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1. สํวนนํา
1.1 ความนํา
จากการวิจัยและติดตามประเมินผลการใช๎หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
พบวํา หลักสูตรดังกลําวมีจุดดีหลายประการ เชํน ชํวยสํงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษา ท๎องถิ่น
และสถานศึกษามีสํวนรํวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ท๎องถิ่น มีแนวคิดและหลักการในการสํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียนแบบองค์รวมอยํางชัดเจน อยํางไรก็ตาม
ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหา และความไมํชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ ทั้งในสํวนของเอกสาร
หลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตรสูํการปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช๎หลักสูตร ได๎แกํ ปัญหาความ
สับสนในระดับสถานศึกษา การกําหนดสาระการเรียนรู๎และผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังไว๎มาก ทําให๎เกิด
ปัญหาหลักสูตรแนํน การวัดและประเมินผลไมํสะท๎อนมาตรฐาน มีปัญหาตํอการจัดทําเอกสารหลักฐาน
ทางการศึกษา และการถํายโอนผลการเรียน ปัญหาคุณภาพของผู๎เรียนในด๎านความรู๎ ทักษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไมํเป็นที่นําพอใจ
นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2550 – 2554 )
ชี้ให๎เห็นความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน๎นในการพัฒนาคุณภาพคนให๎มีคุณธรรม มีความรอบรู๎อยําง
เทําทัน มีความพร๎อมทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงสูํสังคม
ฐานความรู๎อยํางมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกลําวมุํงเตรียมเด็กและเยาวชนให๎มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มี
จิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะ และความรู๎พื้นฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิต แนวทางดังกลําว
สอดคล๎องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข๎าสูํโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดย
มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ มีทักษะด๎าน
เทคโนโลยี สามารถทํางานรํวมกบผู๎อื่น อยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมโลกได๎อยํางสันติ จึงได๎มีการทบทวน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นําไปสูํการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน โดยได๎มีการกําหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย
สมรรถนะสําคัญของผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กําหนด
โครงสร๎างเวลาเรียนพื้นฐานของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ในแตํละชั้นปี เปิดโอกาสให๎สถานศึกษา
เพิ่มเติมเวลาเรียนได๎ตามความพร๎อมและจุดเน๎น อีกทั้งปรับการะบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
เกณฑ์การจบการศึกษาแตํละระดับ และเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการ
เรียนรู๎ ชัดเจนตํอการนําไปปฏิบัติ
โรงเรียนมัญจาศึกษาเป็นโรงเรียนต๎นแบบการใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และจะเริ่มต๎นใช๎หลักสูตรนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในปีการศึกษา 2552 เป็นต๎นไป โรงเรียนจึงได๎ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น โดยอาศัย
มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดทําคําอธิบายรายวิชา การออกแบบหนํวย
การเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ นอกจากนี้ โรงเรียนได๎รํวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกํน เขต 2 ในการกําหนดวิสัยทัศน์ การจัดทํากรอบสาระการเรียนรู๎ระดับท๎องถิ่น ซึ่งได๎
นําไปเป็นสํวนประกอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนด๎วย ในเลํมเอกสารหลักสูตรของ
โรงเรียนมัญจาศึกษา ประกอบด๎วยวิสัยทัศน์ สมรรถนะสําคัญของผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร๎างเวลาเรียน โครงสร๎างหลักสูตรชั้นปี คําอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และเกณฑ์การ
จบหลักสูตร
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หวังวําเอกสารหลักสูตรเลํมนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง ในการออกแบบจัดการเรียนรู๎
การออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ที่เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพด๎านความรู๎ และทักษะที่จําเป็น
สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต
1.2 วิสยั ทัศน์
หลักสูตรโรงเรียนมัญจาศึกษา มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นคนดี สุขภาพสมบูรณ์ มีความรู๎
มีทักษะการคิด ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฉลาดใช๎เทคโนโลยี อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล๎อม รักและ
ภูมิใจในท๎องถิ่น มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ
1.3 สมรรถนะสําคัญของผูเ๎ รียน
โรงเรียนมัญจาศึกษา มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรมในการใช๎
ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตํอรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเอง
และสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อยํางสร๎างสรรค์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก๎ปญ
ั หา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่
เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎
ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม
4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การทํางาน และการอยูํ
รํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎ง
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ตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการรู๎จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น
5. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร
การทํางาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนมัญจาศึกษา มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู๎
5. อยูํอยํางพอเพียง
6. มุํงมั่นในการทํางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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2. โครงสร๎างหลักสูตรโรงเรียน
2.1 โครงสร๎างเวลาเรียน โรงเรียนมัญจาศึกษา
เวลาเรียน
กลุมํ สาระการเรียนรู/๎ กิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
ม.1

กลุมํ สาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-

ประวัติศาสตร์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิตในสังคม
ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตํางประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลส. ยุวกาชาด
- ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียน
รวมเวลาเรียน

ม.2

ม.3

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ม. 4 – 6

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)

240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)

160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.)

320 (8 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

80 (2 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

240 (6 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880
(22 นก.)

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

80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
880
880
(22 นก.)
(22 นก.)
360 ชัว่ โมง/ปี

1,640 (41 นก.)
2,200 ชัว่ โมง

35

35

35

120

40
30

40
30

40
30

120

15
120

15
120

15
120

1,360 ชัว่ โมง/ปี

หมายเหตุ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จัดบูรณาการรํวมกับ IS3
** กิจกรรมนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เลือก 1 ประเภท

120
360
รวม 3 ปี
4,200 ชัว่ โมง

5
2.2 โครงสร๎างหลักสูตรชัน้ ปี
โครงสร๎างที่ 1
โครงสร๎างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัญจาศึกษา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกํน
หนํวยกิต/
หนํวยกิต/
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชม.
ชม.
12.5 (500)
6.5(260)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
1 (40) ท31102 ภาษาไทย
1 (40)
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
1.5 (60) ค31102 คณิตศาสตร์ 2
1.5 (60)
ว30101 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
1 (40) ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและ
1 (40)
ว30102 พิสิกส์
2 (80) วัฒนธรรม
ว30103 เคมี
1.5 (60) ส31104 ประวัติศาสตร์
0.5 (20)
ว30104 ชีววิทยา
1.5 (60) พ31102 สุขศึกษา และพลศึกษา
0.5 (20)
1 (40)
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศ31102 ศิลปะ
0.5 (20)
0.5 (20) ง30102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 (20)
ส31102 ประวัติศาสตร์
0.5 (20) อ31102 ภาษาอังกฤษ
1 (40)
พ31101 สุขศึกษา และพลศึกษา
0.5 (20)
ศ31101 ศิลปะ
ง30101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ31101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม

0.5 (20)
1 (40)
3.5 (140)

ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1
พ30201 พลศึกษา
อ31201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 1
จ30201 ภาษาจีน

1 ( 40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-ชมรม ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน

60
20
20

*กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน - เลือก 1 ประเภท

20
700

รายวิชาเพิ่มเติม

9.5 (380)

ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2
1 ( 40)
ว30201 พิสิกส์
2 (80)
ว30221 เคมี
1.5 ( 60)
ว30241 ชีววิทยา
1.5 (60)
พ30202 พลศึกษา
0.5 ( 20)
ส30201 ทฤษฎีความรู๎
0.5 ( 20)
ง302xx .......................
0.5 ( 20)
อ31202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2 0.5 ( 20)
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 2 0.5 ( 20)
จ30202 ภาษาจีน
1 (40)
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-ชมรม ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน

60
20
20
20
700

6
โครงสร๎างที่ 1
โครงสร๎างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัญจาศึกษา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกํน
หนํวยกิต/
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
6.5 (260)
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
1 (40) ท32102 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
1.5 (60) ค32102 คณิตศาสตร์ 4
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 (40) ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส32102 ประวัติศาสตร์
0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์
พ32101 สุขศึกษา และพลศึกษา
0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา และพลศึกษา
ศ32101 ศิลปะ
0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ
ง30103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0.5 (20) ง30104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ32101 ภาษาอังกฤษ
1 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
9.5 (380)
รายวิชาเพิ่มเติม
ค32201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3
1 ( 40) ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4
ว30202 พิสิกส์
2 (80) ว30203 พิสิกส์
ว30222 เคมี
1.5 ( 60) ว30223 เคมี
ว30242 ชีววิทยา
1.5 (60) ว30243 ชีววิทยา
พ30203 พลศึกษา
0.5 ( 20) พ30204 พลศึกษา
อ32201 ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุํม 1
0.5 ( 20) อ32202 ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุํม 2
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ 1 0.5 ( 20) อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ 2
จ30203 ภาษาจีน
1 (40) จ30204 ภาษาจีน
I32201 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎
1 (40) I32202 การสื่อสารและการนําเสนอ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
60
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
20
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
20
-กิจกรรมนักเรียน
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-ชมรม ชุมนุม
-ชมรม ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
20
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

หนํวยกิต/
ชม.
6.5 ( 260)
1 (40)
1.5 (60)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
9.5 (380)
1 ( 40)
2 (80)
1.5 ( 60)
1.5 (60)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
1 (40)
1 (40)
60
20
20
20

+I32901 การนําองค์ความรู๎ไปใช๎บริการสังคม

รวมเวลาเรียน
700
รวมเวลาเรียน
*กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน - เลือก 1 ประเภท
**กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ – จัดแบบบูรณาการรํวมกับ IS3

700

7
โครงสร๎างที่ 1
โครงสร๎างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัญจาศึกษา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกํน
หนํวยกิต/
หนํวยกิต/
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชม.
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
4.5 (180)
รายวิชาพื้นฐาน
4.5 ( 180)
ท33101 ภาษาไทย
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พ33101 สุขศึกษา และพลศึกษา
ศ33101 ศิลปะ
ง30105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33101 ภาษาอังกฤษ

1 (40)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)

ท33102 ภาษาไทย
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พ33102 สุขศึกษา และพลศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
ง30106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33102 ภาษาอังกฤษ

