 
4. อ�านบทสารคดีเก่ียวกับสัตว/ แล1วเขียนสรุปความได1 โดยใช1แผนผังความคิด (Graphic Organizer) ช�วยใน
การสรุปใจความสำคัญ 
5. อ�านเรื่องของบุคคลแล1วระบุข1อมูลท่ีตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได1 โดยใช1การคาดเดาเนื้อหาเข1ามาช�วยทำ
ความเข1าใจ 
6. อ�านบทความจากหนังสือพิมพ/ แล1วระบุความรู1สึกของผู1เขียน (Tone of the passage) ได1  
7. อ�านบทความทางวิทยาศาสตร/ แล1วตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได1 โดยใช1การทำความเข1าใจคำอ1างอิง  
(Understanding text references) เพ่ือช�วยในการทำความเข1าใจแนวความคิดของผู1เขียน 
8.  อ�านบทเรียงความ (Essay) แล1วตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได1 โดยใช1การอนุมาน (Making inferences) เพ่ือ
ช�วยในการตีความข1อมูลท่ีไม�ปรากฏตามตัวอักษร 
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9.  อ�านข1อความท่ีคัดมา (Excerpt) แล1วตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได1 โดยใช1การคาดเดาจากบริบทเพ่ือช�วย
ทำความเข1าใจคำศัพท/ท่ีเป?นภาษาภาพพจน/ (Figurative Language)  
10.  อ�านบทความทางการแพทย/ แล1วระบุข1อมูลท่ีตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได1 โดยใช1การคาดเดาเนื้อหาเข1า
มาช�วยทำความเข1าใจ 
 
รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ32295        การอ�านภาษาอังกฤษเข�มข�น 3       กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 อ�านบทอ�านท่ีเป?นสื่อของจริง (Authentic Material) ในเรื่องเก่ียวกับสารคดี และบันเทิง ใช1ทักษะ
การอ�านท่ีสำคัญ คือ การคาดเดา (Predict) การอ�านแบบข1ามคำ (Skimming) การอ�านแบบค1นหา 
(Scanning) การอนุมาน (Making inferences) การทำความเข1าใจคำอ1างอิง (Understanding text 
references) โดยการฝJกซ้ำจนเกิดความชำนาญ เพ่ือจับใจความสำคัญ  วิเคราะห/ความ  ตีความ สรุปความ 
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ�าน ศึกษาโครงสร1างทางภาษาท่ีปรากฏในบทอ�าน และนำมาใช1ช�วยในการ
ตีความ เพ่ิมเติมความรู1ด1านคำศัพท/ด1วยการจดบันทึก จัดกลุ�มคำ การใช1พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ 
  โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะ
การศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
ผ�านการทำงานแบบกระบวนการกลุ�ม  

เพ่ือให1นักเรียน เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  รักชาติ  ศาสน/  กษัตริย/  ซ่ือสัตย/ สุจริต มีวินัย 
ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู� 
1. อ�านบทความทางการแพทย/ แล1วระบุใจความสำคัญได1 โดยการใช1การทำความเข1าใจชื่อเรื่อง และการหา
ใจความสำคัญ เข1ามาช�วยในการทำความเข1าใจเนื้อเรื่อง 
2. อ�านบทอ�านเก่ียวกับนักแสดงภาพยนตร/  แล1วระบุใจความสำคัญ และคำสรรพนาม (Pronoun) ซ่ึงผู1เขียน
นิยมใช1แทนท่ีคำนามท่ีเอ�ยถึงมาแล1วได1  
3. อ�านบทอ�านเก่ียวกับนักกีฬา แล1วลำดับความของเหตุการณ/ในเนื้อเรื่องได1 โดยใช1คำลำดับความ  
(Sequence words) ช�วยในการทำความเข1าใจเนื้อเรื่อง   
4. อ�านบทวิจารณ/ (Discussion board) ของนักกีฬา แล1วตอบคำถามได1 โดยใช1การอนุมาน (Making 
inferences) เพ่ือช�วยในการตีความข1อมูลท่ีไม�ปรากฏตามตัวอักษร 
5. อ�านบทอ�านเก่ียวกับการซ้ือ-ขาย และระบุใจความสำคัญ โดยใช1การอ�านชื่อเรื่อง คำหลัก รูปภาพ 
(Preview) และการคาดเดา (Predict) ช�วยในการทำความเข1าใจเนื้อเรื่อง 
6.  อ�านบทสารคดีเก่ียวกับการท�องเท่ียว โดยใช1เทคนิคการสร1างภาพในความคิด (Visualizing) เพ่ือช�วยใน
การทำความเข1าใจเนื้อเรื่อง และจดจำข1อมูล แล1วตอบคำถามได1 
7. อ�านบทอ�านเก่ียวกับเทศกาล แล1วตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได1 โดยใช1แผนผังความคิด (Graphic 
Organizer) ในการเรียบเรียงแนวความคิดของผู1เขียน เพ่ือช�วยในการทำความเข1าใจเรื่องท่ีอ�าน 
8. อ�านบทอ�านเก่ียวกับอาหาร แล1วระบุใจความสำคัญของเรื่องท่ีอ�านได1 
9. อ�านข1อมูลจากเว็บไซต/ (Web article) เก่ียวกับอาหาร แล1วตอบคำถามท่ีกำหนด  และระบุข1อมูลท่ีเห็น
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สาเหตุ และผล (Cause and effect) ได1 
10. อ�านข1อมูลจากเว็บไซต/ (Web article) เก่ียวกับดนตรี แล1วระบุประโยคตัวอย�างท่ีช�วยอธิบายความหมาย
ของคำศัพท/ยาก 
 
รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ32296        การอ�านภาษาอังกฤษเข�มข�น 4       กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 อ�านบทอ�านท่ีเป?นสื่อของจริง (Authentic Material) ในเรื่องเก่ียวกับสารคดี และบันเทิง ใช1ทักษะ
การอ�านท่ีสำคัญ คือ การคาดเดา (Predict) การอ�านแบบข1ามคำ (Skimming) การอ�านแบบค1นหา 
(Scanning) การอนุมาน (Making inferences) การทำความเข1าใจคำอ1างอิง (Understanding text 
references) โดยการฝJกซ้ำจนเกิดความชำนาญ เพ่ือจับใจความสำคัญ  วิเคราะห/ความ  ตีความ สรุปความ 
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ�าน ศึกษาโครงสร1างทางภาษาท่ีปรากฏในบทอ�าน และนำมาใช1ช�วยในการ
ตีความ เพ่ิมเติมความรู1ด1านคำศัพท/ด1วยการจดบันทึก จัดกลุ�มคำ การใช1พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ 
  โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะ
การศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
ผ�านการทำงานแบบกระบวนการกลุ�ม  

เพ่ือให1นักเรียน เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/ สุจริต มีวินัย ใฝ:
เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและ
สิ่งแวดล1อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู� 
1. อ�านบทอ�านเก่ียวกับดาราภาพยนตร/  แล1วระบุลักษณะของดาราตามท่ีกำหนดได1  โดยใช1 
การคาดเดาจากบริบทเพ่ือช�วยทำความเข1าใจคำศัพท/ท่ีเป?นภาษาภาพพจน/ (Figurative Language)  
2. อ�านบทความจากนิตยสารบันเทิง แล1วระบุใจความท่ีสำคัญได1 โดยการหา Key detail 
3. อ�านข1อมูลจากเว็บไซต/ (Web article) เก่ียวกับพันธุกรรมมนุษย/ แล1วระบุข1อความเปรียบเทียบและ
ขัดแย1ง (Comparison and Contrast) ได1  
4. อ�านข1อมูลประเภทตำราเรียน (Text book) เก่ียวกับประวัติกวี  แล1วลำดับเหตุการณ/และรายละเอียดได1  
โดยใช1เทคนิคการอ�านแบบค1นหา (Scanning) 
5. อ�านข1อมูลประเภทตำราเรียน (Text book) เก่ียวกับการอธิบายกระบวนการ (Process) แล1วระบุข้ันตอน
ตามลำดับได1 
6. อ�านบทอ�านเก่ียวกับสิ่งก�อสร1าง แล1วระบุรายละเอียดและสรุปความได1 
7. อ�านบทความจากนิตยสารเก่ียวกับสิ่งก�อสร1าง  แล1วระบุใจความสำคัญได1  โดยใช1การทำความเข1าใจคำอ1างอิง 
(Understanding text references) เพ่ือช�วยในการทำความเข1าใจแนวความคิดของผู1เขียน 
8. อ�านบทความทางวิทยาศาสตร/จากนิตยสาร แล1วจำแนกข1อเท็จจริงและข1อคิดเห็นได1 
9. อ�านบทความทางวิทยาศาสตร/จากนิตยสาร แล1วสรุปความได1 
10. อ�านข1อมูลประเภทตำราเรียน (Text book) เก่ียวกับประวัตินักประดิษฐ/ แล1วระบุข1อมูลประเภทป"ญหา
และการแก1ไข (Problem and solution) ได1  
รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33295        การอ�านภาษาอังกฤษเข�มข�น 5       กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 อ�านบทอ�านท่ีเป?นสื่อของจริง (Authentic Material) ในเรื่องเก่ียวกับสารคดี และบันเทิง ใช1ทักษะ
การอ�านท่ีสำคัญ คือ การคาดเดา (Predict) การอ�านแบบข1ามคำ (Skimming) การอ�านแบบค1นหา 
(Scanning) การอนุมาน (Making inferences) การทำความเข1าใจคำอ1างอิง (Understanding text 
references) โดยการฝJกซ้ำจนเกิดความชำนาญ เพ่ือจับใจความสำคัญ  วิเคราะห/ความ  ตีความ สรุปความ 
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ�าน ศึกษาโครงสร1างทางภาษาท่ีปรากฏในบทอ�าน และนำมาใช1ช�วยในการ
ตีความ ฝJกการสรุปและทบทวนเนื้อหาบทเรียนจากแผนผังความคิด (Graphic Organizer) เพ่ิมเติมความรู1
ด1านคำศัพท/ด1วยการจดบันทึก จัดกลุ�มคำ การใช1พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ 
  โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะ
การศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
ผ�านการทำงานแบบกระบวนการกลุ�ม  

เพ่ือให1นักเรียน เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/ สุจริต มีวินัย ใฝ:
เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและ
สิ่งแวดล1อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู� 
1. อ�านบทความจาก BLOG  แล1วระบุแนวความคิดของผู1เขียน และตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได1 โดยใช1
เทคนิค preview, predicting และ skimming 
2. อ�านบทความเก่ียวกับวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop culture) แล1วระบุวัตถุประสงค/ของผู1เขียนได1 โดยใช1
เทคนิค scanning 
3. อ�านบทความจากนิตยสาร แล1วแสดงความเข1าใจด1วยการเขียนสรุปความลงในแผนผังความคิด (Graphic 
Organizer) โดยใช1การทำความเข1าใจโครงสร1างของงานเขียน (Understanding basic text organization) ช�วย
ในการอ�าน 
4. อ�านบทความประเภทการอธิบายกระบวนการ (Process) จากหนังสือพิมพ/ แล1วระบุข้ันตอนตามลำดับได1 
โดยใช1การทำความเข1าใจโครงสร1างของงานเขียน (Understanding basic text organization-Process) 
ช�วยในการอ�าน 
5. อ�านบทความจากนิตยสารเก่ียวกับเทคโนโลยี แล1วตอบคำถามเก่ียวกับเนื้อเรื่อง และสรุปความโดยใช1 
แผนผังความคิด (Graphic Organizer) 
6. อ�านบทความเก่ียวกับการดำรงชีวิต แล1วเขียนสรุปเนื้อหา 1 ย�อหน1า โดยใช1เทคนิคการขีดเส1นใต1ประโยค
ใจความสำคัญของเนื้อเรื่อง 
7. อ�านข1อความท่ีคัดมา (Excerpt) เก่ียวกับการดำรงชีวิต แล1วระบุแนวความคิด  หรือทัศนคติของผู1เขียน
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(Writer’s point of view) ได1 
8. อ�านเรื่องเก่ียวกับสุขภาพ แล1วระบุรายลเอียดได1 โดยใช1การหาข1อความอุปมา เปรียบเทียบ (Analogy) 
เพ่ือช�วยทำความเข1าใจเรื่องท่ีอ�าน 
 
รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33296        การอ�านภาษาอังกฤษเข�มข�น 6       กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 อ�านบทอ�านท่ีเป?นสื่อของจริง (Authentic Material) ในเรื่องเก่ียวกับสารคดี และบันเทิง ใช1ทักษะ
การอ�านท่ีสำคัญ คือ การคาดเดา (Predict) การอ�านแบบข1ามคำ (Skimming) การอ�านแบบค1นหา 
(Scanning) การอนุมาน (Making inferences) การทำความเข1าใจคำอ1างอิง (Understanding text 
references) โดยการฝJกซ้ำจนเกิดความชำนาญ เพ่ือจับใจความสำคัญ  วิเคราะห/ความ  ตีความ สรุปความ 
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ�าน ศึกษาโครงสร1างทางภาษาท่ีปรากฏในบทอ�าน และนำมาใช1ช�วยในการ
ตีความ ฝJกการสรุปและทบทวนเนื้อหาบทเรียนจากแผนผังความคิด (Graphic Organizer) เพ่ิมเติมความรู1
ด1านคำศัพท/ด1วยการจดบันทึก จัดกลุ�มคำ การใช1พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ 
  โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะ
การศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
ผ�านการทำงานแบบกระบวนการกลุ�ม  

เพ่ือให1นักเรียน เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/ ซ่ือสัตย/ สุจริต มีวินัย ใฝ:
เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและ
สิ่งแวดล1อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู� 
1. อ�านบทสารคดีเก่ียวกับสัตว/ และระบุตัวอย�าง และรายละเอียดท่ีใช1สนับสนุนใจความสำคัญได1 
2. อ�านบทความเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว/แล1วระบุข1อเปรียบเทียบ และข1อขัดแย1งท่ีปรากฏในเนื้อเรื่องได1 
3. อ�านบทอ�านเก่ียวกับการท�องเท่ียว แล1วระบุวัตถุประสงค/ของผู1เขียน และผู1อ�านกลุ�มเปZาหมายได1 
4. อ�านบทความจากนิตยสารการท�องเท่ียว แล1วระบุรายละเอียดจากข1อความเชิงพรรณนา (Descriptive 
language) ได1 
5. อ�านบทความเก่ียวกับอาหารแล1วสรุปความโดยการอนุมาน (Making inferences) ได1 
6. อ�านบทความเก่ียวกับอุปกรณ/ทำอาหาร แล1วจำแนกข1อความท่ีเป?นเหตุ และผล (Cause-effect) ได1  
7. อ�านบทโคลง (Poem) แล1วอธิบายความรู1สึก และแสดงความคิดเห็นท่ีมีต�อบทโคลงได1 
8. อ�านข1อความท่ีคัดมา (Excerpt) จากนวนิยาย แล1วคาดเดาเนื้อหาท่ีจะเกิดข้ึนต�อไปได1 
 
รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ31297      การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร  1    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
 ฝJกทักษะการเขียนในระดับคำ (Words)  ประโยค (Sentences) เพ่ือพัฒนาไปสู�การเขียนในระดับ
อนุเฉท (Paragraph)  โดยเขียนข1อมูลเก่ียวกับตนเอง  และเรื่องราวในชีวิตประจำวัน  ฝJกการใช1โครงสร1าง
ทางภาษาท่ีจำเป?นสำหรับการเขียนในระดับประโยค และข1อความสั้นๆ ได1แก� การใช1ตัวอักษรตัวใหญ�และ
เครื่องหมายวรรคตอน การแต�งประโยคโดยใช1 verb to be ระบุประเภทของสามานยนาม (Common 
noun) และวิสามานยนาม (Proper noun) ระบุพจน/ของนามเอกพจน/ (Singular) และพหูพจน/ (Plural ) 
เขียนและแก1ไขประโยคท่ีมี noun  และ subject pronoun  การใช1เครื่องหมายวรรคตอน  การใช1ประโยค
ความเดียว (Simple sentence)  ท้ังแบบ 1 ประธาน 1 กริยา  และแบบหลายประธาน 1 กริยา  การใช1
คำกริยาวิเศษณ/ (Adverbs of Frequency) ในประโยค  การใช1บุพบทวลี (Prepositional phrases) เพ่ือ
บอกเวลา ทบทวนและแก1ไขงานเขียนด1วยตนอง  
 จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต�างชาติเจ1าของภาษา โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะการศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการ
ทางภาษา  ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  อภิปราย  ซักถาม 
แสดงความคิดเห็น และนำเสนอ ผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม (Group Work)  