1 (40)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)

รายวิชาเพิ่มเติม

11.5
(460)

รายวิชาเพิ่มเติม

11.5
(460)

ท30205 การอํานวรรณกรรม
ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5
ว30204 พิสิกส์
ว30224 เคมี
ว30244 ชีววิทยา
ส30202 โลกศึกษา 1
พ30205 พลศึกษา

ง202xx ..............................
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 1
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบ
อาชีพ 1

จ20205 ภาษาจีน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-ชมรม ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

0.5 ( 20)
2.5 (100)
2 (80)
1.5 ( 60)
1.5 (60)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)

1 (40)
60
20
20
20

รวมเวลาเรียน
700
*กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน - เลือก 1 ประเภท

ท30206 วรรณกรรมปัจจุบัน
ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6
ว30205 พิสิกส์
ว30225 เคมี
ว30245 ชีววิทยา
ส30203 โลกศึกษา 2
พ30206 พลศึกษา

ง202xx ..............................
อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 2
อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ2

จ20205 ภาษาจีน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-ชมรม ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียน

0.5 ( 20)
2.5 (100)
2 (80)
1.5 ( 60)
1.5 (60)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)

1 (40)
60
20
20
20

700

8
โครงสร๎างที่ 2
โครงสร๎างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัญจาศึกษา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกํน
หนํวยกิต/
หนํวยกิต/
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชม.
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
12.5 500)
รายวิชาพื้นฐาน
6.5(260)
ท31101 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ว30101 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
ว30102 พิสิกส์
ว30103 เคมี
ว30104 ชีววิทยา
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส31102 ประวัติศาสตร์
พ31101 สุขศึกษา และพลศึกษา
ศ31101 ศิลปะ
ง30101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ31101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1
พ30201 พลศึกษา
อ31201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 1
จ30201 ภาษาจีน

1 (40)
1.5 (60)
1 (40)
2 (80)
1.5 (60)
1.5 (60)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)
3.5 (140)
1 ( 40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-ชมรม ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน

60
20
20

*กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน - เลือก 1 ประเภท

20
700

ท31102 ภาษาไทย
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส31104 ประวัติศาสตร์
พ31102 สุขศึกษา และพลศึกษา
ศ31102 ศิลปะ
ง30102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ31102 ภาษาอังกฤษ

1 (40)
1.5 (60)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)

รายวิชาเพิ่มเติม
ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2
ค30207 การใช๎ GSP เบื้องต๎น
ว30201 พิสิกส์
ว30221 เคมี
ว30241 ชีววิทยา
พ30202 พลศึกษา
ง302xx .......................
อ31202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 2
จ30202 ภาษาจีน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-ชมรม ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน

9.5 (380)
1 ( 40)
0.5 ( 20)
2 (80)
1.5 ( 60)
1.5 (60)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
1 (40)
60
20
20
20
700

9
โครงสร๎างที่ 2
โครงสร๎างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัญจาศึกษา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกํน
หนํวยกิต/
หนํวยกิต/
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชม.
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
6.5 (260)
รายวิชาพื้นฐาน
6.5 ( 260)
ท32101 ภาษาไทย
1 (40) ท32102 ภาษาไทย
1 (40)
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
1.5 (60) ค32102 คณิตศาสตร์ 4
1.5 (60)
1 (40)
1 (40)
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์
0.5 (20)
ส32102 ประวัติศาสตร์
0.5 (20) พ32102 สุขศึกษา และพลศึกษา
0.5 (20)
พ32101 สุขศึกษา และพลศึกษา
0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ
0.5 (20)
ศ32101 ศิลปะ
0.5 (20)
ง30103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 (20) ง30104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ
1 (40)
อ32101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
9.5 (380)
รายวิชาเพิ่มเติม
9.5 (380)
ค32201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3
1 ( 40) ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4
1 ( 40)
ว30202 พิสิกส์
2 (80) ว30203 พิสิกส์
2 (80)
ว30222 เคมี
1.5 ( 60) ว30223 เคมี
1.5 ( 60)
ว30242 ชีววิทยา
1.5 (60) ว30243 ชีววิทยา
1.5 (60)
พ30203 พลศึกษา
0.5 ( 20) พ30204 พลศึกษา
0.5 ( 20)
อ32201 ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุํม 1
0.5 ( 20) อ32202 ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุํม 2
0.5 ( 20)
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ 1 0.5 ( 20) อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ 2
0.5 ( 20)
จ30203 ภาษาจีน
1 (40) จ30204 ภาษาจีน
1 (40)
I32201 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎
1 (40) I32202 การสื่อสารและการนําเสนอ
1 (40)
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
60
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
60
-กิจกรรมแนะแนว
20
-กิจกรรมแนะแนว
20
-กิจกรรมนักเรียน
20
-กิจกรรมนักเรียน
20
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-ชมรม ชุมนุม
-ชมรม ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
20
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
20
+I32901 การนําองค์ความรู๎ไปใช๎บริการสังคม

รวมเวลาเรียน
700
รวมเวลาเรียน
*กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน - เลือก 1 ประเภท
**กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ – จัดแบบบูรณาการรํวมกับ IS3

700
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โครงสร๎างที่ 2
โครงสร๎างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัญจาศึกษา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกํน
หนํวยกิต/
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
4.5 (180)
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พ33101 สุขศึกษา และพลศึกษา
ศ33101 ศิลปะ
ง30105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33101 ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม
ท30205 การอํานวรรณกรรม
ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5
ว30204 พิสิกส์
ว30224 เคมี
ว30244 ชีววิทยา
ส30202 โลกศึกษา 1
พ30205 พลศึกษา

ง202xx ..............................
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 1
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 1

จ20205 ภาษาจีน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

หนํวยกิต/
ชม.
4.5 ( 180)

1 (40)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)

ท33102 ภาษาไทย
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พ33102 สุขศึกษา และพลศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
ง30106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อ33102 ภาษาอังกฤษ

1 (40)
1 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1 (40)

11.5
(460)

รายวิชาเพิ่มเติม

11.5
(460)

0.5 ( 20)
2.5 (100)
2 (80)
1.5 ( 60)
1.5 (60)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
1 (40)

60

-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-ชมรม ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20
20

รวมเวลาเรียน
*กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน - เลือก 1 ประเภท

700

20

ท30206 วรรณกรรมปัจจุบัน
ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6
ว30205 พิสิกส์
ว30225 เคมี
ว30245 ชีววิทยา
ส30203 โลกศึกษา 2
พ30206 พลศึกษา

ง202xx ..............................
อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 2
อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ2

จ20205 ภาษาจีน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
-รักษาดินแคน – บําเพ็ญประโยชน์
-ชมรม ชุมนุม
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

รวมเวลาเรียน

0.5 ( 20)
2.5 (100)
2 (80)
1.5 ( 60)
1.5 (60)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
1 (40)

60
20
20
20

700
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3. คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม
กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท31101
ท31102
ท32101
ท32102
ท33101
ท33102
รายวิชาเพิ่มเติม
ท31201
ท31202
ท32201
ท32202
ท33201
ท33202
I32202

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

หลักการใช๎ภาษาไทย 1
จํานวน 20 ชั่วโมง
0.5 หนํวยกิต
หลักการใช๎ภาษาไทย 2
จํานวน 20 ชั่วโมง
0.5 หนํวยกิต
ประวัติวรรณคดี 1
จํานวน 20 ชั่วโมง
0.5 หนํวยกิต
ประวัติวรรณคดี 2
จํานวน 20 ชั่วโมง
0.5 หนํวยกิต
การอํานวรรณกรรม
จํานวน 20 ชั่วโมง
0.5 หนํวยกิต
วรรณกรรมปัจจุบัน
จํานวน 20 ชั่วโมง
0.5 หนํวยกิต
การสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation)
จํานวน 40 ชั่วโมง
1.0 หนํวยกิต
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท31101 ภาษาไทย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
เวลา 40 ชัว่ โมง จํานวน 1 หนํวยกิต

ศึกษาการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว และบทร๎อยกรองได๎อยํางถูกต๎อง ไพเราะ และเหมาะสม
กับเรื่องทีอ่ ําน ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อํานวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อําน ในทุกๆ
ด๎านอยํางมีเหตุผลคาดเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน และประเมินคําเพื่อนําความรู๎ ความคิดไปใช๎ตัดสินใจ
แก๎ปัญหาในการดําเนินชีวิตวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต๎แย๎งกับเรื่องที่อําน และเสนอความคิด
ใหมํอยํางมีเหตุผลตอบคําถามจากการอํานประเภทตํางๆ ภายในเวลาที่กําหนดอํานเรื่องตํางๆ แล๎วเขียน
กรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ยํอความ และรายงานสังเคราะห์ความรู๎จากการอํานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู๎ทางอาชีพและมี
มารยาทในการอําน เขียนสื่อสารในรูปแบบตํางๆ ได๎ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช๎ภาษาเรียบเรียง
ถูกต๎อง มีข๎อมูล และสาระสําคัญชัดเจน เขียนยํอความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย เขียน
รายงานการศึกษาค๎นคว๎าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช๎ข๎อมูลสารสนเทศอ๎างอิงอยําง
ถูกต๎อง มีมารยาทในการเขียน การฟังการดูและการพูด สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดูพูดในโอกาสตํางๆ พูดแสดงทรรศนะ โต๎แย๎ง โน๎มน๎าวใจ
และเสนอแนวคิดใหมํด๎วยภาษาถูกต๎องเหมาะสมมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติ
ของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช๎คําและกลุํมคําสร๎างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ใช๎ภาษาเหมาะสมแกํโอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคําราชาศัพท์อยํางเหมาะสมแตํงบทร๎อยกรอง
ประเภท กาพย์ยานี และโคลงสี่สุภาพ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ
วิจารณ์เบื้องต๎น วิเคราะห์และประเมินคุณคําด๎านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ๎านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ทํองจําและ
บอกคุณคําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจและนําไปใช๎อ๎างอิง
โดยการฝึกทักษะให๎เกิดความชํานาญในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ด๎วยกระบวนการฝึกทักษะการอําน การคิด การเขียน การฟัง การดู การพูด และศึกษา
สืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางหลากหลาย
เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะในการใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร การแสวงหา
ความรู๎ การศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่นในสังคมประชาธิปไตยได๎
อยํางสันติสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความชื่นชม เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิใจในภาษาประจําชาติ
รหัสตัวชีว้ ดั