เพ่ือให1นักเรียน  เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  ซ่ือสัตย/  สุจริต  มีวินัย 
ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู� 
1. เขียนแนะนำตนเองโดยใช1อนุเฉทท่ีถูกต1อง ระบุประธานและกริยาในประโยค การใช1ตัวอักษรตัวใหญ�และ
เครื่องหมายวรรคตอน การแต�งประโยคโดยใช1 verb to be  
2. เขียนเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจำวัน  โดยใช1รูปแบบของอนุเฉทท่ีถูกต1อง  ระบุประเภทของสามานยนาม 
(Common noun)  และวิสามานยนาม (Proper noun)  ระบุพจน/ของนามเอกพจน/ (Singular)  และ
พหูพจน/ (Plural )  เขียนและแก1ไขประโยคท่ีมี noun และ subject pronoun  
 
รวมท้ังหมด  2  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ31298      การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร  2     กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง        จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกทักษะการเขียนในระดับประโยค (Sentences) เพ่ือพัฒนาไปสู�การเขียนในระดับอนุเฉท (Paragraph)  

โดยเขียนข1อมูลเก่ียวกับวันสำคัญของเพ่ือน และบ1านเกิดของตนเอง ฝJกการใช1โครงสร1างทางภาษาท่ีจำเป?น
สำหรับการเขียนในระดับประโยค และอนุเฉท ได1แก� การใช1คำบอกลำดับเวลา (Time-order Words) ในแต�
ละอนุเฉท ใช1ประโยคความเดียว (Simple sentence) ท้ังแบบ 1 ประธาน 1 กริยา และแบบหลายประธาน 
1 กริยา  ใช1คำกริยาวิเศษณ/ (Adverbs of Frequency) ในประโยค  การใช1บุพบทวลี (Prepositional 
phrases) เพ่ือบอกเวลา  การใช1ประโยคสนับสนุน (Supporting sentence) คำนำหน1านาม (Articles: a, 
an, the) เขียนประโยคโดยใช1 there is / there are ใช1บุพบทวลี (Prepositional phrases) เพ่ือบรรยาย
สถานท่ี ทบทวนและแก1ไขงานเขียนด1วยตนอง ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต�องานเขียนของเพ่ือน 
 จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต�างชาติเจ1าของภาษา โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะการศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการ
ทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม 
แสดงความคิดเห็น และนำเสนอ ผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม (Group Work)  

เพ่ือให1นักเรียน เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  ซ่ือสัตย/  สุจริต  มีวินัย 
ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู� 
1.  เขียนเก่ียวกับวันสำคัญของเพ่ือน ใช1คำบอกลำดับเวลา (Time-order Words)  ในแต�ละอนุเฉท ใช1
ประโยคความเดียว (Simple sentence) ท้ังแบบ 1 ประธาน 1 กริยา และแบบหลายประธาน 1 กริยา  ใช1
คำกริยาวิเศษณ/ (Adverbs of Frequency) ในประโยค  การใช1บุพบทวลี (Prepositional phrases) เพ่ือบอก
เวลา  
2.  เขียนเก่ียวกับบ1านเกิดของตนเอง โดยใช1ประโยคสนับสนุน (Supporting sentence) คำนำหน1านาม 
(Articles: a, an, the) เขียนประโยคโดยใช1 there is / there are ใช1บุพบทวลี (Prepositional phrases) 
เพ่ือบรรยายสถานท่ี 
 
รวมท้ังหมด  2  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ32297      การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร  3     กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5      ภาคเรียนท่ี 1         เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกทักษะการเขียนในระดับระดับอนุเฉท (Paragraph) โดยเขียนข1อมูลเก่ียวกับบุคคลในภาพ การทำงาน

ของบุคคลท่ีปรากฏในภาพ  และวันสำคัญในชีวิต  ฝJกการใช1โครงสร1างทางภาษาท่ีจำเป?นสำหรับการเขียนใน
ระดับประโยค และอนุเฉท ได1แก� โดยเขียนประโยคใจความหลัก (Topic Sentence) ในแต�ละอนุเฉทได1 ใช1
รูปปฏิเสธของ Simple Present Tense ใช1คุณศัพท/เพ่ือบรรยายลักษณะของบุคคล สถานท่ี สิ่งของ และ
ความรู1สึก ใช1ประโยค สนับสนุน (Supporting sentence) ใช1กริยา Present progressive ใช1กริยาท่ีไม�มีการ
กระทำ (Non-action verbs)  เลือกใช1ประโยค Simple present และ Present progressive ได1อย�าง
ถูกต1อง เหมาะสม ใช1ประโยคความเดียว (Simple sentence) ท้ังแบบ 1 ประธาน 2 กริยา และแบบ 2 
ประธาน 2 กริยา  ฝJกใช1ข้ันตอนการเขียน 4 ข้ันตอน คือ 1. ก�อนเขียน (Prewrite)  2. เขียนร�าง (Write the 
first draft) 3. ทบทวนร�าง (Revise and edit the first draft)  4. เขียนร�างใหม� (Write a new drat) 
รวมท้ังทบทวนและแก1ไขงานเขียนด1วยตนอง  ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต�องานเขียนของเพ่ือน 
 จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต�างชาติเจ1าของภาษา โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะการศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการ
ทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม 
แสดงความคิดเห็น และนำเสนอ ผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม (Group Work)  

เพ่ือให1นักเรียน เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  ซ่ือสัตย/  สุจริต  มีวินัย 
ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู� 
1.  เขียนเก่ียวกับบุคคลในรูปภาพ โดยเขียนประโยคใจความหลัก (Topic Sentence) ในแต�ละอนุเฉทได1 ใช1รูป
ปฏิเสธของ Simple  Present Tense  ใช1คุณศัพท/เพ่ือบรรยายลักษณะของบุคคล  สถานท่ี  สิ่งของ และ
ความรู1สึก 
2.  เขียนเก่ียวกับการทำงานของบุคคลท่ีปรากฏในภาพ  โดยใช1ประโยค สนับสนุน (Supporting 
sentence) ใช1กริยา Present progressive  ใช1กริยาท่ีไม�มีการกระทำ (Non-action verbs)  เลือกใช1
ประโยค Simple present  และ Present progressive ได1อย�างถูกต1อง เหมาะสม  ใช1ประโยคความเดียว 
(Simple sentence) ท้ังแบบ 1 ประธาน 2 กริยา และแบบ 2 ประธาน 2 กริยา 
3. เขียนเรื่องเก่ียวกับวันสำคัญในชีวิต โดยจัดลำดับความคิดของเนื้อหาท่ีจะเขียน  ใช1ประโยคความรวม 
(Compound sentence) ใช1 and / but / so เชื่อมความ ใช1กริยา Simple past  
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ32298       การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร  4    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกทักษะการเขียนในระดับระดับอนุเฉท (Paragraph) โดยเขียนข1อมูลเก่ียวกับการเดินทาง อนาคต 

และการบรรยายถึงบุคคลสำคัญ ฝJกการใช1โครงสร1างทางภาษาท่ีจำเป?นสำหรับการเขียนในระดับประโยค 
และอนุเฉท ได1แก� เดินทาง โดยเขียนประโยคสรุป (Concluding sentence) ใช1ข1อความท่ีบอกเวลาในอดีต 
เขียนประโยคความซ1อน (Complex sentence) โดยใช1อนุประโยคท่ีแสดงการกระทำในอดีต (Past time 
clause) ระบุและแก1ไขส�วนของประโยค (Fragment) ใช1รูปประโยค simple sentence ใช1 conjunction; 
and / or เพ่ือเชื่อมคำ หรือประโยค จดบันทึกแนวความคิดท่ีจะเขียน ระบุโครงสร1างของอนุเฉทและเขียนได1
ถูกต1อง จำแนกส�วนประกอบของประโยคสมบูรณ/ได1  ฝJกใช1ข้ันตอนการเขียน 4 ข้ันตอน คือ 1. ก�อนเขียน 
(Prewrite)  2. เขียนร�าง (Write the first draft) 3. ทบทวนร�าง (Revise and edit the first draft)  4. 
เขียนร�างใหม� (Write a new drat) รวมท้ังทบทวนและแก1ไขงานเขียนด1วยตนอง ตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต�องานเขียนของเพ่ือน 
 จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต�างชาติเจ1าของภาษา โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะการศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการ
ทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม 
แสดงความคิดเห็น และนำเสนอ ผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม (Group Work)  

เพ่ือให1นักเรียน เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  ซ่ือสัตย/  สุจริต  มีวินัย 
ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู� 
1. เขียนเรื่องเก่ียวกับการเดินทาง โดยเขียนประโยคสรุป (Concluding sentence) ใช1ข1อความท่ีบอกเวลา
ในอดีต เขียนประโยคความซ1อน (Complex sentence) โดยใช1อนุประโยคท่ีแสดงการกระทำในอดีต (Past 
time clause) ระบุและแก1ไขส�วนของประโยค (Fragment) 
2.  เขียนเรื่องเก่ียวกับอนาคต โดยจัดลำดับความในแต�ละอนุเฉท (Listing-order paragraph) ใช1 to be 
going to และ will  เพ่ือบอกเหตุการณ/ในอนาคต เขียนประโยคความซ1อน (Complex sentence) โดยใช1
อนุประโยคท่ีแสดงการกระทำในอนาคต (Future time clause) ระบุและแก1ไขข1อผิดพลาดในการรวมอนุ
ประโยค (Run-on sentences)  
3.  เขียนอนุเฉทสั้นๆ เพ่ือบรรยายถึงบุคคลต�างๆ โดยใช1รูปประโยค simple sentence ใช1 conjunction; and 
/ or เพ่ือเชื่อมคำ หรือประโยค จดบันทึกแนวความคิดท่ีจะเขียน ระบุโครงสร1างของอนุเฉทและเขียนได1
ถูกต1อง จำแนกส�วนประกอบของประโยคสมบูรณ/ได1   
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33297      การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร  5     กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

  
ฝJกทักษะการเขียนในระดับอนุเฉท (Paragraph) เพ่ือพัฒนาไปสู�การเขียนในระดับความเรียง (Essay) 

โดยเขียนข1อมูลเก่ียวกับอาชีพท่ีสนใจ   ฝJกการใช1โครงสร1างทางภาษาท่ีจำเป?นสำหรับการเขียนในระดับ
ประโยค และอนุเฉท ได1แก� ฝJกจัดกลุ�มความคิดก�อนการเขียน ระบุ ส�วนประกอบของแต�ละอนุเฉท การใช1คำ
ท่ีบอกการเปลี่ยนแปลงลำดับความ (Transition word) และคำท่ีบอกการสรุปความ (Conclusion signals) 
ในการเขียน ใช1ประโยคความรวม (Compound sentence) การระบุและแก1ไขป"ญหาเรื่องการรวมอนุ
ประโยค (Run - on sentences) การใช1เครื่องหมายวรรคตอนผิด (Comma splices) ได1 รูปแบบของงานเขียน
แบบวิธีการ (How – to )  ฝJกจัดลำดับความคิดก�อนการเขียน  การจัดลำดับความของข้ันตอนวิธีการ  การ
แก1ไขโครงร�างความคิด  การใช1ประโยคความเดียว (Simple sentence) ประโยคความรวม (Compound 
sentence)  และประโยคความซ1อน (Complex sentence) โดยใช1วลีบอกเวลา (Time clause) ประโยค
ใจความหลัก (Topic sentence)ประโยคสรุปความ (Concluding sentence) การใช1กริยาวิเศษณ/บอก
ลักษณะ (Descriptive adverb) จดบันทึกคำสำคัญท่ีใช1บรรยายสถานท่ี การใช1คำจัดลำดับพ้ืนท่ี (Space 
order) การเพ่ิมเติมรายละเอียดของการพรรณนา ระบุและใช1คำคุณศัพท/  การใช1บุพบทวลี (Prepositional 
phrase) ฝJกใช1ข้ันตอนการเขียน 4 ข้ันตอน คือ 1. ก�อนเขียน (Prewrite)  2. เขียนร�าง (Write the first 
draft) 3. ทบทวนร�าง (Revise and edit the first draft)  4. เขียนร�างใหม� (Write a new drat) รวมท้ัง
ทบทวนและแก1ไขงานเขียนด1วยตนอง ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต�องานเขียนของเพ่ือน 
 จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต�างชาติเจ1าของภาษา โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะการศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการ
ทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม 
แสดงความคิดเห็น และนำเสนอ ผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม (Group Work)  

เพ่ือให1นักเรียน เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  ซ่ือสัตย/  สุจริต  มีวินัย 
ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู� 
1.  เขียนอนุเฉทเก่ียวกับอาชีพท่ีสนใจ โดยจัดกลุ�มความคิดก�อนการเขียน ระบุส�วนประกอบของแต�ละอนุ
เฉท  ใช1คำท่ีบอกการเปลี่ยนแปลงลำดับความ (Transition word)  และคำท่ีบอกการสรุปความ 
(Conclusion signals) ในการเขียน จัดลำดับความคิดในการเขียน ใช1ประโยคความรวม (Compound 
sentence) ระบุและแก1ไขป"ญหาเรื่องการรวมอนุประโยค (Run-on sentences) การใช1เครื่องหมายวรรคตอน
ผิด (Comma splices) 
2.  เขียนอนุเฉทเก่ียวกับวิธีการ (How-to) โดยศึกษารูปแบบของงานเขียนแบบวิธีการ (How-to)  ฝJก
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จัดลำดับความคิดก�อนการเขียน  การจัดลำดับความของข้ันตอนวิธีการ  การแก1ไขโครงร�างความคิด  การใช1
ประโยคความเดียว  (Simple  sentence)  ประโยคความรวม (Compound  sentence)  และประโยค
ความซ1อน (Complex sentence) โดยใช1วลีบอกเวลา (Time clause) ประโยคใจความหลัก (Topic 
sentence)ประโยคสรุปความ (Concluding sentence)  การใช1กริยาวิเศษณ/บอกลักษณะ (Descriptive 
adverb) ตรวจสอบและแก1ไขเรื่อง  
3.  เขียนอนุเฉทแบบพรรณนา (Descriptive paragraph) โดยการจดบันทึกคำสำคัญท่ีใช1บรรยายสถานท่ี  การใช1
คำจัดลำดับพ้ืนท่ี (Space order)  การเพ่ิมเติมรายละเอียดของการพรรณนา  ระบุและใช1คำคุณศัพท/  การ
ใช1บุพบทวลี (Prepositional phrase) 

 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ33298     การเขียนเพ่ือพัฒนาการส่ือสาร  6     กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง      จำนวน 1.0 หน�วยกิต 

 
ศึกษา อนุเฉทแบบพรรณนา (Descriptive paragraph) อนุเฉทแบบเปรียบเทียบ (Comparison 

paragraph) อนุเฉทแบบเหตุ-ผล  (Cause-effect paragraph)  และศึกษาส�วนประกอบของความเรียง 
(Essay format)  ฝJกใช1ความรู1ด1านโครงสร1างทางภาษาท่ีจำเป?นสำหรับการเขียนในระดับประโยค และอนุ
เฉท  ได1แก�  ลักษณะของงานเขียนท่ีดี (Features of good writing) ความสอดคล1องของประโยค (Parallel 
structure) ความชัดเจนของประโยคและอนุเฉท (Clarity in sentences and paragraphs) และความเป?น
เอกภาพ (Unity in  paragraph) เพ่ือเขียนความเรียงในเรื่องท่ีสนใจ โดยใช1ข้ันตอนการเขียน 4 ข้ันตอน คือ 1. 
ก�อนเขียน (Prewrite)  2. เขียนร�าง (Write the first draft) 3. ทบทวนร�าง (Revise and edit the first 
draft)  4. เขียนร�างใหม� (Write a new drat) รวมท้ังทบทวนและแก1ไขงานเขียนด1วยตนอง ตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต�องานเขียนของเพ่ือน 
 จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต�างชาติเจ1าของภาษา โดยใช1กระบวนการทางป"ญญา ได1แก� ทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห/ วิจารณ/อย�างมีเหตุผล ทักษะการศึกษาค1นคว1า วิเคราะห/ สังเคราะห/ และกระบวนการ
ทางภาษา ทักษะการใช1เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ผู1เรียนใช1ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อภิปราย ซักถาม 
แสดงความคิดเห็น และนำเสนอ ผ�านการทำงานตามกระบวนการกลุ�ม (Group Work)  