ท 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 , 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
ท 2.1, 2.3, 2.6, 2.8
ท 3.1, 3.4, 3.5, 3.6
ท 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
ท 5.1, 5.3, 5.5,5.6

รวมทัง้ หมด 25 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท31102 ภาษาไทย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1 หนํวยกิต

อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว และบทร๎อยกรองได๎อยํางถูกต๎อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่
อําน ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อํานวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อําน ในทุกๆ ด๎านอยํางมี
เหตุผลวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต๎แย๎งกับเรื่องที่อําน และเสนอความคิดใหมํอยํางมีเหตุผล
ตอบคําถามจากการอํานประเภทตํางๆ ภายในเวลาที่กําหนดอํานเรื่องตํางๆ แล๎วเขียนกรอบแนวคิดผัง
ความคิด บันทึก ยํอความ และรายงานสังเคราะห์ความรู๎จากการอํานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
แหลํงเรียนรู๎ตํางๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู๎ทางอาชีพมีมารยาทในการอําน
เขียนเรียงความ เขียนยํอความจากสื่อ ที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย บันทึกการศึกษาค๎นคว๎าเพื่อ
นําไปพัฒนาตนเองอยํางสม่ําเสมอ มีมารยาทในการเขียน การฟังการดูและการพูดวิเคราะห์ แนวคิด
การใช๎ภาษา และความนําเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอยํางมีเหตุผลประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล๎วกําหนด
แนวทางนําไปประยุกต์ใช๎ในการดําเนินชีวิต มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ใช๎คําและกลุํมคํา
สร๎างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ แตํงบทร๎อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ วิเคราะห์
ลักษณะเดํนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตวิเคราะห์
และประเมินคุณคําด๎านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติสังเคราะห์ข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงทํองจําและบอก
คุณคําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจและนําไปใช๎อ๎างอิง
โดยการฝึกทักษะให๎เกิดความชํานาญในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ด๎วยกระบวนการฝึกทักษะการอําน การคิด การเขียน การฟัง การดู การพูด และ
ศึกษา สืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางหลากหลาย
เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะในการใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร การแสวงหา
ความรู๎ การศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่นในสังคมประชาธิปไตยได๎
อยํางสันติสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความชื่นชม เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิใจในภาษาประจําชาติ
รหัสตัวชีว้ ดั
ท 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
ท 2.2, 2.3, 2.7, 2.8
ท 3.2, 3.3,3.6
ท 4.2, 4.4, 4.6
ท 5.2, 5.3, 5.4,5.6
รวมทัง้ หมด 22 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท32101 ภาษาไทย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาการอํานอยํางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ แปลความ ตีความ และขยายความเรื่อง
ที่อํานได๎อยํางลึกซึ้ง อํานบทกวีนิพนธ์ อํานเรื่องสั้น นิทาน นวนิยาย โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์
พัฒนาสมรรถภาพของการอําน อํานออกเสียงบทประพันธ์ร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง รํายยาว กาพย์ กลอน
โคลง อํานทํานองเสนาะได๎อยํางถูกต๎องตามฉันทลักษณ์ ทํองจําบทอาขยาน ที่ไพเราะใช๎อ๎างอิงได๎ มี
นิสัยรักการอํานและมีมารยาทในการอําน เขียนเรียงความยํอความ จดหมายกิจธุระ เขียนรายงานโดยให๎
ตรงกับความหมาย ได๎มาตรฐานการเขียน มีมารยาทในการเขียน เขียนรายงานเชิงวิชาการ และมีนิสัยรัก
การเขียน นําความรู๎ที่ได๎จากการฟัง การดู สื่อ โสตจักษุ ภาพมาใช๎เป็นข๎อมูลในการแก๎ปัญหา พูดแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ แนวคิด และแสดงความคิดเห็น จากการฟัง และการดูสื่อ ประเมินคํา
เรื่องที่ฟัง และดู นําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของภาษาไทย เลือกใช๎คํา
สํานวน กลุํมคํา สร๎างประโยคตามจุดประสงค์ ใช๎ภาษาไทยให๎เหมาะสมกับโอกาส ศึกษาลักษณะทาง
ภาษา
โดยการฟังคําบรรยายจากอาจารย์ หรือวิทยากร ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คูํมือ
สื่อสารมวลชนรูปแบบตําง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต การสาธิต การเข๎าคํายวิชาการ และศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเองจาก เว็บไซต์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ในการพิจารณาวรรณคดีเบื้องต๎น วิเคราะห์ลักษณะเดํนของ
วรรณคดี ประเมินคุณคําของวรรณคดี และสังเคราะห์ข๎อคิด
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะด๎านการคิด การสื่อสาร การพูดและใช๎เทคโนโลยีแก๎ปัญหาตํางๆ
นํามาใช๎กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง
ตํอตนเอง และผู๎อื่นอีกทั้งยังเป็นผู๎ที่มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นการทํางาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชีว้ ดั
ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6,ม.4-6/7, ม.4-6/8,
ม4-6.5/9
ท 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
ท 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6
ท 4.1 ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/7
ท 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6
รวมทัง้ หมด 29 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท32102 ภาษาไทย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
เวลา 40 ชัว่ โมง จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาการอํานอยํางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ แปลความ ตีความ และขยายความ จาก
เรื่องที่อํานอยํางลึกซึ้ง อํานบทกวีนิพนธ์ อํานบทความนิทาน เรื่องสั้น โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์
พัฒนาสมรรถภาพการอําน อํานออกเสียงทั้งร๎อยแก๎วร๎อยกรอง ประเภทรํายสุภาพ โคลง ฉันท์ อําน
ทํานองเสนาะ ได๎ไพเราะถูกต๎องตามฉันทลักษณ์ ทํองบทอาขยานที่ไพเราะและมีคุณคํา นําไปใช๎อ๎างอิง
ได๎ มีนิสัยรักการอํานและมีมารยาทในการอํานเขียนแสดงทรรศนะ เขียนโน๎มน๎าว เขียนเชิญชวน เขียน
ประกาศ เขียนอ๎างอิงข๎อมูลสารสนเทศ บันทึกความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย โดยใช๎คําให๎ตรง
ความหมาย เรียบเรียงประโยคให๎กระชับ ถูกต๎องตามระเบียบการใช๎ภาษาไทย มีมารยาทและมีนิสัยรัก
การเขียน นําความรู๎จากการฟัง การดูสื่อตํางๆ เป็นข๎อมูลในการคิดวิเคราะห์ แนวคิด เลือกเรื่องที่ฟัง ดู
อยํางมีวิจารณญาณ พูดในโอกาสตํางๆทั้งที่เป็นทางการ และไมํเป็นทางการ พูดโน๎มน๎าวใจ พูดโต๎แย๎ง
โดยใช๎ภาษาถูกต๎องเหมาะสม เพื่อเสนอความรู๎ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินคํา ให๎ข๎อมูล
ขําวสาร เพื่อนํามาใช๎ในชีวิตประจําวัน มีมารยาทและมีนิสัยรักการฟัง ดู พูด ศึกษารวบรวมวรรณกรรม
พื้นบ๎าน และศึกษาวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต๎น
โดยการฟังคําบรรยายจากอาจารย์ หรือวิทยากร ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คูํมือ
สื่อสารมวลชนรูปแบบตําง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต การสาธิต การเข๎าคํายวิชาการ และศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเองจาก เว็บไซต์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ใช๎หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีเบื้องต๎น ประเมินคุณคํา
ด๎านวรรณศิลป์ สังคม และวัฒนธรรม สังเคราะห์แนวคิด
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะด๎านการคิด การสื่อสาร การพูดและใช๎เทคโนโลยีแก๎ปัญหาตํางๆ
นํามาใช๎กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง
ตํอตนเอง และผู๎อื่นอีกทั้งยังเป็นผู๎ที่มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นการทํางาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชีว้ ดั
ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6,ม.4-6/7, ม.4-6/8,
ม.4-6/9
ท 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/7, ม.4-6/8
ท 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3
ท 4.1 ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/6
ท 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6
รวมทัง้ หมด 24 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท33101 ภาษาไทย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาการอํานออกเสียงร๎อยแก๎วประเภทตํางๆ เชํนบทความ นวนิยายและความเรียงบทร๎อย
กรองประเภทกลอน กาพย์ ฉันท์ โคลงสี่สุภาพ รํายและลิลิต อํานจับใจความสําคัญจากสื่อตําง ๆ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเลือกอํานหนังสือและสื่อสารสนเทศตามความสนใจเพื่อพัฒนาตนด๎าน
ความรู๎ การทํางาน มีมารยาทในการอํานและมีนิสัยรักการอําน เขียนสื่อสารในรูปแบบตําง ๆ เชํน การ
อธิบาย การบรรยาย การพรรณนา เขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสํวนตัว เขียนยํอความจากกวีนิพนธ์
วรรณคดี เขียนในรูปแบบตําง ๆ เชํน เขียนบันทึกความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ประเมินคุณคํา
งานเขียนในด๎านตําง ๆ รวมทั้งเขียนเลขไทยในงานเขียนตําง ๆ มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการ
เขียน พูดสรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิด การใช๎ภาษา และ
ความนําเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู และการประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพื่อกําหนดแนวทางนําไป
ประยุกต์ใช๎ เลือกเรื่องที่ฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ การพูดอภิปราย มีมารยาทในการฟัง การดูและ
การพูด ศึกษาธรรมชาติของภาษา ลักษณะของภาษา ระดับของภาษา คําราชาศัพท์ อิทธิพลของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น การประเมินการใช๎ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษา
หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต๎นวิเคราะห์ลักษณะเดํนของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวิติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตประเมินคุณคําวรรณคดีและ
วรรณกรรมทั้งด๎านวรรณศิลป์และสังคม สังเคราะห์ข๎อคิดจากวรรณกรรม และวรรณคดี เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง รวบรวมภูมิปัญญาทางภาษาด๎านคําสอน ความเชื่อ และคําให๎พร
โดยการฝึกทักษะการอําน การคิด การเขียน การฟัง การดู การพูด ให๎เกิดความชํานาญในการ
ใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ ด๎วยกระบวนการ ฝึกปฏิบัติ กระบวนการ
กลุํม กระบวนการคิดทักษะ กระบวนการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยําง
หลากหลาย
เพื่อให๎เกิดความรู๎และความชํานาญในการใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร การ
แสวงหาความรู๎ การศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่นในสังคม
ประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความชื่นชม เห็นคุณคําของ
ภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจําชาติ
รหัสตัวชีว้ ดั
ท1.1 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
ท2.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/6,ม.4-6/8
ท3.1 ม.4-6 /1 , ม.4-6 /2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6
ท4.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/3 ,ม.4-6/7
ท5.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 ม.4-6/6
รวมตัวชีว้ ดั 29 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ท33102 ภาษาไทย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาการอํานออกเสียงร๎อยแก๎วประเภทตําง ๆ เชํนบทความ นวนิยาย และความเรียง บทร๎อย
กรองประเภทกลอน กาพย์ ฉันท์ โคลงสี่สุภาพ รํายและลิลิต อํานจับใจความสําคัญจากสื่อตําง ๆ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเลือกอํานหนังสือและสื่อสารสนเทศตามความสนใจเพื่อพัฒนาตนด๎าน
ความรู๎ การทํางาน มีมารยาทในการอํานและมีนิสัยรักการอําน เขียนสื่อสารในรูปแบบตํางๆ เชํน
เขียนแสดงทรรศนะ เขียนโต๎แย๎ง เขียนเรียงความจากจินตนาการ เขียนยํอความจากกวีนิพนธ์ วรรณคดี
เขียนบทความ สารคดี บันทึกความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ประเมินคุณคํางานเขียนในด๎านตําง
ๆ รวมทั้งมีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียน พูดสรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช๎ภาษา และความนําเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู ประเมินเรื่องที่ฟังและ
ดูเพื่อกําหนดแนวทางนําไปประยุกต์ ใช๎ เลือกเรื่องที่ฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ พูดแสดงทรรศนะ
พูดโน๎มน๎าวใจ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด ศึกษาพลังของภาษา วิเคราะห์การสร๎างคําใน
ภาษาไทย การใช๎คําและกลุํมคําสร๎างประโยค แตํงบทร๎อยกรองประเภทฉันท์ ประเมินการใช๎ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และวิจารณ์ลักษณะเดํนของวรรณคดีและวรรณกรรม
เบื้องต๎นเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณคํา
วรรณคดีและวรรณกรรมทั้งด๎านวรรณศิลป์และสังคม สังเคราะห์ข๎อคิดจากวรรณกรรมและวรรณคดีเพื่อ
นําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง ทํองจําบทอาขยาน และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําทั้งตามที่กําหนดและตาม
ความสนใจ
โดยการฝึกทักษะการอําน การคิด การเขียน การฟัง การดู การพูด ให๎เกิดความชํานาญในการ
ใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ ด๎วยกระบวนการ ฝึกปฏิบัติ กระบวนการ
กลุํม กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู๎ทางภาษา กระบวนการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นอยํางหลากหลาย
เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะในการใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร การแสวงหา
ความรู๎ การศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่นในสังคมประชาธิปไตยได๎
อยํางสันติสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความชื่นชม เห็นคุณคําของภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิใจในภาษาประจําชาติ
รหัสตัวชีว้ ดั
ท1.1 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
ท2.1 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.4-6/8
ท3.1 ม.4-6 /1 , ม.4-6 /2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6
ท4.1 ม.4-6/4 , ม.4-6/5 ,ม.4-6/6
ท5.1 ม.4-6/2 , ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/6
รวมตัวชีว้ ดั 29 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท30201 หลักการใช๎ภาษาไทย 1
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ทั้งรูปและเสียง คํา กลุํมคํา และความหมาย
ประโยคชนิดตําง ๆ รวมทั้งประโยคบกพรํอง เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักภาษาไทย สามารถนํา
ความรู๎ไปใช๎วิเคราะห์คํา กลุํมคํา ประโยค การใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง มีนิสัยรักการอําน การเขียน
ตระหนักในวัฒนธรรมการใช๎ภาษาและความเป็นไทยอันจะนําไปสูํการอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย
โดยการฟังคํา บรรยายจากอาจารย์ หรือวิทยากร ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คูํมือ
สื่อสารมวลชนรูปแบบตําง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต การสาธิต การเข๎าคํายวิชาการ และศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเองจาก เว็บไซต์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะด๎านการคิด การสื่อสาร การพูดและใช๎เทคโนโลยีแก๎ปัญหาตํางๆ
นํามาใช๎กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง
ตํอตนเอง และผู๎อื่นอีกทั้งยังเป็นผู๎ที่มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นการทํางาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายและยกตัวอยําง พยัญชนะต๎น สระ พยัญชนะท๎าย วรรณยุกต์และการ
นําไปใช๎ได๎ถูกต๎อง
2. อธิบาย ยกตัวอยําง และจําแนก คํามูล คําประสม และมีนิสัยรักการอําน การเขียน
3. อธิบายและยกตัวอยําง และบอกประโยชน์ของคําซ้ํา คําซ๎อนได๎
4. อธิบายความหมายและจําแนกคําไทยจากภาษาอื่นได๎
5. อธิบายลักษณะคํา ความหมาย และการนําไปใช๎
6. อธิบายความหมายและยกตัวอยํางคําที่มีความหมายเหมือนกันได๎
7. บอกลักษณะ และอธิบายความหมายคําพ๎องรูป คําพ๎องเสียงได๎
8. อธิบายและยกตัวอยํางคําที่มีความหมายแคบกว๎างได๎
9. วิเคราะห์ประโยคบกพรํอง และแก๎ไขให๎ถูกต๎องได๎ และมีมารยาทในการใช๎ภาษา
10. อธิบายยกตัวอยํางและจําแนกประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยค
ความซ๎อนได๎
รวมทัง้ หมด 10 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท30202 หลักการใช๎ภาษาไทย 2
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย รวมทั้งอิทธิพลภาษาตํางประเทศที่มี
ตํอภาษาไทย การใช๎คํา สํานวน คําราชาศัพท์ การอําน การเขียน การคิก โวหารการประพันธ์ อรรถรส
ทางการประพันธ์ เพื่อให๎มีความรู๎และความเข๎าใจหลักภาษาไทย สามารถนําความรู๎ไปใช๎วิเคราะห์คํา
กลุํมคํา การใช๎ภาษาได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับระดับภาษา มีนิสัยรักการอําน การเขียน การคิด ประเมิน
คุณคํางานประพันธ์ด๎านวรรณศิลป์ ตระหนักในวัฒนธรรมการใช๎ภาษาที่ถูกต๎องเห็นคุณคําภาษาไทยซึ่ง
เป็นภาษาประจําชาติ อันนําไปสูํการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาไทย
โดยการฟังคํา บรรยายจากอาจารย์ หรือวิทยากร ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คูํมือ
สื่อสารมวลชนรูปแบบตําง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต การสาธิต การเข๎าคํายวิชาการ และศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเองจาก เว็บไซต์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะด๎านการคิด การสื่อสาร การพูดและใช๎เทคโนโลยีแก๎ปัญหาตํางๆ
นํามาใช๎กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง
ตํอตนเอง และผู๎อื่นอีกทั้งยังเป็นผู๎ที่มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นการทํางาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู๎
1. จําแนกและยกตัวอยําง คําสมาส สมาสแบบกลมกลืน (สนธิ)ได๎ บอกลักษณะ
คําสมาสและยกตัวอยํางได๎
2. บอกลักษณะ จําแนก และยกตัวอยํางคําบาลี สันสกฤต เขมร จีน และ
ภาษาอังกฤษได๎ถูกต๎อง
3. ใช๎ราชาศัพท์ได๎เหมาะสมกับบุคคลและมีนิสัยรักการอําน
4. ใช๎ลักษณะนามได๎ถูกต๎องและมีมารยาทในการใช๎ภาษา
5. อธิบายความหมายและยกตัวอยํางสํานวนไทย และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
อยํางเหมาะสม
6. วิเคราะห์งานประพันธ์โดยใช๎ภาษาภาพพจน์ได๎
7. วิเคราะห์งานประพันธ์ด๎านวรรณศิลป์ได๎
8. อํานและเขียนคําได๎ถูกต๎อง มีนิสัยรักการอําน การเขียน
รวมทัง้ หมด 8 ผลการเรียนรู๎

20
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท30103 ประวัตวิ รรณคดี 1
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ ความหมายของวรรณคดี ลักษณะประเภทและประโยชน์ของวรรณคดี
ไทย การแบํงยุคสมัยวรรณคดีไทย สภาพเหตุการณ์ทั่วไป ลักษณะ กวีและวรรณคดีที่สําคัญ ในสมัย
กรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต๎น และกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
โดยใช๎กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ คิดได๎อยํางมีวิจารณญาณ สร๎างสรรค์ สามารถนําความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตซาบซึ้งในคุณคําด๎านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดี
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายประวัติความเป็นมาของวรรณคดีไทยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาตอนต๎น
ถึงตอนปลายได๎
2. บอกประวัติกวีที่สําคัญในสมัยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาตอนต๎นถึงตอนปลาย
ได๎
3. อธิบายลักษณะคําประพันธ์ของวรรณคดีที่สําคัญ ๆในสมัยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรี
อยุธยาตอนต๎นถึงตอนปลายได๎
4. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่ตํอเนื่องระหวํางสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยา
5. อภิปรายคํานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา
ตอนต๎นถึงตอนปลายได๎
6. เห็นคุณคําของวรรณคดีสําคัญในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
7. แสดงนิสัยรักการค๎นคว๎าเพิ่มเติมด๎วยการอําน การฟังและการดูวรรณคดีไทยได๎
รวมทัง้ หมด 7 ผลการเรียนรู๎