เพ่ือให1นักเรียน เป?นผู1มีคุณลักษณะอันพึงประสงค/  รักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  ซ่ือสัตย/  สุจริต  มีวินัย 
ใฝ:เรียนรู1 อยู�อย�างพอเพียง มุ�งม่ันในการทำงาน รักความเป?นไทย มีจิตสาธารณะ อนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล1อม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู� 
1.  ระบุลักษณะของอนุเฉทแบบพรรณนา (Descriptive paragraph) ได1 
2.  ระบุลักษณะของอนุเฉทแบบเปรียบเทียบ (Comparison paragraph) ได1 
3.  ระบุลักษณะของอนุเฉทแบบเหตุ-ผล (Cause-effect paragraph) ได1 
4.  ระบุส�วนประกอบของความเรียง (Essay format)  ได1 
5.  เขียนความเรียงในเรื่องท่ีสนใจได1 

 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ญ31211               ภาษาญ่ีปุ@น 1                กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4        ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง    จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

  
 ศึกษาวิธีการใช1สำนวนง�ายๆในชีวิตประจำวันได1อย�างถูกต1องและเหมาะสม  อ�านและเขียนตัวอักษร
ひらがな、 かたかなและคำศัพท/  ได1ถูกต1องตามหลักการอ�านและเขียน  ใช1สำนวนและรูป
ประโยคระดับพ้ืนฐานมากแนะนำตนเอง เช�น บอกชื่อ สัญชาติ ชั้นป>ท่ีเรียนอยู� ฯลฯ แก�ผู1ท่ีพบกันเป?นครั้ง
แรกในโอกาสต�างๆ เช�น ในงานเลี้ยง ฯลฯ รวมท้ังแนะนำคนท่ีตนรู1จักให1แก�ผู1อ่ืนรู1จักได1  แนะนำสถานท่ีต�างๆ 
เช�น อาคารต�างๆในโรงเรียน ห1องเรียน ฯลฯ ด1วยสำนวนและรูปประโยคระดับพ้ืนฐานมาก และสามารถตอบ
คำถามเก่ียวกับสิ่งท่ีมีอยู� ณ ท่ีนั้นๆได1 หากผู1ถามพูดช1ามาก ถามและตอบเก่ียวกับวันในสัปดาห/ เวลา 
ตารางสอน ฯลฯ ด1วยสำนวนและรูปประโยคระดับพ้ืนฐานมาก ถามและตอบเก่ียวกับสิ่งท่ีชอบในเรื่องอาหาร 
กีฬา วิชาเรียน ฯลฯ ด1วยสำนวนและรูปประโยคระดับพ้ืนฐานมาก อ�าน ฟ"ง และเขียนบทสนทนาและ
ข1อความสั้นๆง�ายๆ ตลอดจนอ�านเขียนตัวอักษร漢字 รู1และเข1าใจสาระน�ารู1เก่ียวกับญ่ีปุ:น    
        โดยใช1กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ�ม และกระบวนการเรียนภาษาให1เกิดองค/ความรู1 ความ
เข1าใจในความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ:นกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ด1วยการถ�ายโอนความรู1เป?นประโยคง�ายๆ และข1อความสั้นๆ 
        เพ่ือให1ตระหนักในคุณค�าของภาษาญ่ีปุ:น เกิดเจตคติท่ีดีต�อภาษาญ่ีปุ:น ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ1าของ
ภาษา และนำไปใช1ได1อย�างเหมาะสมตามกาลเทศะและค�านิยม 12 ประการ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. สามารถบอกวิธีเรียนวิชาภาษาญ่ีปุ:น 1 ( ญ 31211 ) ให1ได1ผล บอกผลการเรียนรู1 และการวัดผล      
ประเมินผลได1  
2. สามารถพูดและปฏิบัติตามสำนวนต�างๆท่ีใช1ในห1องเรียนได1  
3. สามารถใช1สำนวนง�ายๆในชีวิตประจำวันได1อย�างถูกต1องและเหมาะสม  
4.สามารถอ�านและเขียนตัวอักษรひらがなและคำศัพท/ได1ถูกต1องตามหลักการอ�านและเขียน 
5.สามารถอ�านและเขียนตัวอักษรかたかなและคำศัพท/ได1ถูกต1องตามหลักการอ�านและเขียน  
6. สามารถใช1สำนวนและรูปประโยคระดับพ้ืนฐานมากแนะนำตนเอง เช�น บอกชื่อ สัญชาติ ชั้นป>ท่ี 
เรียนอยู� ฯลฯ แก�ผู1ท่ีพบกันเป?นครั้งแรกในโอกาสต�างๆ เช�น ในงานเลี้ยง ฯลฯ รวมท้ังแนะนำคนท่ีตนรู1จัก
ให1แก�ผู1อ่ืนรู1จักด1วยได1   
7. สามารถแนะนำสถานท่ีต�างๆ เช�น อาคารต�างๆในโรงเรียน ห1องเรียน ฯลฯ ด1วยสำนวนและรูปประโยค
ระดับพ้ืนฐานมาก และสามารถตอบคำถามเก่ียวกับสิ่งท่ีมีอยู� ณ ท่ีนั้นๆได1 หากผู1ถามพูดช1ามาก  
8. สามารถถามและตอบเก่ียวกับวันในสัปดาห/ เวลา ตารางสอน ฯลฯ ด1วยสำนวนและรูปประโยค
ระดับพ้ืนฐานมาก  
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9. สามารถถามและตอบเก่ียวกับสิ่งท่ีชอบในเรื่องอาหาร กีฬา วิชาเรียน ฯลฯ ด1วยสำนวนและรูปประโยค
ระดับพ้ืนฐานมาก 
10. สามารถอ�านบทสนทนาและข1อความง�ายๆสั้นๆได1 
11. สามารถฟ"งบทสนทนาและข1อความง�ายๆสั้นๆได1เข1าใจ 
12. สามารถเขียนบทสนทนาหรือข1อความตามสถานการณ/ท่ีกำหนดให1ได1 
13. สามารถอ�านและเขียนตัวอักษร漢字ได1ถูกต1องตามหลักการอ�านและเขียน 
14. สามารถให1ข1อมูลสาระน�ารู1เก่ียวกับญ่ีปุ:นได1 
 
รวมท้ังหมด  14  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ญ31212               ภาษาญ่ีปุ@น 2                 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง      จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

 
 ศึกษาวิธีการใช1สำนวนและรูปประโยคระดับพ้ืนฐานมากบอกเล�าข1อมูลในระดับง�ายมากเก่ียวกับ
ชีวิตประจำวันของตนและคนใกล1ตัว รวมท้ังสามารถสนทนาโต1ตอบอย�างง�ายๆเพ่ือชักชวนผู1อ่ืนทำกิจกรรม
ท่ัวไปในชีวิตประจำวัน เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการคิด   คิดริเริ่มสร1างสรรค/   คิด
อย�างมีเหตุผล  และมีวิจารณญาณมีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
          โดยใช1กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ�ม และกระบวนการเรียนภาษาให1เกิดองค/ความรู1 ความ
เข1าใจในความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ:นกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ด1วยการถ�ายโอนความรู1เป?นประโยคง�ายๆ และข1อความสั้นๆ 
          เพ่ือให1ตระหนักในคุณค�าของภาษาญ่ีปุ:น เกิดเจตคติท่ีดีต�อภาษาญ่ีปุ:น ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ1าของภาษา และนำไปใช1ได1อย�างเหมาะสมตามกาลเทศะและค�านิยม 12 ประการ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. สามารถถามและตอบเก่ียวกับวิธีการและเวลาท่ีใช1ในการเดินทางไปโรงเรียนโดยใช1สำนวนและรูปประโยค
ระดับพ้ืนฐานมาก   
2. สามารถบอกเล�ากิจกรรมในชีวิตประจำวันของตนเองหรือคนใกล1ตัว และความถ่ีบ�อยของกิจกรรมนั้นๆ 
โดยใช1สำนวนและรูปประโยคระดับพ้ืนฐานมาก  
3. สามารถใช1สำนวนและรูปประโยคระดับพ้ืนฐานมากบอกคุณสมบัติเฉพาะหรือจำนวนของสินค1า  สอบถาม
ราคาแล1วเลือกซ้ือหรือสั่งสินค1าได1  
4. สามารถใช1สำนวนและรูปประโยคระดับพ้ืนฐานมากบอกวันเวลาและสถานท่ี  แล1วชักชวนเพ่ือนทำ
กิจกรรมท่ัวไปในชีวิตประจำวัน เช�น ไปซ้ือของ  ไปกินข1าวด1วยกัน  ฯลฯ  ได1  รวมท้ังสามารถตอบรับและ
ปฏิเสธคำชวนนั้นด1วยสำนวนเฉพาะได1 
5. สามารถถามและตอบเก่ียวกับกิจกรรมท่ีได1ทำในวันหยุดและความรู1สึกต�อกิจกรรมนั้นโดยใช1สำนวนและ
รูปประโยคระดับพ้ืนฐานมาก  
6. สามารถใช1สำนวนและรูปประโยคระดับพ้ืนฐานมากบอกเล�าเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว  รวมท้ังให1ข1อมูล
ระดับพ้ืนฐานมากเก่ียวกับรูปร�างหน1าตาและความชอบท้ังของตนเอง  คนในครอบครัวและคนรอบข1าง 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ญ32211               ภาษาญ่ีปุ@น 3                กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5        ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง     จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

 
 ศึกษาการใช1สำนวนและรูปประโยคพ้ืนฐาน  สนทนาโต1ตอบในการสั่งหรือขอร1องอย�างง�ายๆ   
รวมท้ังสามารถใช1ศัพท/ สำนวนและรูปประโยคพ้ืนฐาน  อธิบายเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของสิ่งของและคนท่ี
อยู�ใกล1ตัว  ซ่ึงเก่ียวข1องกับตนและสนทนาโต1ตอบอย�างง�ายๆเก่ียวกับกิจกรรมประจำวันและประสบการณ/
ของกันและกัน 
           โดยใช1กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ�ม และกระบวนการเรียนภาษาให1เกิดองค/ความรู1 ความ
เข1าใจในความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ:นกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ด1วยการถ�ายโอนความรู1เป?นประโยคง�ายๆ และข1อความสั้นๆ 
          เพ่ือให1ตระหนักในคุณค�าของภาษาญ่ีปุ:น เกิดเจตคติท่ีดีต�อภาษาญ่ีปุ:น ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ1าของภาษา และนำไปใช1ได1อย�างเหมาะสมตามกาลเทศะและค�านิยม 12 ประการ 
ผลการเรียนรู� 
1. สามารถเข1าใจคำสั่งหรือคำขอร1องสั้นๆง�ายๆของครูหรือเพ่ือนในโรงเรียนในสถานการณ/ต�างๆในโรงเรียน
ได1หากคู�สนทนาพูดช1าๆ 
2. สามารถกล�าวขอร1องง�ายๆ เช�น  ขอยืมสิ่งของต�างๆ ด1วยสำนวนและรูปประโยคพ้ืนฐาน รวมท้ัง3. 
สามารถตอบรับและปฏิเสธพร1อมบอกเหตุผลด1วยสำนวนเฉพาะระดับพ้ืนฐานได1 
4. สามารถสอบถามและอธิบายวิธีเดินทางและเส1นทางท่ีใช1ในการไปสถานท่ีท่ีไม�เคยไปมาก�อนโดยใช1สำนวน
และรูปประโยคพ้ืนฐานได1 
5. สามารถบรรยายลักษณะเครื่องแต�งกายหรือหน1าตาและอากัปกิริยาของคนในครอบครัวหรือเพ่ือนด1วย
สำนวนและรูปประโยคพ้ืนฐานให1คนท่ีไม�รู1จักฟ"งได1 
6. สามารถใช1สำนวนและรูปประโยคพ้ืนฐานถามและตอบคำถามท่ีเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของสิ่งของ
หรือสถานท่ีตั้งแต� 2 อย�างข้ึนไป รวมท้ังบอกเล�าสิ่งท่ีตนชอบโดยการเปรียบเทียบได1 
7. สามารถถามและตอบคำถามง�ายๆเก่ียวกับประสบการณ/ฝนเรื่องใกล1ตัว เช�น ประสบการณ/เก่ียวกับอาหาร
หรือการท�องเท่ียวโดยใช1สำนวนและรูปประโยคพ้ืนฐาน 
8. สามารถอธิบายลำดับและข้ันตอนในการทำอาหารหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันโดยใช1สำนวนและรูป
ประโยคพ้ืนฐาน 
9. สามารถใช1สำนวนและรูปประโยคพ้ืนฐานบอกเล�าเก่ียวกับบุคคลท่ีให1หรือได1รับของขวัญหรือของฝากได1 
10. สามารถบอกเล�าพร1อมยกตัวอย�างเก่ียวกับกิจกรรมท่ีได1ทำในวันหยุดและสิ่งท่ีคิดจะทำต�อไปหลังจากนี้
โดยใช1สำนวนและรูปประโยคพ้ืนฐาน    
รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู� 

 



497 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ญ32212               ภาษาญ่ีปุ@น 4                  กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5        ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง      จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

 
ศึกษาการใช1สำนวนและรูปประโยคง�ายๆแลกเปลี่ยนข1อมูลเก่ียวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ/ใกล1ตัวท่ี

เก่ียวข1องกับตนเอง หรือการจัดกิจกรรมต�างๆรวมท้ังสามารถสนทนาโต1ตอบอธิบายเก่ียวกับสถานการณ/
ป"จจุบันอย�างง�ายๆ  ให1คำแนะนำและเจรจาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับกำหนดการต�างๆ 

เพ่ือให1มีความรู1ความเข1าใจ มีทักษะตามกระบวนการคิด   คิดริเริ่มสร1างสรรค/   คิดอย�างมีเหตุผล  
และมีวิจารณญาณ  มีกระบวนการฝJกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

โดยมีความม่ันใจในการใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีประสิทธิภาพในการสื่อความ ใฝ:เรียนรู1  มีวินัย มี
เหตุผล มีวิจารณญาณ ใช1ภาษาญ่ีปุ:นอย�างมีมารยาทถูกต1องตามกาลเทศะและบุคคล  มุ�งม่ันในการทำงาน   
อยู�อย�างพอเพียง  ซ่ือสัตย/สุจริต  มีทัศนคติท่ีดีต�อพฤติกรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมของเจ1าของ
ภาษา  และมีความรักชาติ ศาสน/ กษัตริย/  รักความเป?นไทย  มีจิตสาธารณะ  และมีทักษะตามกระบวนการ
ฝJกทักษะเพ่ือการสื่อสาร 
 
ผลการเรียนรู� 
1. สามารถอธิบายอาการเจ็บป:วยของตนอย�างง�ายๆ เม่ือไปโรงพยาบาล และฟ"งคำแนะนำหรือคำเตือนจาก
แพทย/ท่ีพูดช1าและชัดได1 รวมท้ังสามารถแนะนำคู�สนทนาเก่ียวกับสุขภาพด1วยสำนวนเฉพาะง�ายๆได1 
2. สามารถบอกเล�าเก่ียวกับพัฒนาการของตนหรือเพ่ือนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมด1วยสำนวนและรูป
ประโยคง�ายๆได1 
3. สามารถใช1สำนวนและรูปประโยคง�ายๆซักถามและให1คำแนะนำเก่ียวกับการเตรียมการและความคืบหน1า
ของเรื่องต�างๆเช�น งานเลี้ยง ฯลฯ 
4. สามารถถ�ายทอดข1อมูลท่ีได1ฟ"ง อ�าน หรือพบเห็นเก่ียวกับเรื่องรอบตัวหรือกิจกรรมในโรงเรียนให1ผู1อ่ืน
ทราบโดยใช1ศัพท/ สำนวน และรูปประโยคง�ายๆ 
5. สามารถเชื่อมประโยคง�ายๆบอกเล�าเกร็ดต�างๆเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ/ของตนเองหรือสิ่งของท่ีอยู�ในความทรง
จำ 
6. สามารถใช1สำนวนและรูปประโยคง�ายๆชักชวนเพ่ือนพร1อมนำเสนอจุดท่ีน�าสนใจหรือยกเหตุผลสนับสนุน 
รวมท้ังเสนอแผนอ่ืนแทนหากคู�สนทนาไม�สนใจหรือปฏิเสธ 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู�  
  
 
 

 



498 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ญ33211               ภาษาญ่ีปุ@น 5                  ถกลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6        ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง     จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

 
 ศึกษาการใช1สำนวนและรูปประโยคง�ายๆสนทนาเก่ียวกับข1อมูลท่ีเก่ียวข1องกับตนเช�น กฎเกณฑ/ ข�าว
ต�างๆ ฯลฯ รวมท้ังสามารถใช1ประโยคสั้นๆแสดงความเห็นบอกเล�าความหวังหรือแผนการในอนาคต และพูด
ขออนุญาต 
         โดยใช1กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ�ม และกระบวนการเรียนภาษาให1เกิดองค/ความรู1 ความ
เข1าใจในความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ:นกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ด1วยการถ�ายโอนความรู1เป?นประโยคง�ายๆ และข1อความสั้นๆ 
         เพ่ือให1ตระหนักในคุณค�าของภาษาญ่ีปุ:น เกิดเจตคติท่ีดีต�อภาษาญ่ีปุ:น ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ1าของภาษา และนำไปใช1ได1อย�างเหมาะสมตามกาลเทศะและค�านิยม 12 ประการ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. สามารถถามและตอบด1วยสำนวนและรูปประโยคง�ายๆเก่ียวกับกฎระเบียบของโรงเรียน 
2. สามารถขออนุญาตครูหรือเพ่ือนในสถานการณ/ต�างๆในโรงเรียนด1วยสำนวนและรูปประโยคง�ายๆ รวมท้ัง
สามารถตอบคำขอนั้นด1วยสำนวนและรูปประโยคง�ายๆได1 
3. สามารถใช1ประโยคง�ายๆสั้นๆถ�ายทอดข1อมูลจากข�าวในหนังสือพิมพ/หรือโทรทัศน/ หรือคำพูดของบุคคล
หนึ่งให1ผู1อ่ืนทราบ 
4. สามารถใช1ประโยคง�ายๆสั้นๆแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีกำลังเป?นประเด็นอยู�ในสังคมหรือเรื่องท่ีตน
สนใจ และสามารถฟ"งความคิดเห็นของผู1อ่ืนได1หากพูดช1าๆ 
5. สามารถใช1ประโยคง�ายๆสั้นๆบอกเล�าความฝ"นหรือความหวังของตน เช�น อาชีพการงานในอนาคต ฯลฯ 
และสามารถสนทนาโต1ตอบง�ายๆเก่ียวกับประเด็นดังกล�าว 
6. สามารถใช1ประโยคง�ายๆ สั้นๆ บอกเล�าแผนการและเตรียมการท่ีจะทำให1สิ่งท่ีตนเองฝ"นหรือหวังไว1เป?น
จริง ท้ังยังสามารถสนทนาโต1ตอบง�ายๆในเรื่องนั้นได1 
7. สามารถใช1ประโยคง�ายๆ สั้น อธิบายวิธีใช1อุปกรณ/หรือเครื่องยนต/กลไกท่ีใช1กันอยู�ในชีวิตประจำวัน 
รวมท้ังสามารถเข1าใจคำอธิบายท่ีพูดช1าๆเก่ียวกับวิธีใช1อุปกรณ/นั้น 

 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู� 
 
 
 
 
 



499 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ญ33212               ภาษาญ่ีปุ@น 6                 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6        ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง     จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

 
 ศึกษาการใช1ประโยคสั้นๆแสดงความรู1สึกต�างๆ   เช�น ความรู1สึกเสียใจหรือเสียดาย ความรู1สึก
ขอบคุณ ฯลฯ รวมท้ังสามารถสนทนาโต1ตอบกับผู1ท่ีรู1สึกเช�นนั้นด1วยสำนวนและรูปประโยคท่ีใช1กันท่ัวไปได1   
นอกจากนี้ยังเข1าใจประโยคง�ายๆท่ีใช1สำนวนและรูปประโยคพิเศษในภาษาญ่ีปุ:น   เช�น   รูปถูกกระทำ   
ภาษาสุภาพระดับพิเศษ ฯลฯ   รวมท้ังแต�งประโยคในทำนองเดียวกันอย�างง�ายๆ 
 โดยใช1กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ�ม และกระบวนการเรียนภาษาให1เกิดองค/ความรู1 ความ
เข1าใจในความเหมือนและความแตกต�างระหว�างภาษาและวัฒนธรรมของญ่ีปุ:นกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ด1วยการถ�ายโอนความรู1เป?นประโยคง�ายๆ และข1อความสั้นๆ 
 เพ่ือให1ตระหนักในคุณค�าของภาษาญ่ีปุ:น เกิดเจตคติท่ีดีต�อภาษาญ่ีปุ:น ตลอดจนวัฒนธรรมของ
เจ1าของภาษา และนำไปใช1ได1อย�างเหมาะสมตามกาลเทศะและค�านิยม 12 ประการ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. สามารถใช1ประโยคง�ายๆสั้นอธิบายเก่ียวกับความรู1สึกไม�ชอบใจหรือสถานการณ/ท่ีเป?นป"ญหาหนักใจ 
2. สามารถใช1สำนวนและรูปประโยคสั้นๆกล�าวแสดงความเสียใจในความผิดพลาดของตนและกล�าวขอโทษคู�
สนทนา 
3. สามารถใช1สำนวนและรูปประโยคสั้นๆท่ีใช1กันท่ัวไปให1คำแนะนำหรือเสนอความช�วยเหลือเม่ือเห็นผู1อ่ืนทำ
ผิดพลาดหรือมีเรื่องเดือดร1อน 
4. สามารถบอกเล�าข1อมูลตามข1อเท็จจริงเป?นข1อๆ เก่ียวกับงานประเพณี วัฒนธรรม ธรรมเนียม ความคิด
ความเชื่อท่ีมีมาแต�อดีต ฯลฯ ด1วยประโยคง�ายๆสั้นๆ 
5. สามารถใช1ประโยคง�ายๆบอกเล�าเก่ียวกับความทรงจำในวัยเด็ก เช�น การอบรมสั่งสอนของพ�อแม�การเรียน
เสริม ทักษะต�างๆ ฯลฯ 
6. สามารถเข1าใจข1อมูลท่ีจำเป?นเม่ือได1ยินสำนวนสุภาพระดับพิเศษในภาษาญ่ีปุ:นเฉพาะท่ีเป?นไปตามแบบ
แผนชัดเจน รวมท้ังสามารถใช1สำนวนสุภาพระดับพิเศษกับผู1ท่ีอาวุโสกว�าได1 
7. สามารถกล�าวสุนทรพจน/แสดงความรู1สึกขอบคุณในโอกาสต�างๆ เช�น งานเลี้ยงอำลา ฯลฯ ด1วยคำกล�าว
สั้นๆระดับพ้ืนฐานท่ีได1ฝJกซ1อมมาก�อน 
 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู� 
 
 
 

 



500 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ31211                ภาษาจีน 1                    กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง      จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกทักษะการสะกดเสียงอ�านด1วยระบบสัทอักษร (pinyin) เพ่ือใช1เป?นเครื่องมือในการอ�านออกเสียง

ตัวอักษรภาษาจีนซ่ึงเป?นตัวอักษรรูปภาพ รวมไปถึงการฝJกทักษะในด1านอ่ืนๆ ท้ังการเขียน อ�าน สนทนา 
และการใช1หลักไวยากรณ/ข้ันพ้ืนฐานในการสื่อสาร ท้ังในสถานศึกษา และใช1ชีวิตประจำวัน โดยเริ่มต1นจาก
เนื้อหาท่ีมีความใกล1ตัว เช�น เรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงสิ่งแวดล1อมในระดับท่ีกว1างข้ึน เรียนรู1
วิธีการต้ังคำถามและการตอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ/ ขณะเดียวกันก็ให1 ความสำคัญกับวัฒนธรรม 
ประเพณี และธรรมเนียม ปฏิบัติของเจ1าของภาษา ซ่ึงหมายรวมถึงเกร็ดความรู1 ประวัติบุคคล หรือสถานท่ี
สำคัญต�างๆด1วยผลการเรียนรู1ท่ีคาดหวัง 
 
ผลการเรียนรู� 
1. เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับหลักการอ�านออกเสียงด1วยระบบสัทอักษร (pinyin) และ
สามารถออกเสียงสำเนียงได1อย�างถูกต1อง 
2. เพ่ือให1นักเรียนได1มีโอกาสใช1ทักษะการฟ"ง พูด อ�าน และเขียน คำศัพท/ บทสนทนาภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวัน 
3. เพ่ือให1นักเรียนสามารถสื่อสารเรื่องราวท่ีเก่ียวกับเหตุการณ/ในชีวิตประจำวันของตนเองและสิ่งแวดล1อม
รอบๆตัวได1 ท้ังการแนะนำตัวเอง ขอร1อง ขอบคุณ ขอโทษ หรือการอธิบายเรื่องราวต�าง ท่ีได1เรียนรู1มา 
4. เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1 ความเข1าใจในหลักไวยากรณ/ โครงสร1างของการใช1คำและการเขียนประโยค 
5. เพ่ือให1นักเรียนตระหนักในคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการเรียนรู1ภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของ
ภาษา 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



501 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ31212                ภาษาจีน 2                กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 4       ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง      จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกทักษะการสะกดเสียงอ�านด1วยระบบสัทอักษร (pinyin) เพ่ือใช1เป?นเครื่องมือในการอ�านออกเสียง

ตัวอักษรภาษาจีนซ่ึงเป?นตัวอักษรรูปภาพ รวมไปถึงการฝJกทักษะในด1านอ่ืนๆ ท้ังการเขียน อ�าน สนทนา 
และการใช1หลักไวยากรณ/ข้ันพ้ืนฐานในการสื่อสาร ท้ังในสถานศึกษา และใช1ชีวิตประจำวัน โดยเริ่มต1นจาก
เนื้อหาท่ีมีความใกล1ตัว เช�น เรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงสิ่งแวดล1อมในระดับท่ีกว1างข้ึน เรียนรู1
วิธีการต้ังคำถามและการตอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ/ ขณะเดียวกันก็ให1 ความสำคัญกับวัฒนธรรม 
ประเพณี และธรรมเนียม ปฏิบัติของเจ1าของภาษา ซ่ึงหมายรวมถึงเกร็ดความรู1 ประวัติบุคคล หรือสถานท่ี
สำคัญต�างๆด1วยผลการเรียนรู1ท่ีคาดหวัง 
 
ผลการเรียนรู� 
1. เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับหลักการอ�านออกเสียงด1วยระบบสัทอักษร (pinyin) และ
สามารถออกเสียงสำเนียงได1อย�างถูกต1อง 
2. เพ่ือให1นักเรียนได1มีโอกาสใช1ทักษะการฟ"ง พูด อ�าน และเขียน คำศัพท/ บทสนทนาภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวัน 
3. เพ่ือให1นักเรียนสามารถสื่อสารเรื่องราวท่ีเก่ียวกับเหตุการณ/ในชีวิตประจำวันของตนเองและสิ่งแวดล1อม
รอบๆตัวได1 ท้ังการแนะนำตัวเอง ขอร1อง ขอบคุณ ขอโทษ หรือการอธิบายเรื่องราวต�าง ท่ีได1เรียนรู1มา 
4. เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1 ความเข1าใจในหลักไวยากรณ/ โครงสร1างของการใช1คำและการเขียนประโยค 
5. เพ่ือให1นักเรียนตระหนักในคุณค�าและมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการเรียนรู1ภาษาและวัฒนธรรมของเจ1าของ
ภาษา 
 
รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ32211                ภาษาจีน 3                  กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง      จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

 
 ฝJกทักษะการฟ"ง  พูด อ�าน เขียน เพ่ือให1เข1าใจคำแนะนำ   คำอธิบาย  สำนวน  ข1อความท่ีใช1ท้ังใน
และนอกห1องเรียน  สามารถอ�านออกเสียงประโยค  ข1อความได1ตามหลักการอ�านออกเสียงในระบบสัทอักษร
จีนกลาง  เรียนรู1ความหมายและการใช1คำศัพท/ภาษาจีน  สามารถใช1ภาษาเพ่ือสร1างความสัมพันธ/ระหว�าง
บุคคลตามมารยาททางสังคม  แสดงความคิดเห็นและความรู1สึกต�อเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือจากสื่อต�าง 
ๆ เข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องสำนวนและโครงสร1างประโยคตลอดจน
วัฒนธรรมในการใช1ภาษา  เห็นประโยชน/ของภาษาจีนในการเรียนรู1สังคมและอาชีพ  สามารถใช1ภาษาจีน
เชื่อมโยงการเรียนรู1กับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืนและเตรียมการด1านการศึกษาต�อ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. เข1าใจภาษา ท�าทาง น้ำเสียง คำขอร1อง คำแนะนำ คำอธิบายสั้นๆได1 
2. การออกเสียงประโยค ข1อความและบทความได1อย�างถูกต1อง 
3. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้นประเภทต�างๆ 
4. ใช1ภาษาเพ่ืออธิบายสั้นๆ เก่ียวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 
5. ใช1ภาษาเพ่ือแสดงความรู1สึกต�อเรื่องราวในป"จจุบันและโครงการในอนาคตของตน 
6. นำเสนอเรื่องราว เหตุการณ/ ในชีวิตประจำวัน 
7. ใช1ถ1อยคำสำนวน และท�าทางในการติดต�อ ปฏิสัมพันธ/ได1เหมาะสม ตามมารยาททางสังคมของจีนได1 
8. บอกความเป?นมาของวันสำคัญ เทศกาล งานฉลองบางอย�างของจีนได1 
9. เข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง คำ วลี สำนวน และประโยคท่ีซับซ1อน 
10. เห็นประโยชน/ของภาษาจีน ในการแสวงหาความรู1 การเข1าสังคมและอาชีพ 
11. เห็นคุณค�าและเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
12. ถ�ายทอดเนื้อหาสาระภาษาจีนง�าย ท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืนๆ 
13. ใช1ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารการจัดการด1านการเรียน 
 
รวมท้ังหมด  13  ผลการเรียนรู� 
 
 
 
 
 
 



503 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ32212                ภาษาจีน 4                กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง     จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

 
 ฝJกทักษะการฟ"ง  พูด อ�าน เขียน เพ่ือให1เข1าใจคำแนะนำ   คำอธิบาย  สำนวน  ข1อความท่ีใช1ท้ังใน
และนอกห1องเรียน  สามารถอ�านออกเสียงประโยค  ข1อความได1ตามหลักการอ�านออกเสียงในระบบสัทอักษร
จีนกลาง  เรียนรู1ความหมายและการใช1คำศัพท/ภาษาจีน  สามารถใช1ภาษาเพ่ือสร1างความสัมพันธ/ระหว�าง
บุคคลตามมารยาททางสังคม  แสดงความคิดเห็นและความรู1สึกต�อเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือจากสื่อต�าง 
ๆ เข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องสำนวนและโครงสร1างประโยคตลอดจน
วัฒนธรรมในการใช1ภาษา  เห็นประโยชน/ของภาษาจีนในการเรียนรู1สังคมและอาชีพ  สามารถใช1ภาษาจีน
เชื่อมโยงการเรียนรู1กับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืนและเตรียมการด1านการศึกษาต�อ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. เข1าใจภาษา ท�าทาง น้ำเสียง คำขอร1อง คำแนะนำ คำอธิบายสั้นๆได1 
2. การออกเสียงประโยค ข1อความและบทความได1อย�างถูกต1อง 
3. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้นประเภทต�างๆ 
4. ใช1ภาษาเพ่ืออธิบายสั้นๆ เก่ียวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 
5. ใช1ภาษาเพ่ือแสดงความรู1สึกต�อเรื่องราวในป"จจุบันและโครงการในอนาคตของตน 
6. นำเสนอเรื่องราว เหตุการณ/ ในชีวิตประจำวัน 
7. ใช1ถ1อยคำสำนวน และท�าทางในการติดต�อ ปฏิสัมพันธ/ได1เหมาะสม ตามมารยาททางสังคมของจีนได1 
8. บอกความเป?นมาของวันสำคัญ เทศกาล งานฉลองบางอย�างของจีนได1 
9. เข1าใจความแตกต�างระหว�างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง คำ วลี สำนวน และประโยคท่ีซับซ1อน 
10. เห็นประโยชน/ของภาษาจีน ในการแสวงหาความรู1 การเข1าสังคมและอาชีพ 
11. เห็นคุณค�าและเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
12. ถ�ายทอดเนื้อหาสาระภาษาจีนง�าย ท่ีเก่ียวข1องกับกลุ�มสาระการเรียนรู1อ่ืนๆ 
13. ใช1ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารการจัดการด1านการเรียน 
 