21
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท30104 ประวัตวิ รรณคดี 2
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับอิทธิพลของวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีผลตํอวรรณคดีสมัย
กรุงธนบุรี ลักษณะของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี เหตุการณ์ทั่วไปของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแตํสมัย
รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6 ลักษณะของวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ถึงรัชกาลที่ 6 กวีและผลงานที่สําคัญใน
สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6
โดยใช๎กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ คิดได๎อยํางมีวิจารณญาณ สร๎างสรรค์ สามารถนําความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตซาบซึ้งในคุณคําด๎านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดี
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายประวัติความเป็นมาของวรรณคดีไทยสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ได๎
2. บอกประวัติกวีที่สําคัญในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได๎
3. พูดอธิบายลักษณะคําประพันธ์ของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ได๎
4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ตํอเนื่องระหวํางสมัยกรุงธนบุรีและสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ได๎
5. เขียนอธิบายความเป็นมาของวรรณคดีแตํละเรื่องได๎
6. อภิปราย ยกยํองชื่นชมคํานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยกรุงธนบุรีและสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ได๎
7. ใช๎ภาษาแสดงความคิดเห็นทั้งการพูดและการเขียนเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีที่มี
ความไพเราะ มีคุณคํา ประทับใจได๎
8. แสดงนิสัยรักการค๎นคว๎าเพิ่มเติมด๎วยการอําน การฟังและการดูวรรณคดีไทยได๎
รวมทัง้ หมด 8 ผลการเรียนรู๎

22
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท30205 การอํานวรรณกรรม
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาวรรณกรรมไทย ลาว พมํา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ในรูปแบบที่หลากหลาย
วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรมไทยที่อํานตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต๎น รู๎และเข๎าใจลักษณะเดํน
ของวรรณคดี วรรณกรรม ประเมินคุณคําด๎านสังคมและด๎านวรรณศิลป์ ในฐานะเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ นําความรู๎และข๎อคิดจากวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง
โดยใช๎กระบวนการอํานวิเคราะห์ สังเคราะห์และกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ
กระบวนการกลุํมและการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย
เพื่อพัฒนาทักษะการอํานให๎มีประสิทธิภาพ และเห็นคุณคําของวรรณกรรมในฐานะเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติและ เห็นคุณคําของภาษาไทย
ผลการเรียนรู๎
1. วิเคราะห์รูปแบบ องค์ประกอบของวรรณกรรมที่ศึกษาได๎
2. วิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีในการเขียนวรรณกรรมไทยได๎
3. วิเคราะห์ลักษณะเดํนของวรรณกรรมไทยเชื่อมโยงกับการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์และวิธีชีวิตของสังคมในอดีตได๎
4. วิเคราะห์แนวคิด ความเชื่อและคํานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมที่อํานและนํา
ความรู๎ แนวคิดไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจและแก๎ปัญหาในการดําเนินชีวิต
5. ประเมินคุณคําของวรรณกรรมไทยด๎านวรรณศิลป์และด๎านสังคม วัฒนธรรมได๎
6. สังเคราะห์ความรู๎ ข๎อคิดจากการอํานวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิจริง
รวมทัง้ หมด

6

ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ท30206 วรรณกรรมปัจจุบนั
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันของไทย กัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม
อํานวรรณกรรมปัจจุบันของไทยทั้งที่เป็นร๎อยแก๎วและร๎อยกรองได๎อยําง เข๎าใจ ตีความ แปลความและ
ขยายความเรื่องที่อําน วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อําน แสดงความคิดเห็นโต๎แย๎งและเสนอความคิดใหมํ
จากการอํานอยํางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด
บันทึก ยํอความ และเขียนรายงานสาระความรู๎จากสิ่งที่อําน สังเคราะห์ ประเมินคําและนําความรู๎
ความคิดจากการอํานวรรณกรรมปัจจุบันมาพัฒนาตนเองและมาประยุกต์ใช๎ในการดําเนินชีวิต มี
มารยาทและมีนิสัยรักการอําน
โดยใช๎กระบวนการคิดและการอํานอยํางมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุํมและการสืบค๎นข๎อมูล
จากแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย
เพื่อพัฒนาทักษะการอํานให๎มีประสิทธิภาพ นําความรู๎จากการอํานไปพัฒนาตนในด๎าน
การศึกษาตํอและการดําเนินชีวิตให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและ เห็นคุณคําของภาษาไทย
ผลการเรียนรู๎
1. รู๎และ เข๎าใจความหมายและขอบเขตของวรรณกรรมปัจจุบันที่ศึกษาได๎
2. วิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรมปัจจุบันที่อํานได๎
3. ตีความ แปลความและขยายความวรรณกรรมที่อํานเขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิด เพื่อสรุปเรื่องได๎
4. วิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณกรรมไทยที่อํานในทุก ๆ ด๎าน ได๎อยํางมีเหตุผล
5. วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต๎แย๎งกับเรื่องที่อําน และเสนอความคิดใหมํ
อยํางมีเหตุผลได๎
6. วิเคราะห์แนวคิด ความเชื่อและคํานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมที่อํานและนํา
ความรู๎ แนวคิดไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจและแก๎ปัญหาในการดําเนินชีวิต
7. เปรียบเทียบจุดเดํน จุดด๎อย ประเมินคําด๎านสังคมและวรรณศิลป์ของวรรณกรรม
ปัจจุบันและวรรณกรรมในอดีตได๎
8. สังเคราะห์ความรู๎ ข๎อคิดและสารประโยชน์จากการอํานวรรณกรรมเพื่อนํามา
พัฒนาความรู๎ ความคิดและประสบการณ์ในการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู๎

24
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
I32202 การสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation)
กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษา เรียบเรียงและถํายทอดความคิดอยํางสร๎างสรรค์จากรายวิชา IS1 (Research and
Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงรําง บทนํา เนื้อ
เรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จานวน 4,000 คํา
หรือ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คํา มีการอ๎างอิงแหลํงความรู๎ที่เชื่อถือได๎อยํางหลากหลาย
เชื่อถือได๎ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ เรียบเรียงและถํายทอดสื่อสาร นําเสนอความคิดอยํางชัดเจน
เป็นระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุํม (Oral panel presentation)
โดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพรํผลงานสูํสาธารณะ
โดยใช๎กระบวนการอํานวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการเขียน และกระบวนการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ กระบวนการกลุํมและการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย
เพื่อให๎เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เห็นประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสาธารณะ
ผลการเรียนรู๎
1. วางโครงรํางการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงรําง
2. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 คํา หรือ
ภาษาอังกฤษ ความยาว 2,500 คํา
3. นาเสนอข๎อค๎นพบ ข๎อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual
presentation) หรือกลุํม (Oral panel presentation) โดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย
4. เผยแพรํผลงานสูํสาธารณะ โดยใช๎การสนทนา/วิพากษ์ผํานสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เชํน
e-conference, social media online
5. เห็นประโยชน์และคุณคําการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎ให๎เป็น
ประโยชน์
รวมทัง้ หมด 5 ผลการเรียนรู๎

25
โครงสร๎างหลักสูตรกลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
โครงสร๎างสําหรับผู๎ที่ต๎องการเรียนเน๎นหนักทางคณิตศาสตร์ ให๎เลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้
รายวิชาคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ค32102 คณิตศาสตร์ 4

จํานวน 60 ชั่วโมง
จํานวน 60 ชั่วโมง

1.5 หนํวยกิต
1.5 หนํวยกิต

จํานวน 60 ชั่วโมง
จํานวน 60 ชั่วโมง

1.5 หนํวยกิต
1.5 หนํวยกิต

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิม่ เติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1
จํานวน 40 ชั่วโมง
1.0
ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2
จํานวน 40 ชั่วโมง
1.0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ค32201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3
จํานวน 40 ชั่วโมง
1.0
ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4
จํานวน 40 ชั่วโมง
1.0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5
จํานวน 100 ชั่วโมง 2.5
ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6
จํานวน 100 ชั่วโมง 2.5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ค30207 การใช๎งานเบื้องต๎นโปรแกรม The Geometer’ Sketchpad
จํานวน 20 ชั่วโมง
0.5

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

26
โครงสร๎างสําหรับผู๎ที่เลือกเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและไมํมุํงเน๎นเนื้อหาคณิตศาสตร์
เข๎มข๎น ให๎เลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้
รายวิชาคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
ค30101 คณิตศาสตร์
ค30102 คณิตศาสตร์
ค30103 คณิตศาสตร์
ค30104 คณิตศาสตร์
ค30105 คณิตศาสตร์
ค30106 คณิตศาสตร์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิม่ เติม
ค30201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ค30202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ค30203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ค30204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ค30205 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ค30206 เสริมทักษะคณิตศาสตร์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.0 หนํวยกิต
1.0 หนํวยกิต
1.0 หนํวยกิต
1.0 หนํวยกิต
1.0 หนํวยกิต
1.0 หนํวยกิต

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
เวลา 60 ชัว่ โมง
จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
เซต เซต การดําเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และการแก๎ปัญหา
การให๎เหตุผล การให๎เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ๎างเหตุผล
ระบบจํานวนจริง จํานวนจริง สมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ สมบัติการ
เทํากันและการไมํเทํากัน สมการกําลังสองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว คําสัมบูรณ์
เลขยกกําลัง รากที่ n ของจํานวนจริง และเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎
ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 1.1
ค 1.2
ค 1.3
ค 1.4
ค 4.1
ค 4.2
ค 6.1