รวมท้ังหมด  13  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ33211                ภาษาจีน 5                กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 1      เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง      จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกทักษะการฟ"ง พูด อ�าน เขียน เพ่ือให1เข1าใจคำอธิบาย  ข1อความ  สำนวนสุภาษิตท่ีฟ"ง  หรืออ�าน

สามารถอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ นำเสนอ  เรื่องราวหรือประสบการณ/  แสดงความคิดเห็นหรือ
ความรู1สึก ต�อเหตุการณ/  สถานการณ/ต�าง ๆ ในสังคมโดยการพูดหรือเขียน  ใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ/กับบุคคลรอบข1างได1เหมาะสมตามกาลเทศะ  เข1าใจความแตกต�างระหว�างสำนวนโครงสร1าง
ประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย  สนใจเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีน  เห็นคุณค�าและ
ความสำคัญของการใช1ภาษาจีน เพ่ือการพัฒนาตนเองท้ังด1านการเรียน  สังคม และอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู� 
1. เข1าใจด1านภาษา ท�าทาง น้ำเสียง คำขอร1อง คำแนะนำ คำอธิบายท่ีพบเห็นในสื่อจริงได1 
2. อ�านออกเสียงสำนวนสุภาษิต บทความท่ียาวข้ึนได1ถูกต1องและเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน 
3. ตีความสื่อในรูปแบบต�างๆโดยถ�ายโอนเป?นภาพ หรือเป?นข1อความท่ีใช1ถ1อยคำของตนเอง 
4. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทความ ข1อมูลข�าวสารจากสื่ออประเภทต�างๆ ในชีวิตประจำวัน 
5. ใช1ภาษาอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบเก่ียวกับเหตุการณ/ท่ีตนสนใจในชีวิตประจำวัน 
6. ใช1ภาษาเพ่ือแสดงความรู1สึกต�อโครงการในอนาคตของตนเอง 
7. นำเสนอเรื่องราว เหตุการณ/ และประสบการณ/ในชีวิตประจำวันโดยการพูดหรือเขียน 
8. นำเสนอบทเพลง บทกวี เรื่องสั้นจากสื่อประเภทต�างๆท่ีสนใจได1  
9. ใช1ถ1อยคำสำนวนและและท�าทางในการติดต�อ ปฏิสัมพันธ/ได1ตามมารยาททางสังคมและสมกับกาลเทศะ
เห็นประโยชน/ของภาษาจีน ในการแสวงหาความรู1 การเข1าสังคมและอาชีพ 
10. เล�าเรื่องเก่ียวกับเทศกาลงานฉลองบางอย�างตามประเพณีวัฒนธรรมจีนได1 
11. เห็นคุณค�าและเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนได1 ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
12. ใช1ภาษาจีนเพ่ือสื่อสารการจัดการด1านการศึกษาต�อหรือด1านอาชีพ 
 
รวมท้ังหมด  12  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ33212                ภาษาจีน 6                 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 6       ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน 120 ช่ัวโมง       จำนวน 3.0 หน�วยกิต 

 
ฝJกทักษะการฟ"ง พูด อ�าน เขียน เพ่ือให1เข1าใจคำอธิบาย  ข1อความ  สำนวนสุภาษิตท่ีฟ"ง  หรืออ�าน

สามารถอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ นำเสนอ  เรื่องราวหรือประสบการณ/  แสดงความคิดเห็นหรือ
ความรู1สึก ต�อเหตุการณ/  สถานการณ/ต�าง ๆ ในสังคมโดยการพูดหรือเขียน  ใช1ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ/กับบุคคลรอบข1างได1เหมาะสมตามกาลเทศะ  เข1าใจความแตกต�างระหว�างสำนวนโครงสร1าง
ประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย  สนใจเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีน  เห็นคุณค�าและ
ความสำคัญของการใช1ภาษาจีน เพ่ือการพัฒนาตนเองท้ังด1านการเรียน  สังคม และอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู� 
1. เข1าใจด1านภาษา ท�าทาง น้ำเสียง คำขอร1อง คำแนะนำ คำอธิบายท่ีพบเห็นในสื่อจริงได1 
2. อ�านออกเสียงสำนวนสุภาษิต บทความท่ียาวข้ึนได1ถูกต1องและเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน 
3. ตีความสื่อในรูปแบบต�างๆโดยถ�ายโอนเป?นภาพ หรือเป?นข1อความท่ีใช1ถ1อยคำของตนเอง 
4. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทความ ข1อมูลข�าวสารจากสื่ออประเภทต�างๆ ในชีวิตประจำวัน 
5. ใช1ภาษาอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบเก่ียวกับเหตุการณ/ท่ีตนสนใจในชีวิตประจำวัน 
6. ใช1ภาษาเพ่ือแสดงความรู1สึกต�อโครงการในอนาคตของตนเอง 
7. นำเสนอเรื่องราว เหตุการณ/ และประสบการณ/ในชีวิตประจำวันโดยการพูดหรือเขียน 
8. นำเสนอบทเพลง บทกวี เรื่องสั้นจากสื่อประเภทต�างๆท่ีสนใจได1  
9. ใช1ถ1อยคำสำนวนและและท�าทางในการติดต�อ ปฏิสัมพันธ/ได1ตามมารยาททางสังคมและสมกับกาลเทศะ
เห็นประโยชน/ของภาษาจีน ในการแสวงหาความรู1 การเข1าสังคมและอาชีพ 
10. เล�าเรื่องเก่ียวกับเทศกาลงานฉลองบางอย�างตามประเพณีวัฒนธรรมจีนได1 
11. เห็นคุณค�าและเข1าร�วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนได1 ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
12. ใช1ภาษาจีนเพ่ือสื่อสารการจัดการด1านการศึกษาต�อหรือด1านอาชีพ 
 
รวมท้ังหมด  12  ผลการเรียนรู� 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชาคนควาอิสระ 
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โครงสร�างรายวิชาค�นคว�าอิสระ (Independent Study) : IS 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 

 

I20201 วิชา การศึกษาค�นคว�าและสร�างองค�ความรู� (IS1) จำนวน 1.0 หน$วยกิต      
I20202 วิชา สื่อสารและการนำเสนอ (IS2)     จำนวน 1.0 หน$วยกิต      
I20203 วิชา การนำองค�ความรู�ไปใช�บริการสังคม (IS3)    จำนวน 20 ชั่วโมง      
 
 
       
 
 

โครงสร�างรายวิชาค�นคว�าอิสระ (Independent Study) : IS 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
I30201 วิชา การศึกษาค�นคว�าและสร�างองค�ความรู� (IS1) จำนวน 1.0 หน$วยกิต           
I30202 วิชา สื่อสารและการนำเสนอ (IS2)     จำนวน 1.0 หน$วยกิต      
I30203 วิชา การนำองค�ความรู�ไปใช�บริการสังคม (IS3)      จำนวน 20 ชั่วโมง      
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา I20201   วิชา การศึกษาค�นคว�าและสร�างองค.ความรู�     งานห�องสมุด  
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 2  ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 คาบ    จำนวน 1.0 หน;วยกิต  

______________________________________________________________________  

ศึกษา วิเคราะห�การตั้งประเด็น/คำถามในเรื่องที่สนใจ การตั้งสมมติฐาน การค�นคว�า การแสวงหาความรู�
ข�อมูล การออกแบบ การวางแผนรวบรวมข�อมูล การใช�กระบวนการกลุ$ม การวิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�ค$าสถิติ การ
สังเคราะห� การสรุปองค�ความรู�และการเสนอวิธีคิดแก�ป>ญหาที่เป@นระบบ 
          ฝBกทักษะตั้งประเด็นป>ญหา/ตั้งคำถามในเร่ืองท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท�องถ่ินและ
ประเทศ ตั้งสมมติฐานและให�เหตุผลโดยใช�ความรู�จากศาสตร�สาขาต$าง ๆ ค�นคว�า แสวงหาความรู�เก่ียวกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว�จากแหล$งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย ออกแบบ วางแผน รวบรวมข�อมูล วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�วิธีการที่
เหมาะสม สังเคราะห� สรุปองค�ความรู�และร$วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก�ป>ญหาอย$างเป@นระบบ ด�วยกระบวนการคิด 
กระบวนการสืบค�นข�อมูล กระบวนการแก�ป>ญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ$มในการวิพากษ� 
           เพื่อให�เกิดทักษะในการค�นคว�า แสวงหาความรู� สังเคราะห� สรุป อภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค�
ความรู�และมีทักษะการนำเสนอการศึกษาค�นคว�าและนำองค�ความรู�ไปแก�ป>ญหาอย$างเป@นระบบ เห็นประโยชน�
และคุณค$าของการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 
ผลการเรียนรู� 
1. ตั้งประเด็นป>ญหา โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ เร่ิมจากนักเรียน ชุมชนท�องถ่ิน ประเทศ 
2. ตั้งสมมติฐานประเด็นป>ญหาที่นักเรียนสนใจ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช�กระบวนการรวบรวมข�อมูลอย$างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษา ค�นคว�า แสวงหาความรู�เก่ียวกับประเด็นท่ีเลือก จากแหล$งเรียนรู�ที่หลากหลาย 
5. ตรวจสอบความน$าเชื่อถือของแหล$งท่ีมาของข�อมูลได�  
6. วิเคราะห�ข�อค�นพบด�วยวิธีการที่เหมาะสม และสังเคราะห�สรุปองค�ความรู�ด�วยกระบวนการกลุ$ม 
7. เสนอแนวคิด การแก�ป>ญหาอย$างเป@นระบบด�วยองค�ความรู�จากการค�นพบ 
8. สรุปองค�ความรู� เห็นประโยชน�และคุณค$าของการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา I20202    วิชา สื่อสารและการนำเสนอ      งานห�องสมุด  
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 คาบ    จำนวน 1.0 หน;วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ศึกษา เรียบเรียง และถ$ายทอดความคิดอย$างชัดเจน เป@นระบบจากข�อมูลองค�ความรู� จาก การศึกษา

ค�นคว�าในรายวิชา การศึกษาค�นคว�าและสร�างองค�ความรู�   (Research and Knowledge Formation)  
           เขียนโครงร$าง บทนำ เน้ือเร่ือง สรุป ในรูปของรายงานเชิง ความยาว 2,500 คำ มีการอ�างอิงแหล$ง
ความรู�ที่เชื่อถือได�อย$างหลากหลาย เรียบเรียงและถ$ายทอด ความคิดอย$างชัดเจน เป@นระบบ มีการนำเสนอใน
รูปแบบเด่ียว (Oral  Individual Presentation) หรือกลุ$ม  (Oral Panel Presentation) โดยใช�สื่อ ประกอบ
ที่หลากหลาย และมีการเผยแพร$ผลงานสู$สาธารณะ 
           เพื่อให�เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เห็น
ประโยชน�และคุณค$าในการสร�างสรรค�งานและถ$ายทอดสิ่งท่ีเรียนรู�ให�เป@นประโยชน�แก$สาธารณะ 
ผลการเรียนรู�  
1. วางโครงร$างการเขียนตามหลักเกณฑ� องค�ประกอบและวิธีการเขียนโครงร$าง  
2. เขียนรายงานการศึกษาค�นคว�าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คำ 
3. นำเสนอข�อค�นพบข�อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเดี่ยว หรือโดยใช�อุปกรณ�ในการนำเสนอได�อย$าง
เหมาะสม  
4. เผยแพร$ผลงานสู$สาธารณะ  
5. เห็นประโยชน�และคุณค$าในการสร�างสรรค�งานและถ$ายทอดสิ่งที่เรียนรู�ให�เป@นประโยชน� แก$สาธารณะ 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา I20203     วิชา การนำองค.ความรู�ไปใช�บริการสังคม (IS3)           กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่  3    ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 20 ชั่วโมง              จำนวน – หน;วยกิต 

 วิชา การนำองค�ความรู�ไปใช�บริการสังคม (IS3)  เป@นกิจกรรมที่นำความรู� หรือประยุกต�ใช�ความรู�หรือ
ประสบการณ�จากสิ่งที ่ศึกษาค�นคว�าและเรียนรู�จากรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค�นคว�าและสร�างองค�ความรู� 
(Research and Knowledge Formation – IS 1) และการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and 
Presentation - IS 2) ไปสู$การปฏิบัติในการสร�างสรรค�โครงงาน/โครงการต$างๆ ที่ก$อให�เกิดประโยชน�ต$อ
สาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศและสังคมโลก มีการกำหนดเปfาหมาย วัตถุประสงค� วางแผนการ
ทำงาน และตรวจสอบความก�าวหน�า วิเคราะห�  วิจารณ�ผลที่ได�จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการ 
โดยใช�กระบวนการกลุ$มเพื่อให�ผู�เรียนมีทักษะการคิดสร�างสรรค� เป@นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม$มีค$าจ�างตอบแทน 
เป@นกิจกรรมที่ให�มีความรู�ตระหนักรู� มีสำนึกความรับผิดชอบต$อตนเองและสังคม 
 
ผลการเรียนรู� 

1.  วิเคราะห�องค�ความรู�หรือประสบการณ�จากการเรียนในสาระ IS 1  และ IS 2 เพ่ือกำหนดแนวทาง 
ไปสู$การปฏิบัติให�เกิดประโยชน�ต$อสังคมและโลก 

2.  เขียนเปfาหมาย/วัตถุประสงค�  เค�าโครง กิจกรรม/โครงการ และแผนปฏิบัติโครงการ/โครงการ 
3.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก�าวหน�าทางการปฏิบัติโครงการ/โครงการ 
4.  ร$วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห� วิพากษ� การปฏิบัติโครงงาน/โครงงาน 
5.  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม /โครงงาน/โครงการและแสดงความรู�สึก ความคิดเห็น ต$อผลการ   

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซ่ึงแสดงถึงการตระหนักรู� มีสำนึกความรับผิดชอบต$อตนเองและสังคม 
6.  แสดงผลงานต$อชุมชน 
รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา I30201              วิชา การศึกษาค�นคว�าและสร�างองค.ความรู� งานห�องสมุด 
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 5  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 คาบ  จำนวน 1.0 หน;วยกิต 

______________________________________________________________________  

ศึกษา วิเคราะห� ฝBกทักษะต้ังประเด็นป>ญหา/ตั้งคำถามเก่ียวกับ สถานการณ�ป>จจุบันและสังคมโลก   
ตั้งสมมติฐานและให�เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต�แย�งประเด็นความรู� โดยใช�ความรู�จากศาสตร�สาขาต$าง ๆ และมี
ทฤษฎีรองรับออกแบบวางแผน รวบรวมข�อมูล ค�นคว�าแสวงหาความรู�เก่ียวกับสมมติฐานที่ตั้งไว�จากแหล$ง
เรียนรู�ท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศอย$างมีประสิทธิภาพและพิจารณาความน$าเชื่อถือของแหล$ง
เรียนรู�อย$างมีวิจารณญาณ เพื่อให�ได�ข�อมูลท่ีครบถ�วนสมบูรณ�  
           วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห�สรุปองค�ความรู�และร$วมกันมีกระบวนการกลุ$มใน
การวิพากษ� แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช�ความรู�จากสาขาวิชาต$าง ๆ เสนอแนวคิดวิธีการแก�ป>ญหาอย$างเป@น
ระบบด�วยกระบวนการคิด กระบวนการแก�ป>ญหา กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให�เกิดทักษะในการค�นคว�าแสวงหา
ความรู� สังเคราะห�สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู� ความเป@นมาของศาสตร� เข�าใจหลักการและ
วิธีคิดในสิงท่ีศึกษา  
           เพื่อให�เห็นประโยชน�และคุณค$าของการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง  
ผลการเรียนรู� 
1. ตั้งประเด็นความรู�จากสถานการณ�ป>จจุบันและสังคมโลก 
2. ตั้งสมมติฐานและให�เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต�ยังประเด็นความรู� โดยใช�ความรู�จากสาขาวิชาต$าง ๆ  และมี
ทฤษฎี 
3. ออกแบบ วางแผน ใช�กระบวนการรวบรวมข�อมูลอย$างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษาค�นคว�า แสวงหาความรู�เก่ียวกับประเด็นที่เลือกจากแหล$งเรียนรู�ที่มีประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบความน$าเชื่อถือของแหล$งท่ีมาของข�อมูลได� 
6. วิเคราะห�ข�อค�นพบด�วยสถิติท่ีเหมาะสม 
7. สังเคราะห�สรุปองค�ความรู�ด�วยกระบวนการกลุ$ม 
8. เสนอแนวคิด การแก�ป>ญหาอย$างเป@นระบบด�วยองค�ความรู�จากการค�นพบ 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา I30202          วิชา การส่ือสารและการนำเสนอ       งานห�องสมุด 
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 6  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 คาบ  จำนวน 1.0 หน;วยกิต 