ม.4-6/1,
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1,
ม.4-6/1,
ม.4-6/1,

รวมทัง้ หมด 17 ตัวชีว้ ดั

ม.4-6/2, ม.4-6/3

ม.4-6/2
ม.4-6/2, ม.4-6/3
ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
เวลา 60 ชัว่ โมง
จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
ตรรกศาสตร์เบื้องต๎น ประพจน์ การหาคําความจริงของประพจน์ การสร๎างตารางคําความจริง
รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน การอ๎างเหตุผล ข๎อความที่มีตัวบํงปริมาณและคําความจริงของประโยค
ที่มีตัวบํงปริมาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบํงปริมาณ
ความสัมพันธ์ คูํอันดับ ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์กราฟ
ของความสัมพันธ์ อินเวอร์สของความสัมพันธ์
ฟังก์ชนั ความหมายของฟังก์ชัน ตัวอยํางฟังก์ชันที่ควรรู๎จัก ฟังก์ชันคอมโพสิท ฟังก์ชัน
อินเวอร์ส พีชคณิตของฟังก์ชัน
อัตราสํวนตรีโกณมิติและการนําไปใช๎ อัตราสํวนตรีโกณมิติ อัตราสํวนตรีโกณมิติของมุม 30
องศา 45 องศาและ 60 องศา การอํานคําอัตราสํวนตรีโกณมิติจากตารางหรืเครื่องคิดเลข การนํา
อัตราสํวนตรีโกณมิติไปใช๎ในการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการหาระยะทาง และความสูง
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎
ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 2.1
ค 2.2
ค 4.1
ค 4.2
ค 6.1

ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/3
ม.4-6/4, ม.4-6/5
ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6

รวมทัง้ หมด 11 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชัว่ โมง จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
ลําดับและอนุกรม ลําดับ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขาคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม
สถิตเิ บื้องต๎น การเก็บรวบรวมข๎อมูล การแจกแจงความถี่ของข๎อมูล การแจกแจงความถี่โดยใช๎
กราฟ การหาคํากลางของข๎อมูลโดยใช๎คําเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม การหาตําแหนํงที่ของ
ข๎อมูลโดยใช๎ควอร์ไทล์ เดไซน์ และเปอร์เซ็นต์ไทล์ การวัดการกระจายของข๎อมูลโดยใช๎การวัดการ
กระจายสัมบูรณ์ การสํารวจความคิดเห็น
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎
ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 4.1
ค 4.2
ค 5.1
ค 5.2
ค 5.3
ค 6.1

ม.4-6/4, ม.4-6/5
ม.4-6/6
ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6

รวมทัง้ หมด 14 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค32102 คณิตศาสตร์ 4
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
เวลา 60 ชัว่ โมง
จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
วิธเี รียงสับเปลีย่ นและวิธจี ดั หมูํ กฎเกณฑ์เบื้องต๎นเกี่ยวกับการนับ แฟกทอเรียล วิธีเรียง
สับเปลี่ยน วิธีจัดหมูํ ทฤษฎีบททวินาม
ทฤษฎีเบือ้ งต๎นของความนําจะเป็น การทดลองสุํมและแซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ ความนําจะเป็น
ของเหตุการณ์ กฎที่สําคัญบางประการของความนําจะเป็น
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎
ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 5.2 ม.4-6/2
ค 5.3 ม.4-6/2
ค 6.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6
รวมทัง้ หมด 8 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
เรขาคณิตวิเคราะห์ เส๎นตรง ระยะระหวํางจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหวํางจุดสองจุด ความชัน
ของเส๎นตรง เส๎นขนาน เส๎นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส๎นตรง ระยะหํางระหวํางเส๎นตรงกับ
จุด ภาคตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. หาระยะระหวํางจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะระหวํางเส๎นตรงกับจุดได๎
2. หาความชันของเส๎นตรง สมการเส๎นตรง เส๎นขนาน เส๎นตั้งฉาก และนําไปใช๎ในการ
แก๎ปัญหาได๎
3. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อกําหนดสํวนตํางๆ ของภาคตัด
กรวยให๎ และเขียนกราฟของความสัมพันธ์นั้นได๎
4. นําความรู๎เรื่องการเลื่อนแกนทางขนานไปใช๎ในการเขียนกราฟได๎
5. นําความรู๎เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช๎แก๎ปัญหาได๎
รวมทัง้ หมด 5 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
ฟังก์ชนั ตรีโกณมิตแิ ละการประยุกต์ ฟังก์ชันไซน์ โคไซน์ และฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ กราฟของ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลตํางของจํานวนจริงหรือมุม
อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กําหนดให๎
ได๎
2. นําความรู๎เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ไปใช๎แก๎ปัญหาได๎
รวมทัง้ หมด 2 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค32201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
ฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชนั ลอการิทมึ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม
กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ ลอการิทึมฐานอื่นๆ สมการ
เอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอกการิทึม
เมตริกซ์และดีเทอร์มนิ ันต์ สัญลักษณ์ของเมตริกซ์ สมบัติของเมตริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ การใช๎
เมตริกซ์แก๎ระบบสมการเชิงเส๎น การแก๎ระบบสมการโดยวิธีดีเทอร์มินันต์ การแก๎ระบบสมการโดย
วิธีการดําเนินการตามแถวเบื้องต๎น
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และเขียน
กราฟของฟังก์ชันที่กําหนดให๎ได๎
2. นําความรู๎เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช๎แก๎ปัญหาได๎
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ และการดําเนินการของเมทริกซ์
4. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ n  n เมื่อ n เป็นจํานวนเต็มไมํเกินสี่ได๎
5. วิเคราะห์และหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส๎นได๎
รวมทัง้ หมด 5 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์และการเทํากัน การบวก และการลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์
ด๎วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์
จํานวนเชิงซ๎อน จํานวนเชิงซ๎อน กราฟและคําสัมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ๎อน จํานวนเชิงซ๎อนใน
รูปเชิงขั้ว สมการพหุนาม
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ
2. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด๎วยสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได๎
3. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กําหนดให๎ได๎
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซ๎อน
5. นําสมบัติตํางๆ เกี่ยวกับจํานวนเชิงซ๎อน การดําเนินการไปใช๎แก๎ปัญหาได๎
6. นําความรู๎เรื่องจํานวนเชิงซ๎อนไปแก๎สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็น
จํานวนเต็มดีกรีไมํเกินสามและหารากที่ n ของจํานวนเชิงซ๎อนเมื่อ n เป็นจํานวนเต็ม
บวกได๎
รวมทัง้ หมด 6 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
เวลา 100 ชัว่ โมง
จํานวน 2.5 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
ลําดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ลิมิตของลําดับ ผลบวกของอนุกรมอนันต์
แคลคูลสั เบือ้ งต๎น ลิมิตของฟังก์ชัน ความตํอเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช๎สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์
ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไมํจํากัดเขต ปริพันธ์จํากัดเขต พื้นที่ที่ปิดล๎อมด๎วยเส๎นโค๎ง
กําหนดการเชิงเส๎น การสร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ และการใช๎วิธีของกําหนดการ
เชิงเส๎นในการแก๎ปัญหา
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. หาลิมิตของลําดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิตได๎
2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได๎และนําความรู๎เรื่องลําดับและอนุกรมไปใช๎แก๎ปัญหาได๎
3. หาลิมิตของฟังก์ชันที่กําหนดให๎ได๎
4. บอกได๎วําฟังก์ชันที่กําหนดให๎เป็นฟังก์ชันตํอเนื่องหรือไมํ
5. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กําหนดได๎และนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ได๎
6. หาปริพันธ์ไมํจํากัดเขตของฟังก์ชันที่กําหนดให๎ได๎
7. หาปริพันธ์จํากัดเขตของฟังก์ชันบนชํวงที่กําหนดให๎และหาพื้นที่ที่ปิดล๎อมด๎วยเส๎นโค๎งบน
ชํวงที่กําหนดให๎ได๎
8. สร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และใช๎วิธีการของกําหนดการเชิงเส๎นที่ใช๎กราฟของ
สมการและอสมการที่มีสองตัวแปรในการแก๎ปัญหาได๎
รวมทัง้ หมด 8 ผลการเรียนรู๎

36
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
เวลา 100 ชัว่ โมง
จํานวน 2.5 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
การวิเคราะห์ข๎อมูลเบือ้ งต๎น โดยใช๎คํากลางของข๎อมูลและการวัดการกระจายของข๎อมูล
การแจกแจงปกติ คํามาตรฐาน การแจกแจงปกติและเส๎นโค๎งปกติ พื้นที่ใต๎เส๎นโค๎งปกติ
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ระหวํางข๎อมูล แผนภาพการกระจาย ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของ
ข๎อมูลที่ประกอบด๎วยสองตัวแปรที่อยูํในรูปอนุกรมเวลา การใช๎ความสัมพันธ์ของข๎อมูลทํานายคําตัวแปร
ตามเมื่อกําหนดตัวแปรอิสระให๎
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. เลือกวิธีวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ถูกต๎อง
2. นําความรู๎เรื่องการวิเคราะห์ข๎อมูลไปใช๎แก๎ปัญหาบางประการได๎
3. นําความรู๎เรื่องคํามาตรฐานไปใช๎ในการเปรียบเทียบข๎อมูลได๎
4. หาพื้นที่ใต๎เส๎นโค๎งปกติและนําความรู๎เกี่ยวกับพื้นที่ใต๎เส๎นโค๎งปกติไปใช๎ได๎
5. เข๎าใจความหมายของการสร๎างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข๎อมูลที่ประกอบด๎วยสองตัว
แปร
6. สร๎างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข๎อมูลที่ประกอบด๎วยสองตัวแปรที่อยูํในรูปอนุกรม
เวลาโดยใช๎เครื่องคํานวณ
7. ใช๎ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข๎อมูลทํานายคําตัวแปรตามเมื่อกําหนดตัวแปรอิสระให๎
รวมทัง้ หมด 7 ผลการเรียนรู๎

37
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค30101 คณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
เซต เซต การดําเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และการแก๎ปัญหา
การให๎เหตุผล การให๎เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ๎างเหตุผล
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2
ค 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2
ค 6.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6
รวมทัง้ หมด 10 ตัวชีว้ ดั

38
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค30102 คณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
จํานวนจริง จํานวนจริง สมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ สมบัติการเทํากัน
และการไมํเทํากัน สมการกําลังสองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว คําสัมบูรณ์
เลขยกกําลังทีม่ ีเลขชี้กาํ ลังเป็นจํานวนตรรกยะ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ ราก
ที่ n ของจํานวนจริง
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 1.1
ค 1.2
ค 1.3
ค 1.4
ค 4.2
ค 6.1

ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/3
ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6

รวมทัง้ หมด 13 ตัวชีว้ ดั

39
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค30103 คณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตัวอยํางของฟังก์ชันที่ควรรู๎จัก การนํากราฟไปแก๎ปัญหา
บางประการ
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 4.1 ม.4-6/3
ค 4.2 ม.4-6/4, ม.4-6/5
ค 6.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6
รวมทัง้ หมด 9 ตัวชีว้ ดั

40
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค30104 คณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
อัตราสํวนตรีโกณมิติและการนําไปใช๎ อัตราสํวนตรีโกณมิติ อัตราสํวนตรีโกณมิติของมุม 30
องศา 45 องศา และ 60 องศา การอํานคําอัตราสํวนตรีโกณมิติจากตารางหรือเครื่องคิดเลข การนํา
อัตราสํวนตรีโกณมิติไปใช๎ในการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการหาระยะทาง และความสูง
ลําดับและอนุกรม ลําดับ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขาคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 2.1
ค 2.2
ค 4.1
ค 4.2
ค 6.1

ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/4, ม.4-6/5
ม.4-6/6
ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6

รวมทัง้ หมด 11 ตัวชีว้ ดั

41
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ค30105 คณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
สถิตเิ บื้องต๎น การเก็บรวบรวมข๎อมูล การแจกแจงความถี่ของข๎อมูล การแจกแจงความถี่โดยใช๎
กราฟ การหาคํากลางของข๎อมูลโดยใช๎คําเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม การหาตําแหนํงที่ของ
ข๎อมูลโดยใช๎เปอร์เซ็นต์ไทล์ การวัดการกระจายของข๎อมูลโดยใช๎สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสํารวจ
ความคิดเห็น
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 5.1
ค 5.2
ค 5.3
ค 6.1

ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6

รวมทัง้ หมด 11 ตัวชีว้ ดั

42
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค30106 คณิตศาสตร์
เวลาเรียน 40 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
ความนําจะเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต๎นเกี่ยวกับการนับ การทดลองสุํม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์
ความนําจะเป็นของเหตุการณ์
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชีว้ ดั
ค 5.2 ม.4-6/2
ค 5.3 ม.4-6/3
ค 6.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6
รวมทัง้ หมด 8 ตัวชีว้ ดั

43
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค30201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช๎สมบัติ
การแจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูํในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นคําคงตัว
และ a  0 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูํในรูปกําลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองที่อยูํในรูปผลตํางกําลังสอง
สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแก๎สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช๎การแยกตัวประกอบ
การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช๎การแยกตัวประกอบ
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได๎
2. แก๎สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช๎การแยกตัวประกอบได๎
3. แก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช๎การแยกตัวประกอบได๎
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได๎
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎

44
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค30202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
ระบบสมการ การแก๎ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมํเกินสอง การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไมํเกินสอง
การประยุกต์ของอัตราสํวนและร๎อยละ การแก๎ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช๎อัตราสํวนและ
สัดสํวน การแก๎ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจําวันโดยใช๎ร๎อยละ
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. แก๎ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปรได๎
2. นําระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปรไปใช๎แก๎ปัญหาได๎
3. ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวน สัดสํวนและร๎อยละ แก๎ปัญหาหรือสถานการณ์ตํางๆ ได๎
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได๎
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎

45
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค30203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
ดอกเบีย้ ดอกเบี้ยคงต๎น ดอกเบี้ยทบต๎น มูลคําเงินในอนาคตและมูลคําเงินในปัจจุบัน
หลักทรัพย์ ชนิดของหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์
ตราสารทางการเงิน ตัว๋ สัญญาใช๎เงิน ตั๋วแลกเงิน เช็ค การขายลดตั๋วเงิน บัตรเครดิต
การแลกเปลีย่ นเงินตราตํางประเทศ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ การคํานวณ
การแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ
การซื้อขายในระบบผํอนชําระ ราคาเงินผํอนและดอกเบี้ยผํอนชําระ เงินผํอนชําระรายงวด
ที่คิดดอกเบี้ยแบบคงต๎น เงินผํอนชําระรายงวดที่คิดดอกเบี้ยแบบทบต๎น
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับอัตราสํวนและร๎อยละในการหาดอกเบี้ยได๎
2. บอกชนิดของหลักทรัพย์ การลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได๎
3. อธิบายลักษณะและสมบัติตราสารทางการเงินแตํละชนิดได๎
4. คํานวณการแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศได๎
5. คํานวณการซื้อขายในระบบผํอนชําระได๎
6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได๎
รวมทัง้ หมด 6 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค30204 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
คําจ๎าง ข๎อบังคับวําด๎วยการทํางานของลูกจ๎าง การคิดวันและเวลาทํางาน คําตอบแทนในการ
ทํางาน การประกันสังคม กองทุนทดแทน เงินชดเชยในการออกจากงาน
การคิดภาษี ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จําย
การประกันภัย เบี้ยประกัน
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายลักษณะและข๎อบังคับการทํางานของลูกจ๎างได๎
2. คํานวณในลักษณะตํางๆ ได๎
3. อธิบายการทําประกันภัยได๎
รวมทัง้ หมด 3 ผลการเรียนรู๎

47
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค30205 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
การวางแผนการทดลองเบื้องต๎น การเก็บรวบรวมข๎อมูล หลักการวางแผนการทดลอง ขั้นตอน
ในการวางแผนทดลอง ตัวอยํางแผนการทดลองอยํางงํายและการวิเคราะห์ผลเบื้องต๎น การเขียนรายงาน
ผลการทดลอง
กําหนดการเชิงเส๎น การสร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการใช๎วิธีกําหนดการเชิงเส๎นในการ
แก๎ปัญหา
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. รู๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล หลักการและขั้นตอนในการวางแผนการทดลอง
2. วิเคราะห์และเขียนรายงานผลการทดลองได๎
3. สร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และใช๎วิธีการของกําหนดการเชิงเส๎นที่ใช๎กราฟของ
สมการและอสมการที่มีสองตัวแปรในการแก๎ปัญหาได๎
รวมทัง้ หมด 3 ผลการเรียนรู๎

48
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค30206 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระตํอไปนี้
แผนที่และการสํารวจ ทิศ แผนที่ การสํารวจพื้นราบ การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมในพื้นที่จริง
ลิมิตและความตํอเนื่องของฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชัน และความตํอเนื่องของฟังก์ชัน
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนําประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไป
ใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางสร๎างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร๎อมทั้งตระหนักในคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. นําความรู๎เรื่องทิศ แผนที่ ไปใช๎ในการสํารวจพื้นราบได๎
2. หาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมในพื้นที่จริงได๎
3. หาลิมิตของฟังก์ชันที่กําหนดให๎ได๎
4. บอกได๎วําฟังก์ชันที่กําหนดให๎เป็นฟังก์ชันตํอเนื่องหรือไมํ
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ค30207 การใช๎งานเบื้องต๎นโปรแกรม The Geometer’ Sketchpad กลุมํ สาระการเรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระตํอไปนี้
ความรู๎พนื้ ฐานเกีย่ วกับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad คุณสมบัติและความสามารถ
ของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เครื่องมือและเมนูคําสั่งของโปรแกรม
การสร๎างพืน้ ฐานทางเรขาคณิต การสร๎างสํวนของเส๎นตรง รังสี เส๎นตรง วงกลม เส๎นตั้งฉาก มุมฉาก
รูปสี่เหลี่ยม การตั้งชื่อจุด การระบายสีโดยการสร๎างบริเวณภายในรูปเรขาคณิต การสร๎างรูปสามเหลี่ยมใดๆ
และสํวนที่แสดงมุม รูปเรขาคณิตและเครื่องมือกําหนดเอง การสร๎างตารางแสดงความสัมพันธ์ในรูป
เรขาคณิต
การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท๎อน การยํอ/ขยาย การประยุกต์การแปลงทาง
เรขาคณิต
กราฟ ฟังก์ชนั และภาพเคลื่อนไหว การสร๎างกราฟของภาคตัดกรวยตามวิธีการทางเรขาคณิต
โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน การดําเนินการของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ การสร๎างภาพเคลื่อนไหว
โดยจัดประสบการณ์หรือสร๎างสถานการณ์ที่ใกล๎ตัวให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า ด๎วยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถทํางานอยํางมีระบบ มีระเบียบ
มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. บอกสมบัติและความสามารถของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ได๎
2. สามารถเลือกใช๎กลํองเครื่องมือและเมนูคําสั่งของโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad ในการสร๎างรูปเรขาคณิตได๎
3. สามารถใช๎โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในการสร๎าง การวัด สํวนตํางๆ
ของรูปเรขาคณิตได๎
4. สร๎างกราฟของภาคตัดกรวยตามวิธีการทางเรขาคณิตได๎
5. สร๎างภาพการหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันได๎
6. สร๎างกราฟของการดําเนินการของฟังก์ชันและฟังก์ชันประกอบได๎
7. สร๎างสรรค์ผลงานโดยใช๎การแปลงทางเรขาคณิตได๎
รวมทัง้ หมด 7 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม
กลุมํ สาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ว30101
ว30102
ว30103
ว30104