______________________________________________________________________ 

ศึกษา เรียบเรียงและถ$ายทอดความคิดอย$างสร�างสรรค�จากรายวิชา IS1 (Research and 
Knowledge Formation) เก่ียวกับสถานการณ�ป>จจุบันและสังคมโลก  
          เขียนโครงร$าง บทนำ เนื้อเรื่อง  สรุปในรูปของรายงานการศึกษาค�นคว�าเชิงวิชาการเป@นภาษาไทย
ความยาว จำนวน 4,000 คำ หรือ เป@นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คำ มีการอ�างอิงแหล$งความรู�ท่ีเชื่อถือได�
อย$างหลากหลายเชื่อถือได� ทั้งในประเทศและต$างประเทศ เรียบเรียงและถ$ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิด
อย$างชัดเจน เป@นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือ กลุ$ม (Oral panel 
presentation)  โดยใช�สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร$ผลงานสู$ สาธารณะ เพ่ือให�เกิดทักษะ ใน
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
          เพื่อเห็นประโยชน�และคุณค$าในการสร�างสรรค�งานและถ$ายทอดสิ่งท่ีเรียนรู�ให�เป@นประโยชน�แก$ 
สาธารณะ 
ผลการเรียนรู�  
1. วางโครงร$างการเขียนตามหลักเกณฑ� องค�ประกอบและวิธีการเขียนโครงร$าง  
2. เขียนรายงานการศึกษาค�นคว�าเชิงวิชาการเป@นภาษาไทยความยาว 4,000 คำ หรือภาษาอังกฤษ  ความยาว 
2,500  คำ 
3. นำเสนอข�อค�นพบ ข�อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual presentation) หรือกลุ$ม 
(Oral panel presentation) โดยใช�สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
4. เผยแพร$ผลงานสู$สาธารณะ โดยใช�การสนทนา/วิพากษ�ผ$านสื่ออิเล็กทรอนิกส� ได�แก$ e-conference, social 
media online 
5. เห็นประโยชน�และคุณค$าการสร�างสรรค�งานและถ$ายทอดสิ่งท่ีเรียนรู�ให�เป@นประโยชน� 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา I30203     วิชา การนำองค.ความรู�ไปใช�บริการสังคม (IS3)           กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่  6    ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 20 ชั่วโมง              จำนวน – หน;วยกิต 

 วิชา การนำองค�ความรู�ไปใช�บริการสังคม (IS3)  เป@นกิจกรรมที่นำความรู� หรือประยุกต�ใช�ความรู�หรือ
ประสบการณ�จากสิ่งที ่ศึกษาค�นคว�าและเรียนรู�จากรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค�นคว�าและสร�างองค�ความรู� 
(Research and Knowledge Formation – IS 1) และการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and 
Presentation - IS 2) ไปสู$การปฏิบัติในการสร�างสรรค�โครงงาน/โครงการต$างๆ ที่ก$อให�เกิดประโยชน�ต$อ
สาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศและสังคมโลก มีการกำหนดเปfาหมาย วัตถุประสงค� วางแผนการ
ทำงาน และตรวจสอบความก�าวหน�า วิเคราะห�  วิจารณ�ผลที่ได�จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการ 
โดยใช�กระบวนการกลุ$มเพื่อให�ผู�เรียนมีทักษะการคิดสร�างสรรค� เป@นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม$มีค$าจ�างตอบแทน 
เป@นกิจกรรมที่ให�มีความรู�ตระหนักรู� มีสำนึกความรับผิดชอบต$อตนเองและสังคม 
 
ผลการเรียนรู� 

1.  วิเคราะห�องค�ความรู�หรือประสบการณ�จากการเรียนในสาระ IS 1  และ IS 2 เพ่ือกำหนดแนวทาง 
ไปสู$การปฏิบัติให�เกิดประโยชน�ต$อสังคมและโลก 

2.  เขียนเปfาหมาย/วัตถุประสงค�  เค�าโครง กิจกรรม/โครงการ และแผนปฏิบัติโครงการ/โครงการ 
3.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก�าวหน�าทางการปฏิบัติโครงการ/โครงการ 
4.  ร$วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห� วิพากษ� การปฏิบัติโครงงาน/โครงงาน 
5.  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม /โครงงาน/โครงการและแสดงความรู�สึก ความคิดเห็น ต$อผลการ   

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซ่ึงแสดงถึงการตระหนักรู� มีสำนึกความรับผิดชอบต$อตนเองและสังคม 
6.  แสดงผลงานต$อชุมชน 
รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู� 
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โครงสร�างกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 

รหัสวิชา ก21901  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก21902  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก21903  รายวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก21904  รายวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก22901  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก22902  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก22903  รายวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก22904  รายวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก23901  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก23902  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก23903  รายวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก23904  รายวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
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โครงสร�างกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสวิชา ก31901  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก31902  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก32901  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก32902  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก33901  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
รหัสวิชา ก33902  รายวิชา แนะแนว   จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง – หน�วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก21901 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 1 มุ�งจัดการเรียนรู2เพื่อส�งเสริมผู2เรียน ให2พัฒนาตนเอง
อย�างเต็มศักยภาพ เพื่อช�วยให2ผู2เรียนรู2จักและเข2าใจตนเอง ยอมรับ และเห็นคุณค�าของตนเองและผู2อ่ืน 
สามารถปรับตัวเข2ากับสิ่งแวดล2อมได2 อย�างเหมาะสม สามารถแก2ป?ญหาและตัดสินใจได2ด2วยตนเอง 
สามารถแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศเพ่ือให2มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษาการงานและอาชีพ 
ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีมีจิตสํานึก ในการทําประโยชนBต�อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



518 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก21902 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 1 มุ�งจัดการเรียนรู2เพื่อมุ�งส�งเสริมพัฒนาผู2เรียน ให2พัฒนา
ตนเองอย�างเต็มศักยภาพ เพ่ือช�วยให2ผู2เรียนรู2จักและเข2าใจตนเอง ยอมรับ และเห็นคุณค�าของตนเองและ
ผู2อ่ืน สามารถปรับตัวเข2ากับสิ่งแวดล2อมได2 อย�างเหมาะสม สามารถแก2ป?ญหาและตัดสินใจได2ด2วยตนเอง 
สามารถแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศเพ่ือให2มี ทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษาการงานและ
อาชีพ ชีวิตและสังคม มีสุขภาพจิตที่ดีมีจิตสำนึกในการทำ ประโยชนBต�อครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ 

ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก22901 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 2 มุ�งเน2นการจัดการเรียนรู2เพ่ือให2ผู2เรียนสามารถบอก
ความสามารถของตนเองด2านการเรียนและรับรู2ความสามารถของเพื่อน วิเคราะหBผลการเรียนในแต�ละ
รายวิชาและระบุสาเหตุท่ีได2รับผลการเรียนเช�นนั้น ระบุรายวิชาท่ีเรียนและทำกิจกรรมได2ดีและมี
ความสุข ปฏิบัติต�อตนเองและผู2อ่ืนด2วยความรู2สึกรักและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน ปฏิบัติต�อตนเอง
และผู2อ่ืนด2วยความรู2สึกและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืนด2านความถนัด ความสามารถทางการเรียนและ
อาชีพ ปฏิบัติต�อตนเองและผู2อ่ืนด2วยความรู2สึกรักและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืนด2านบุคลิกภาพ มี
ข2อมูลแหล�งเรียนรู2เก่ียวกับการศึกษาและอาชีพ มีข2อมูลความต2องการด2านอาชีพในกลุ�มประเทศอาเซียน
และตลาดแรงงาน ระบุรายชื่ออาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ปรับตัวให2มีคุณสมบัติสอดคล2องกับอาชีพท่ี
สนใจ ประเมินผลการปรับตัวและตัดสินใจประกอบอาชีพท่ีสนใจหรือเลือกอาชีพใหม� รู2เท�าทันอารมณB
ด2านลบที่เกิดข้ึน สามารถจัดการและแสดงออกอย�างสร2างสรรคB ผ�อนคลายความเครียดด2วยวิธีการที่
สร2างสรรคB 

ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก22902 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 2 มุ�งจัดการเรียนรู2เพื่อให2ผู2เรียนสามารถบอก
ความสามารถของตนเองด2านการเรียนและรับรู2ความสามารถของเพื่อน วิเคราะหBผลการเรียนในแต�ละ
รายวิชาและระบุสาเหตุท่ีได2รับผลการเรียนเช�นนั้น ระบุรายวิชาท่ีเรียนและทำกิจกรรมได2ดีและมี
ความสุข ปฏิบัติต�อตนเองและผู2อ่ืนด2วยความรู2สึกรักและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน ปฏิบัติต�อตนเอง
และผู2อ่ืนด2วยความรู2สึกและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืนด2านความถนัด ความสามารถทางการเรียนและ
อาชีพ ปฏิบัติต�อตนเองและผู2อ่ืนด2วยความรู2สึกรักและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืนด2านบุคลิกภาพ มี
ข2อมูลแหล�งเรียนรู2เก่ียวกับการศึกษาและอาชีพ มีข2อมูลความต2องการด2านอาชีพในกลุ�มประเทศอาเซียน
และตลาดแรงงาน ระบุรายชื่ออาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ปรับตัวให2มีคุณสมบัติสอดคล2องกับอาชีพท่ี
สนใจ ประเมินผลการปรับตัวและตัดสินใจประกอบอาชีพท่ีสนใจหรือเลือกอาชีพใหม� รู2เท�าทันอารมณB
ด2านลบที่เกิดข้ึน สามารถจัดการและแสดงออกอย�างสร2างสรรคB ผ�อนคลายความเครียดด2วยวิธีการที่
สร2างสรรคB 

ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก23901 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 3 มุ�งเน2นการจัดการเรียนรู2ที่ผู2เรียนสามารถบอกความ
สนใจ ความถนัดและความสามารถด2านการเรียนและอาชีพแสดงออกอย�างม่ันใจ ในความถนัด 
ความสามารถด2านการเรียนและอาชีพ เชื่อม่ันในคุณค�าของผู2อ่ืนด2านการเรียนและอาชีพ ภาคภูมิใจใน
ตนเอง แสดงออกถึงความม่ันใจในคุณค�าของตนเองด2านร�างกายความคิด อารมณB และจิตใจ แสดงออก
อย�างม่ันใจในบุคลิกภาพด2านดีของตนเอง เชื่อม่ันในคุณค�าผู2อ่ืนด2านบุคลิกภาพ มีข2อมูลการศึกษาต�อและ
อาชีพที่สอดคล2องในระบบเศรษฐกิจยุคใหม� ระบุอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง กำหนดแนวทางการศึกษา
ต�อเพ่ือสู�อาชีพท่ีตัดสินใจเลือก ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนด ประเมินการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให2
ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการประกอบอาชีพที่เลือก แสวงหาความรู2ในรายวิชาที่ตนถนัดและ
พัฒนาให2เต็มศักยภาพ 

ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก23902 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 3 มุ�งเน2นการจัดการเรียนรู2ที่ผู2เรียนสามารถบอกถึงความ
สนใจ ความถนัดและความสามารถด2านการเรียนและอาชีพแสดงออกอย�างม่ันใจในความถนัด 
ความสามารถด2านการเรียนและอาชีพ เชื่อม่ันในคุณค�าของผู2อ่ืนด2านการเรียนและอาชีพ ภาคภูมิใจใน
ตนเอง แสดงออกถึงความม่ันใจในคุณค�าของตนเองด2านร�างกายความคิด อารมณB และจิตใจ แสดงออก
อย�างม่ันใจในบุคลิกภาพด2านดีของตนเอง เชื่อม่ันในคุณค�าผู2อ่ืนด2านบุคลิกภาพ มีข2อมูลการศึกษาต�อและ
อาชีพที่สอดคล2องในระบบเศรษฐกิจยุคใหม� ระบุอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง กำหนดแนวทางการศึกษา
ต�อเพ่ือสู�อาชีพท่ีตัดสินใจเลือก ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนด ประเมินการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให2
ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการประกอบอาชีพที่เลือก แสวงหาความรู2ในรายวิชาที่ตนถนัดและ
พัฒนาให2เต็มศักยภาพ 

ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก31901 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ 4 มุ�งเน2นการจัดการเรียนรู2ที่ผู2เรียนสามารถรับรู2ความ
เปลี่ยนแปลงด2านร�างกายและอารมณBตามวัย ดูแลรักษาร�างกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัยของตนเองให2
ปลอดภัยรับรู2ความคิด อารมณB และจิตใจของตนเองและผู2อ่ืนอธิบายความคิด อารมณB และจิตใจของ
ตนเองและผู2อ่ืนท้ังด2านบวกและลบอย�างมีเหตุผลอธิบายความสนใจ ความถนัด ด2านการเรียนและอาชีพ
ของตนเองอย�างมีเหตุผล กำหนดเปHาหมายและแนวทางการดำเนินชีวิตไปสู�ความสำเร็จตามคุณค�าที่มีอยู�
ในตนเอง 

มุ�งม่ันในการักษาคุณค�าในตนเองและชื่นชมในคุณค�าของผู2อ่ืน ด2านร�างกาย ความคิด อารมณB และ
จิตใจมุ�งม่ันในการรักษาคุณค�าในตนเองและชื่นชมในคุณค�าของผู2อ่ืน ด2านความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถด2านการเรียนและอาชีพ มุ�งม่ันในการรักษาคุณค�าในตนเองและชื่นชมในคุณค�าของผู2อ่ืนด2าน
บุคลิกภาพ 

พิจารณาความสอดคล2องของข2อมูลตนเองกับอาชีพที่มีความต2องการของตลาดแรงงานในกลุ�ม
ประเทศอาเซียนและในระบบเศรษฐกิจยุคใหม� พัฒนาทักษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการ
พัฒนาผลการเรียน 

ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 

 

 

 

 

 

 

 

 



524 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก31902 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 4 มุ�งเน2นการจัดการเรียนรู2ที่ผู2เรียนสามารถรับรู2ความ      
เปลี่ยนแปลงด2านร�างกายและอารมณBตามวัย ดูแลรักษาร�างกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัยของตนเองให2
ปลอดภัยรับรู2ความคิด อารมณB และจิตใจของตนเองและผู2อ่ืนอธิบายความคิด อารมณB และจิตใจของ
ตนเองและผู2อ่ืนท้ังด2านบวกและลบอย�างมีเหตุผลอธิบายความสนใจ ความถนัด ด2านการเรียนและอาชีพ
ของตนเองอย�างมีเหตุผล กำหนดเปHาหมายและแนวทางการดำเนินชีวิตไปสู�ความสำเร็จตามคุณค�าที่มีอยู�
ในตนเองมุ�งม่ันในการักษาคุณค�าในตนเองและชื่นชมในคุณค�าของผู2อ่ืน ด2านร�างกาย ความคิด อารมณB 
และจิตใจ 

มุ�งม่ันในการรักษาคุณค�าในตนเองและชื่นชมในคุณค�าของผู2อ่ืน ด2านความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถด2านการเรียนและอาชีพ มุ�งม่ันในการรักษาคุณค�าในตนเองและชื่นชมในคุณค�าของผู2อ่ืน
ด2านบุคลิกภาพ 

พิจารณาความสอดคล2องของข2อมูลตนเองกับอาชีพที่มีความต2องการของตลาดแรงงานในกลุ�ม
ประเทศอาเซียนและในระบบเศรษฐกิจยุคใหม� พัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการ
พัฒนาผลการเรียน 
 
ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก32901 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ 5 มุ�งเน2นการจัดการเรียนรู2ที่ผู2เรียนสามารถให2คำแนะนำ
ผู2อ่ืนในการดูแลรักษาร�างกายท่ีแปลงตามวัย เข2าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข2าสู�ตลาดแรงงานในกลุ�ม
ประเทศอาเซียนและอาชีพในระบบ ระบบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองพร2อมเหตุผลกำหนดแนวทางการ
พัฒนาตนเองและ/หรือศึกษาต�อเพ่ือเข2าสู�อาชีพท่ีตัดสินใจเลือก  ระบุเปHาหมายและปรับปรุงตนเองด2าน
การเรียนเพื่อนำไปสู�เปHาหมายที่ต2องการ ฝKกปฏิบัติจริงเก่ียวกับอาชีพท่ีสนใจเช�น  ฝKกงาน  บริษัทจำลอง
กลุ�มสนใจ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก32902 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ 5 มุ�งเน2นการจัดการเรียนรู2ที่ผู2เรียนสามารถให2คำแนะนำ
ผู2อ่ืนในการดูแลรักษาร�างกายท่ีแปลงตามวัย เข2าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข2าสู�ตลาดแรงงานในกลุ�ม
ประเทศอาเซียนและอาชีพในระบบ ระบบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองพร2อมเหตุผลกำหนดแนวทางการ
พัฒนาตนเองและ/หรือศึกษาต�อเพ่ือเข2าสู�อาชีพท่ีตัดสินใจเลือก  ระบุเปHาหมายและปรับปรุงตนเองด2าน
การเรียนเพื่อนำไปสู�เปHาหมายที่ต2องการ ฝKกปฏิบัติจริงเก่ียวกับอาชีพท่ีสนใจเช�น  ฝKกงาน  บริษัทจำลอง
กลุ�มสนใจ 
 
ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก33901 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 6 มุ�งเน2นการจัดการเรียนรู2เพ่ือให2นักเรียนได2ศึกษาการ
วิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข2าศึกษาต�อในสถาบันอุดมศึกษา  รู2จักคณะและสาขาวิชาท่ีเปLดสอนใน
ระดับอุดมศึกษา รู2จักการทำแฟHมสะสมผลงานเพื่อใช2ในการในการสอบคัดเลือก รู2จักการวางแผนเลือก
ศึกษาต�อให2ตรงกับความถนัดและ การใช2ชีวิตตามเปHาหมายท่ีตนเองได2ตั้งไว2 มีทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การตัดสินใจ และมีทักษะการทำงานเปNนทีม รู2จักและเข2าใจเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน มีการสร2าง
สัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอ่ืนมีแรงจูงใจ 

เพ่ือมุ�งให2นักเรียนได2พัฒนาทักษะการทำงานเปNนทีม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการสื่อสาร 
สามารถสืบค2นข2อมูลเพ่ือการศึกษาต�อและอาชีพ มีความเข2าใจการสอบคัดเลือกบุคคลเข2าศึกษาต�อใน
สถาบันอุดมศึกษา  สามารถเลือกประกอบอาชีพได2สอดคล2องกับสามารถความสนใจและความถนัด
ตนเอง ตลอดจนสร2างแรงจูงใจและเปHาหมายชีวิตได2 
ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ก33902 วิชา แนะแนว   กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต 

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป.ท่ี 6 มุ�งเน2นการจัดการเรียนรู2เพ่ือให2นักเรียนได2ศึกษาการ
วิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข2าศึกษาต�อในสถาบันอุดมศึกษา  รู2จักคณะและสาขาวิชาท่ีเปLดสอนใน
ระดับอุดมศึกษา รู2จักการทำแฟHมสะสมผลงานเพื่อใช2ในการในการสอบคัดเลือก รู2จักการวางแผนเลือก
ศึกษาต�อให2ตรงกับความถนัดและ การใช2ชีวิตตามเปHาหมายท่ีตนเองได2ตั้งไว2 มีทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การตัดสินใจ และมีทักษะการทำงานเปNนทีม รู2จักและเข2าใจเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน มีการสร2าง
สัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอ่ืนมีแรงจูงใจ 

เพ่ือมุ�งให2นักเรียนได2พัฒนาทักษะการทำงานเปNนทีม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการสื่อสาร 
สามารถสืบค2นข2อมูลเพ่ือการศึกษาต�อและอาชีพ มีความเข2าใจการสอบคัดเลือกบุคคลเข2าศึกษาต�อใน
สถาบันอุดมศึกษา  สามารถเลือกประกอบอาชีพได2สอดคล2องกับสามารถความสนใจและความถนัด
ตนเอง ตลอดจนสร2างแรงจูงใจและเปHาหมายชีวิตได2 
ผลการเรียนรู� 
1. รู2จัก เข2าใจและเห็นคุณค�าในตนเองและผู2อ่ืน 
2. มีความสามารถในการแสวงหาและใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจและแก2ป?ญหาได2อย�างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย�างมีความสุข 
รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ก21903  วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี     กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  1  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เปNนกิจกรรมที่มุ�งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปNนผู2นำผู2ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การ
ทำงานร�วมกัน การรู2จักแก2ป?ญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช�วยเหลือแบ�งป?นกัน เพื่อ
ส�งเสริมให2ผู2เรียนเติบโตเปNนผู2ใหญ�ท่ีมีความพร2อมทั้งด2านร�างกาย จิตใจ อารมณB สังคมและสติป?ญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช2การศึกษา วิเคราะหB  วางแผนการจัด 
กิจกรรมตามมาตรฐาน  เน2นระบบหมู� สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปLดประชุมกอง ปฏิบัติกิจกรรมที่
ก�อให2เกิดคุณธรรม คุณลักษณะตามคติพจนB คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ�นใหญ� ระเบียบวินัย
ทางลูกเสือ ทักษะทางลูกเสือเก่ียวกับการช�วยเหลือตนเองและการช�วยเหลือผู2อ่ืน การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต2น    

ตระหนักในความสำคัญของกิจการลูกเสือแห�งชาติ  รู2จักและเข2าใจเพ่ือช�วยเหลือและชักจูงให2
ปฏิบัติตนเปNนคนดี สร2างความสัมพันธBอันดีกับเพื่อน  ตระหนักในป?ญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมของชุมชน เรียนรู2มรดก  ภูมิป?ญญาไทยของท2องถ่ินในคุณค�าละคุณประโยชนB 
 
ผลการเรียนรู� 
1. รู2ความหมายและข้ันตอนการเตรียมการเดินทางสำรวจได2  
2. จัดเตรียมอาหารในการเดินทางสำรวจได2  
3. ทำรายงานการเดินทางสำรวจได2  
4. อธิบายความหมายของการบริการชุมชนและความต2องการในการพัฒนาชุมชนได2   
5. บอกข้ันตอนการให2บริการในชุมชนตามกฎของลูกเสือได22    
6. สามารถร�วมกันคิดแก2ป?ญหา ตัดสินใจ ให2สามารถผ�านเหตุการณBที่เผชิญได2ด2วยความสำเร็จ และ
ปลอดภัยด2วยกันทุกคน  
7. สามารถร�วมกันคิดแก2ป?ญหา ตัดสินใจ ให2สามารถทากิจกรรมบุกเบิกได2ด2วยความสำเร็จ และ
ปลอดภัยด2วยกันทุกคน  
8. สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนBได2  
รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ก21904  วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี      กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  1  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เปNนกิจกรรมท่ีมุ�งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปNนผู2นำผู2ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การ 
ทำงานร�วมกัน การรู2จักแก2ป?ญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช�วยเหลือแบ�งป?นกัน เพื่อ 
ส�งเสริมให2ผู2เรียนเติบโตเปNนผู2ใหญ�ท่ีมีความพร2อมทั้งด2านร�างกาย จิตใจ อารมณB สังคมและ สติป?ญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช2การศึกษา วิเคราะหB  วางแผนการจัด 
กิจกรรมตามมาตรฐาน  เน2นระบบหมู� สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปLดประชุมกอง   ปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ก�อให2เกิดคุณธรรม คุณลักษณะตามคติพจนB คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ�นใหญ� ระเบียบวินัย
ทางลูกเสือ ทักษะทางลูกเสือเก่ียวกับการช�วยเหลือตนเองและการช�วยเหลือผู2อ่ืน การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต2น    

ตระหนักในความสำคัญของกิจการลูกเสือแห�งชาติ  รู2จักและเข2าใจเพ่ือช�วยเหลือและชักจูงให2
ปฏิบัติตนเปNนคนดี สร2างความสัมพันธBอันดีกับเพื่อน  ตระหนักในป?ญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมของชุมชน เรียนรู2มรดก  ภูมิป?ญญาไทยของท2องถ่ินในคุณค�าละคุณประโยชนB 
 
ผลการเรียนรู� 
1. เข2าใจความหมาย จุดมุ�งหมาย ขอบข�าย วิธีการ ตลอดจนสาระสำคัญของกิจการลูกเสือโลกและ
ลูกเสือแห�งชาติ 
2. รู2และเข2าใจถึงบทบาทลูกเสือสามัญรุ�นใหญ� 
3. มีความรู2ความเข2าใจและสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจนBของลูกเสือสามัญรุ�นใหญ� 
4. มีความรู2ความเข2าใจระเบียบแถวลูกเสือและได2รับการฝKก 
5. รู2ส�วนประกอบที่สำคัญของเต็นทBได2และเข2าใจวิธีการกางเต็นทBที่ถูกต2อง 
6. มีความสามารถบรรจุสิ่งของลงถุงหรือเคร่ืองหลังได2อย�างถูกต2องและเหมาะสม 
7. รู2และเข2าใจหลักการวิธีใช2แผนท่ีและเข็มทิศ 
8. รู2และเข2าใจหลักการผูกเง่ือนและวิธีใช2 
9. รู2และเข2าใจหลักการปฐมพยาบาล 
10. รู2และเข2าใจหลักการและปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัยในการร�วมกิจกรรมของลูกเสือ 
11. มีความสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนB 
รวมท้ังหมด 11 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ก22903  วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี      กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  2  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เปNนกิจกรรมที่มุ�งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปNนผู2นำผู2ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การ
ทำงานร�วมกัน การรู2จักแก2ป?ญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช�วยเหลือแบ�งป?นกัน เพื่อ
ส�งเสริมให2ผู2เรียนเติบโตเปNนผู2ใหญ�ท่ีมีความพร2อมทั้งด2านร�างกาย จิตใจ อารมณB สังคมและสติป?ญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช2การศึกษา วิเคราะหB  วางแผนการจัด
กิจกรรมตามมาตรฐาน  เน2นระบบหมู� สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปLดประชุมกอง  ปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ก�อให2เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจนB คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ�นใหญ�  หลักการทาง
ศาสนา ระเบียบแถว สวนสนาม มีทักษะในการเดินทางไกล การอยู�ค�ายพักแรม การเดินทางสำรวจและ
การบุกเบิก ทักษะการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   ปฏิบัติศาสนากิจ  พิธีกรรมทางศาสนา  

รู2จักและเข2าใจ ช�วยเหลือและชักจูงให2ปฏิบัติตนเปNนคนดี สร2างความสัมพันธBอันดีกับเพื่อน และ
สิ่งแวดล2อมของชุมชน เรียนรู2มรดก  ภูมิป?ญญาไทยของท2องถ่ินในคุณค�าและคุณประโยชนB 
 
ผลการเรียนรู�  
1. รู2และเข2าใจกฎระเบียบในการปฏิบัติตัวในการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  
2. รู2และเข2าใจถึงการเปNนพลเมืองดี  
3. รู2และเข2าใจประวัติของลูกเสือไทย  
4. เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล2อม การอนุรักษBธรรมชาติ พืช และสัตวB 
5. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการวางแผนการเดินทางสำรวจ ตามหลักในการเดินทางสำรวจด2วยเท2า 
6. เข2าใจหลักการเลือกสถานท่ีสำหรับการตั้งค�ายพักแรม 
7. สามารถกำหนดรายการอาหาร เตรียมอุปกรณBเครื่องใช2 
8. เห็นความสำคัญของศิลปะและศิลปะทางอักษร 
9. เข2าใจลักษณะของงานทัศนศิลปPและสร2างงานทัศนศิลปP 
10. จำแนกประเภทของศิลปะได2อย�างถูกต2อง 
รวมท้ังหมด 10 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ก22904  วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี      กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  2  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เปNนกิจกรรมท่ีมุ�งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปNนผู2นำผู2ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การ
ทำงานร�วมกัน การรู2จักแก2ป?ญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช�วยเหลือแบ�งป?นกัน เพื่อ
ส�งเสริมให2ผู2เรียนเติบโตเปNนผู2ใหญ�ท่ีมีความพร2อมทั้งด2านร�างกาย จิตใจ อารมณB สังคมและสติป?ญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช2การศึกษา วิเคราะหB  วางแผนการจัด
กิจกรรมตามมาตรฐาน  เน2นระบบหมู� สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปLดประชุมกอง  ปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ก�อให2เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจนB คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ�นใหญ�  หลักการทาง
ศาสนา ระเบียบแถว สวนสนาม มีทักษะในการเดินทางไกล การอยู�ค�ายพักแรม การเดินทางสำรวจและ
การบุกเบิก ทักษะการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  ปฏิบัติศาสนากิจ  พิธีกรรมทางศาสนา  

รู2จักและเข2าใจ ช�วยเหลือและชักจูงให2ปฏิบัติตนเปNนคนดี สร2างความสัมพันธBอันดีกับเพื่อน และ
สิ่งแวดล2อมของชุมชน เรียนรู2มรดก  ภูมิป?ญญาไทยของท2องถ่ินในคุณค�าและคุณประโยชนB 
 
ผลการเรียนรู�  
1. รู2และเข2าใจความหมายและประเภทของศิลปะการแสดง  
2. รู2และเข2าใจกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 
3. มีความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะการแสดง 
4. เห็นความสำคัญของการมีสมรรถภาพทางกาย 
5. สามารถปฏิบัติตนตามคติพจนBและคำปฏิญาณตนของลูกเสือ 
6. เห็นความสำคัญของการบริการชุมชนและพัฒนาชุมชน 
7. เห็นความสำคัญของการอาราธนาศีล 5 ศีล 8 และอาราธนาพระปริตร 
8. รู2และเข2าใจหลักในการให2บริการ 
9. เห็นความสำคัญของการอนุรักษBภูมิป?ญญาไทยของท2องถ่ิน 
รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ก23903  วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี      กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เปNนกิจกรรมที่มุ�งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปNนผู2นำผู2ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การ
ทำงานร�วมกัน การรู2จักแก2ป?ญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช�วยเหลือแบ�งป?นกัน   
เพ่ือส�งเสริมให2ผู2เรียนเติบโตเปNนผู2ใหญ�ที่มีความพร2อมท้ังด2านร�างกาย จิตใจ อารมณB สังคมและสติป?ญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช2การศึกษา วิเคราะหB  วางแผนการจัด
กิจกรรมตามมาตรฐาน  เน2นระบบหมู� สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปLดประชุม ปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ก�อให2เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจนB คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ�นใหญ�   กิจกรรม
เดินทางสำรวจ การเดินสวนสนาม  มีทักษะทางลูกเสือในการช�วยเหลือผู2อ่ืนและการทำงานเปNนหมู�คณะ 
มีทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย นำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติและเผยแพร�   

ตระหนักในพระคุณของบิดา มารดา และผู2มีพระคุณ  รู2จักและเข2าใจเพ่ือช�วยเหลือและชักจูงให2
ปฏิบัติตนเปNนคนดี สร2างความสัมพันธBอันดีกับเพื่อน และส่ิงแวดล2อมของชุมชน เรียนรู2มรดก  ภูมิป?ญญา
ไทยของท2องถ่ินในคุณค�าละคุณประโยชนB 
 
ผลการเรียนรู�  
1. เข2าใจบทบาทหน2าที่ของการเปNนผู2นำ ผู2ตาม และการพลเมืองที่ดี  
2. เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล2อมท่ีมีต�อสิ่งมีชีวิต 
3. รู2และเข2าใจถึงความจำเปNนในการอนุรักษBธรรมชาติ 
4. รู2และเข2าใจถึงหลักการเดินทางสำรวจ  
5. มีความสามารถในการจัดงานแสดงศิลปะในท่ีสาธารณะ 
6. เห็นความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
7. สามารถปฏิบัติตนตามคติพจนBและคำปฏิญาณตนของลูกเสือ  
8. มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีสนใจเปNนพิเศษ 
9. รู2และเข2าใจความหมายของคำว�าการบริการและการบริการแบบลูกเสือ 
10. ตระหนักในพระคุณของบิดา มารดา และผู2มีพระคุณ  
11. ปฏิบัติกิจกรรมระเบียบแถวท�ามือเปล�า 
12. มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมสวนสนาม 
รวมท้ังหมด 12 ผลการเรียนรู� 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ก23904  วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี      กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน – หน0วยกิต    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เปNนกิจกรรมที่มุ�งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปNนผู2นำผู2ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การ
ทำงานร�วมกัน การรู2จักแก2ป?ญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช�วยเหลือแบ�งป?นกัน   
เพ่ือส�งเสริมให2ผู2เรียนเติบโตเปNนผู2ใหญ�ที่มีความพร2อมท้ังด2านร�างกาย จิตใจ อารมณB สังคมและสติป?ญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช2การศึกษา วิเคราะหB  วางแผนการจัด
กิจกรรมตามมาตรฐาน  เน2นระบบหมู� สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปLดประชุม ปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ก�อให2เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจนB คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ�นใหญ�   กิจกรรม
เดินทางสำรวจ การเดินสวนสนาม  มีทักษะทางลูกเสือในการช�วยเหลือผู2อ่ืนและการทำงานเปNนหมู�คณะ 
มีทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย นำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติและเผยแพร�   

ตระหนักในพระคุณของบิดา มารดา และผู2มีพระคุณ  รู2จักและเข2าใจเพ่ือช�วยเหลือและชักจูงให2
ปฏิบัติตนเปNนคนดี สร2างความสัมพันธBอันดีกับเพื่อน และส่ิงแวดล2อมของชุมชน เรียนรู2มรดก  ภูมิป?ญญา
ไทยของท2องถ่ินในคุณค�าละคุณประโยชนB 
ผลการเรียนรู�  
1. มีทักษะทางลูกเสือในการช�วยเหลือผู2อ่ืนและการทำงานเปNนหมู�คณะ  
2. รู2และเข2าใจถึงประโยชนBของการเปNนนักอุตุนิยมวิทยาได2  
3. มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต�อการเปNนนักบุกเบิก  
4. มีคุณสมบัติของการเปNนผู2นำและอธิบายถึงผู2นำทางลูกเสือ 
5. เข2าใจและเห็นความสำคัญของบทบาทหน2าท่ีของพลาธิการ 
6. มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดได2  
7. เห็นความสำคัญของการอนุรักษBธรรมชาติและตระหนักถึงความจำเปNนในการอนุรักษBธรรมชาติ 
8. รู2และเข2าใจถึงหลักการเลือกสถานที่สำหรับการต้ังค�ายพักแรมได2  
รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู� 
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1. กณฑ์การวัดละประมินผลการรียน 

1.1. การตัดสินผลการรียน 

 หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551  กำหนดหลักกณฑ์การวัดละ
ประมินผลการรียนรูຌ  พืไอตัดสินผลการรียนของผูຌรียน  ดังนีๅ 

1. ผูຌรียนตຌองมีวลารียนเมนຌอยกวารຌอยละ 80  ของวลารียนทัๅงหมด 

2. ผูຌรียนตຌองเดຌรับการประมินทุกตัวชีๅวัดละผานตามกณฑ์ทีไรงรียนกำหนด 

3. ผูຌรียนตຌองเดຌรับการตัดสินผลการรียนทุกรายวิชาตามระบบคุณธรรมความรูຌ 
4. ผูຌรียนตຌองเดຌรับการประมินละมีผลการประมินผานตามกณฑ์ทีไรงรียนกำหนด 

฿นการอาน คิดวิคราะห์ ละขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ละกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 

 

1.2. กณฑ์การประมินผลการรียนรายวิชา 

 การตัดสินผลการรียนรายวิชาของกลุมสาระการรียนรูຌ  ฿หຌ฿ชຌระบบตัวลข 8 ระดับ  สดงระดับ
ผลการรียน฿นตละกลุมสาระการรียนรูຌ 8 ระดับ  ดังนีๅ 

ระดับผลการรียน ความหมาย ชวงคะนนป็นรຌอยละ 

4 ดียีไยม 80 – 100 

3.5 ดีมาก 75 – 79 

3 ดี 70 – 74 

2.5 คอนขຌางดี 65 – 69 

2 ปานกลาง 60 – 64 

1.5 พอ฿ชຌ 55 – 59 

1 ผานกณฑ์ขัๅนตไำ 50 - 54 

0 ตไำกวากณฑ์ 0 - 49 

 

1.3. กณฑ์การประมินการอาน คิดวิคราะห์ ละขียน 

  การประมินการอาน คิดวิคราะห์ ละขียน ฿หຌผลการประมินป็นผาน ละเมผาน ถຌากรณีทีไผาน 

กำหนดกณฑ์การตัดสินป็นดียีไยม ดี ละผาน  กำหนดกณฑ์ตัดสินป็น 4 ระดับ  ละความหมายของต
ละระดับ  ดังนีๅ 
   ดียีไยม  หมายถึง   มีผลงานทีไสดงถึงความสามารถ฿นการอานคิดวิคราะห์ ละขียน  
ทีไมีคุณภาพดีลิศอยูสมอ  



537 

 

    

ดี   หมายถึง   มีผลงานทีไสดงถึงความสามารถ฿นการอานคิดวิคราะห์ ละขียน  
ทีไมคีุณภาพป็นทีไยอมรับ  

   ผาน   หมายถึง   มีผลงานทีไสดงถึงความสามารถ฿นการอานคิดวิคราะห์ ละขียน  
ทีไมีคุณภาพป็นทีไยอมรับ  ตยังมีขຌอบกพรองบางประการ 

   ไมผาน  หมายถึง   เมมีผลงานทีไสดงถึงความสามารถ฿นการอานคิดวิคราะห์ ละขียน 
หรือถຌามีผลงาน ผลงานนัๅนยังมีขຌอบกพรองทีไตຌองเดຌรับการปรับปรุงกຌเขหลายประการ 

 

1.4. กณฑ์การประมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  การประมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะ พืไอการลืไอนชัๅน ละจบการศึกษา 
ป็นผานละเมผาน ฿นการผานกำหนดกณฑ์การตัดสิน ป็นดียีไยม ดี ละผาน  กำหนดกณฑ์การตัดสิน
ป็น 4 ระดับ  ละความหมายของตละระดับ ดังนีๅ  
   ดียีไยม  หมายถึง   ผูຌรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนป็นนิสัย ละนำเป฿ชຌ฿น
ชีวิตประจำวัน  พืไอประยชน์สุขของตนองละสังคม ดยพิจารณาจากผลการประมิน ระดับดียีไยม 
จำนวน 5 - 8 คุณลักษณะ ละเมมีคุณลักษณะ฿ดเดຌผลการประมินตไำกวาระดับด ี 

   ดี  หมายถึง   ผูຌรียนมีคุณลักษณะ฿นการปฏิบัติตามกฎกณฑ์พืไอ฿หຌป็นการยอมรับ
ของสังคม ดยพิจารณาจาก  1  )เดຌผล การประมินระดับดียีไยม จำนวน 1 – 4 คุณลักษณะ ละเมมี
คุณลักษณะ฿ดเดຌผลการประมินตไำกวาระดับดี หรือ 2) เดຌผลการประมินระดับดีทัๅง  8 คุณลักษณะ ละเมมี 
หรือ 3  )เดຌผลการประมินระดับดี ขึๅนเปจำนวน 5 – 7 คุณลักษณะ มีบางคุณลักษณะเดຌผลการประมิน
ระดับผาน  ละเมมีคุณลักษณะ฿ดเดຌผลการประมินตไำระดับผาน  

   ผาน  หมายถึง   ผูຌรียนรับรูຌละปฏิบัติตามกฎกณฑ์ละงืไอนเขทีไสถานศึกษากำหนด
ดยพิจารณาจาก  1  )เดຌผลการประมิน ระดับผานทัๅง 8 คุณลักษณะ หรือ 2  )เดຌผลการประมินระดับดี ขึๅนเป 
จำนวน 1 – 4 คุณลักษณะ ละคุณลักษณะทีไหลือเดຌผลการประมินระดับผาน  

   ไมผาน  หมายถึง  ผูຌรียนรับรูຌละปฏิบัติเดຌเมครบตามกฎกณฑ์ละงืไอนเขทีไสถานศึกษา
กำหนด  ดยพิจารณาจากผลการประมิน ระดับเมผาน ตัๅงต 1 คุณลักษณะ 

 

1.5. กณฑ์การประมินกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 

  การประมินกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน จะตຌองพิจารณาทัๅงวลาการขຌารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
ละผลงานของผูຌรียนตามกณฑ์ทีไสถานศึกษากำหนด  ละ฿หຌผลการประมินป็นผาน ละเมผาน  ฿หຌ฿ช
ตัวอักษรสดงผลการประมิน  ดังนีๅ  
   ผ   หมายถึง   ผูຌรียนมีวลาขຌารวมกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน ปฏิบัติกิจกรรม  ละมี
ผลงานตามกณฑ์ทีไสถานศึกษากำหนด  
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   มผ   หมายถึง   ผูຌรียนมีวลาขຌารวมกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน ปฏิบัติกิจกรรม ละมี
ผลงานเมป็นเปตามกณฑ์ทีไสถานศึกษากำหนด  

  ฿นกรณีทีไผูຌรียนเดຌผลการรียน มผ  สถานศึกษาตຌองจัดซอมสริม฿หຌผูຌรียน ทำกิจกรรม฿นสวนทีไ
ผูຌรียนเมเดຌขຌารวม  หรือเมเดຌทำจนครบถຌวน ลຌวจึงปลีไยนผลการรียนจาก มผ  ป็น ผ  เดຌ ทัๅงนีๅ 
ดำนินการ฿หຌสรใจสิๅนภาย฿นปีการศึกษานัๅนโ  ยกวຌนมีหตุสุดวิสัย฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของสถานศึกษาทีไจะ
พิจารณาขยายวลาออกเปอีกเมกิน 1 ภาครียน สำหรับภาครียนทีไ 2 ตຌองดำนินการ฿หຌสรใจสิๅน ภาย฿นปี
การศึกษานัๅน 

 

2. กณฑ์การจบการศึกษา 

      หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  กำหนดกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตຌน  ละระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนีๅ 

 

2.1  กณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน 

         )1)  ผูຌรียนรียนรายวิชาพืๅนฐาน  ละพิไมติมเมกิน 81 หนวยกิต  ดยป็นรายวิชาพืๅนฐาน 
63 หนวยกิต  ละรายวิชาพิไมติมตามทีไสถานศึกษากำหนด  
         )2)  ผูຌรียนตຌองเดຌหนวยกิตตลอดหลักสูตรเมนຌอยกวา 77 หนวยกิต  ดยป็นรายวิชาพืๅนฐาน 
63 หนวยกิต  ละรายวิชาพิไมติมเมนຌอยกวา 14 หนวยกิต 

         )3)  ผูຌรียนมีผลการประมิน  การอาน  คิดวิคราะห์  ละขียน ฿นระดับผานกณฑ์การ 
ประมินตามทีไสถานศึกษากำหนด 

         )4)  ผูຌรียนมีผลการประมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ฿นระดับผานกณฑ์การประมิน
ตามทีไสถานศึกษากำหนด 

         )5)  ผูຌรียนขຌารวมกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน  ละมีผลการประมินผานกณฑ์การประมิน
ตามทีไสถานศึกษากำหนด 

 2.2  กณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          )1)  ผูຌรียนรียนรายวชิาพืๅนฐานละพิไมติม เมนຌอยกวา  81 หนวยกิต ดยป็นรายวิชา
พืๅนฐาน  39  หนวยกิต ละรายวิชาพิไมติมตามทีไสถานศึกษากำหนด  
          )2)  ผูຌรียนตຌองเดຌหนวยกิตตลอดหลักสูตรเมนຌอยกวา 77 หนวยกิต  ดยป็นรายวิชา
พืๅนฐาน 39 หนวยกิต  ละรายวิชาพิไมติม เมนຌอยวา 38 หนวยกิต 

          )3)  ผูຌรียนมีผลการประมิน  การอาน  คิดวิคราะห์ละขียน ฿นระดับผานกณฑ์การ 
ประมินตามทีไสถานศึกษากำหนด 
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          )4)  ผูຌรียนมีผลการประมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฿นระดับผานกณฑ์การประมิน 
ตามทีไสถานศึกษากำหนด 

          )5)  ผูຌรียนขຌารวมกิจกรรมพัฒนาผูຌรียนละมีผลการประมินผานกณฑ์การประมินตามทีไ
สถานศึกษากำหนด 

                สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุมป้าหมายฉพาะ  ชน  การศึกษาฉพาะทาง
การศึกษาสำหรับผูຌมีความสามารถพิศษ  การศึกษาทางลือก  การศึกษาสำหรับผูຌดຌอยอกาส  การศึกษา
ตามอัธยาศัย  ฿หຌคณะกรรมการของสถานศึกษา  ขตพืๅนทีไการศึกษา  ละผูຌทีไกีไยวขຌอง  ดำนินการวัด  
ละประมินผลการรียนรูຌตามหลักกณฑ์฿นนวปฏิบัติการวัด  ละประมินผลการรียนรูຌของหลักสูตร
กนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐานสำหรับกลุมป้าหมายฉพาะ 

3. อกสารหลักฐานการศึกษา 

 อกสารหลักฐานการศึกษา  ป็นอกสารสำคัญทีไบันทึกผลการรียน  ขຌอมูล  ละสารสนทศ                 
ทีไกีไยวขຌองกับพัฒนาการของผูຌรียน฿นดຌานตางโ  บงออกป็น 2 ประภท  ดังนีๅ  

3.1.   อกสารหลักฐานการศึกษาทีไกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

        3.1.1  ระบียนสดงผลการรียน  ป็นอกสารสดงผลการรียน  ละรับรองผลการรียน
ของผูຌรียนตามรายวิชา  ผลการประมินการอาน  คิดวิคราะห์  ละขียน  ผลการประมินคุณลักษณะอัน
พึง ประสงค์ของสถานศึกษา ละผลการประมินกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน สถานศึกษาจะตຌองบันทึกขຌอมูล  
ละออกอกสารนีๅ฿หຌผูຌรียนป็นรายบุคคล  มืไอผูຌรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  )ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 3)  จบ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน )ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 6)  หรือมืไอลาออกจากสถานศึกษา฿นทุกกรณี  
        3.1.2  ประกาศนียบัตร  ป็นอกสารสดงวุฒิการศึกษาพืไอรับรองศักดิ์  ละสิทธิ์ของผูຌจบ
การศึกษาทีไสถานศึกษา฿หຌเวຌกผูຌจบการศึกษาภาคบังคับ  ละผูຌจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐานตามหลักสูตร
กนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
        3.1.3  บบรายงานผูຌสำรใจการศึกษา  ป็นอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรดยบันทึกรายชืไอ
ละขຌอมูลของผูຌจบการศึกษาภาคบังคับ )ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 3)  ละผูຌจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน )ชัๅน
มัธยมศึกษาปีทีไ 6)  
 3.2.  อกสารหลักฐานการศึกษาทีไสถานศึกษากำหนด  

     ป็นอกสารทีไสถานศึกษาจัดทำขึๅนพืไอบันทึกพัฒนาการ  ผลการรียนรูຌ  ละขຌอมูลสำคัญ 
กีไยวกับผูຌรียน  ชน  บบรายงานประจำตัวนักรียน  บบบันทึกผลการรียนประจำรายวิชา  ระบียน
สะสม  ฿บรับรองผลการรียน  ละอกสารอืไนโ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำอกสารเป฿ชຌ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 





















































 

 

รงรียนราชวินิตบางขน 

 

พระพุทธรูปประจ ารงรียน 

พระพุทธคดมบรมลกนาถราชวินิต 

 

ปรัชญาของรงรียนราชวินิตบางขน 

ทน
.

 ต สฎฐ มนุส
.

สส ุ

ผูຌฝึกตนลຌวป็นผูຌประสริฐสดุ฿นหมูมนุษย์ 

 

คติพจน์ของรงรียน 

มีวินัย  ฿ฝ่ศึกษา  พัฒนาชุมชน 

 

อักษรยอรงรียน 

ร.น.บ. 

 

สีประจ ารงรียน 

สกีรมทา  ขาว 