ดาราศาสตร์และอวกาศ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

60
80
60
60

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

1.0
2.0
1.5
1.5

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
ว30201
ว30202
ว30203
ว30204
ว30205
ว30206
ว30221
ว30222
ว30223
ว30224
ว30225
ว30226
ว30241
ว30242
ว30243
ว30244
ว30245

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

80
80
80
80
80
40
60
60
60
60
60
40
60
60
60
60
60

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

51
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว30101 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ เกี่ยวกับโครงสร๎างโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค การแปรสั ณฐาน
แผํนธรณีภาค ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ลําดับชั้นของหิน โครงสร๎างทางธรณีวิทยา ประโยชน์ของ
ข๎อมูลทางธรณีวิทยา วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ เทคโนโลยี
อวกาศ ดาวเทียม ยานอวกาศ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบ การ
สืบค๎นข๎อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ทดลองตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให๎ เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ว 6.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 , ม. 4-6/3 , ม. 4-6/4 , ม. 4-6/5 , ม. 4-6/6
ว 7.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2
ว 7.2 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 , ม. 4-6/3
รวมทัง้ หมด 11 ตัวชีว้ ดั

52
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว30102 ฟิสิกส์
เวลา 80 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 2.0 หนํวยกิต

ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ สํารวจ ตรวจสอบ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวําง
แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน๎มถํวง อนุภาคในสนามไฟฟูา และอนุภาคในสนามแมํเหล็ก แรง
นิวเคลียร์ และแรงไฟฟูาระหวํางอนุภาคในนิวเคลียส ความสัมพันธ์ระหวํางการกระจัด เวลา ความเร็ว
และความเรํงของการเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิ
กอยํางงําย สมบัติของคลื่นกลและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น การ
เกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข๎มเสียง ระดับความเข๎มเสียง การได๎ยินเสียง คุณภาพเสียง และนํา
ความรู๎ ไ ปใช๎ ป ระโยชน์ มลพิ ษ ทางเสี ย งที่ มี ตํ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ แ ละเสนอวิ ธี ก ารปู อ งกั น คลื่ น
แมํเหล็กไฟฟูา สเปกตรัมคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา และนําเสนอผลการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และการ
ปูองกันอันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหวํางมวล
กับพลังงาน พลังงานที่ได๎จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ และผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม โรงไฟฟูานิ วเคลียร์
และการนําไปใช๎ประโยชน์ ชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี บอก
วิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล๎อม การใช๎ประโยชน์ และผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถใน การ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และคํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ว 4.1 ม. 4 – 6 / 1 , ม. 4 – 6 / 2 , ม. 4 – 6 / 3 , ม. 4 – 6 / 4
ว 4.2 ม. 4 – 6 / 1 , ม. 4 – 6 / 2 , ม. 4 – 6 / 3
ว 5.1 ม. 4 – 6 / 1 , ม. 4 – 6 / 2 , ม. 4 – 6 / 3 , ม. 4 – 6 / 4 , ม. 4 – 6 / 5
ม. 4 – 6 / 6 , ม. 4 – 6 / 7 , ม. 4 – 6 / 8 , ม. 4 – 6 / 9
ว 8.1 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
รวมทัง้ หมด

28

ตัวชีว้ ดั

53
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว30103 เคมีพนื้ ฐาน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
เวลา 60 ชัว่ โมง จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษาวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอมของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลข
มวลและไอโซโทป สัญลักษณ์นิวเคลียร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิด การจัดเรียง
ธาตุในตารางธาตุ แนวโน๎มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับชนิดของ
พันธะเคมีจากการนําไฟฟูาของสารบางชนิด ศึกษาการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเว
เลนต์ สารประกอบไอออนิก และโลหะ
ศึกษาและทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
คํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน
การใช๎ประโยชน์และผลของปฏิกิริยาเคมีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม การเกิดและแหลํงปิโตรเลียม
กระบวนการแยกแก๏สรรมชาติ การกลั่นน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ์และการใช๎ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับ
ผลกระทบของการใช๎ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหา เชื้อเพลิงในชีวิตประจําวัน เลขออกเทน เลขซีเทน
ศึกษาความหมายและตัวอยํางพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ ปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์ พอลิเมอร์ โครงสร๎าง สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร์ รวมทั้งการใช๎ประโยชน์และผลกระทบ
จากการใช๎ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ ศึกษาทดลองจําแนกชนิดของพลาสติกบางชนิดโดยใช๎ความ
หนาแนํนเป็นเกณฑ์
ศึกษายางธรรมชาติรวมทั้งยางสังเคราะห์ เส๎นใยธรรมชาติ เส๎นใยสังเคราะห์ และทดลองเตรียม
เส๎นใยสังเคราะห์ศึกษาองค์ประกอบหลัก โครงสร๎าง ประเภท แหลํงที่พบและความสําคัญของ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิดโปรตีน และกรดนิวคลีอิกซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุล ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาบางชนิด
ของคาร์โบไฮเดรตลิพิด โปรตีน
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบ
การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของธาตุและ
สารประกอบ พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี การใช๎เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกุล
สามารถนําความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก๎ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะห์ข๎อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก๎ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ว 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5
ว 3.2 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
ว 8.1 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
รวมทัง้ หมด 26 ตัวชีว้ ดั

54
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ว30104 ชีววิทยา
เวลา 60 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง การรักษาดุลยภาพของเซลล์สิ่งมีชีวิต กลไกการรักษาดุลยภาพของ
น้ําในพืช กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ํา แรํธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ระบบ
ภูมิคุ๎มกันของรํางกาย กระบวนการถํายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน การ
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม ผลของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ ผลของการ
คัดเลื อกตามธรรมชาติตํอความหลากหลายของสิ่ งมีชี วิต ดุล ย-ภาพของระบบนิเวศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง แทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางในการ
ดูแ ลรั กษา สภาพปั ญหา สาเหตุ ของปั ญหาสิ่ ง แวดล๎ อมและทรัพ ยากรธรรมชาติใ นระดั บท๎ องถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางในการปูองกันแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การดําเนินการเฝูาระวัง อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบ การ
สืบค๎นข๎อมูล บันทึกข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ มีจิตวิทยาศาสตร์และ จริยธรรม
ในการใช๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยํางมีคุณธรรมตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม
ตัวชีว้ ดั
ว 1.1
ว 1.2
ว 2.1
ว 2.2
ว 8.1
รวมทัง้ หมด

ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3 , ม.3-6/4
ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3 , ม.3-6/4
ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3
ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3
ม.4-6/1-12
26 ตัวชีว้ ดั

55
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว30201 ฟิสิกส์
เวลา 80 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 2.0 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ การหาคํางาน กําลัง พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ กฎการอนุรักษ์
พลังงาน การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องกลกฎการ
ชนกันของวัตถุและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุ โมเมนต์ความเฉื่อย
พลังงานจลน์ของการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม การทํางานในการหมุนและการแกวํงของวัตตุ สภาพ
สมดุล ทอร์ก โมเมนต์ของแรงคูํควบ เสถียรภาพของสมดุล สภาพยืดหยุํนและความทนแรงของวัตถุ
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบการสืบค๎น
ข๎อมูลและการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายและคํานวณงาน กําลัง พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ได๎ เมื่อกําหนด
สถานการณ์มาให๎
2. ยกตัวอยํางการประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล และบอกกฎสากลของการ
อนุรักษ์พลังงานได๎
3. อธิบายหลักการของเครื่องกล พร๎อมทั้งยกตัวอยํางเครื่องมือที่ใช๎หลักการของ
เครื่องกลที่ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
4. อธิบายและคํานวณโมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมได๎
5. อธิบายลักษณะการชนกันของวัตถุได๎
6. อธิบายปริมาณตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์กกับการเคลื่อนที่
แบบหมุนได๎
7. อธิบายและคํานวณโมเมนต์ความเฉื่อย พลังงานจลน์ของการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม
และอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมได๎
8. อธิบายและคํานวณโมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก โมเมนต์ของแรงคูํควบได๎
9. บอกหลักการเสถียรภาพของสมดุล และอธิบายหลักการนําสมดุลไปประยุกต์ใช๎
พร๎อมทั้งยกตัวอยํางเครื่องมือที่ใช๎หลักการสมดุลไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
10. อธิบายและทดลอง สมดุลของแรงสามแรง ความเค๎นและความเครียด มอดูลัสของ
ยัง ได๎
รวมทัง้ หมด 10 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว30202 ฟิสิกส์
เวลา 80 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 2.0 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายและคํานวณเกี่ยวกับของไหล ความหนาแนํน ความดันในของเหลว
กฎของพาสคาลและเครื่องอัดไฮโดรลิก แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส ความตึงผิว ความหนืด
และพลศาสตร์ของของไหล ความร๎อน สมบัติของแก๏สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส พลังงานภายใน
ระบบ คลื่นกล การถํายโอนพลังงานของคลื่นกล คลื่นผิวน้ํา การซ๎อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น คลื่น
นิ่งและการสั่นพ๎อง
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบการสืบค๎น
ข๎อมูลและการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับ สมบัติทั่วไปของของไหลได๎
2. อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับ กฎของพาสคัลและหลักของอาร์คิมีดิสได๎
3. อภิปรายและคํานวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับ ความตึงผิว ความหนืด การลอยตัว และกฎ
ของ สโตกส์เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมในของไหลที่มีความหนืดได๎
4. สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับสมการของแบร์นูลลีได๎
5. สํารวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปรายและคํานวณเกี่ยวกับผลของความร๎อนที่ทําให๎สาร
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การถํายโอนความร๎อน และ สมดุลความร๎อนได๎
6. สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับสมบัติของแก๏สและทฤษฎี
จลน์ของแก๏สได๎
7. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับ พลังงานภายในระบบ กฎข๎อที่
หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ และเครื่องมือที่เปลี่ยนความร๎อนได๎
8. วิเคราะห์และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับคลื่นกล คลื่นน้ํา และการซ๎อนทับของคลื่นได๎
9. ทดลอง อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับสมบัติของคลื่น คลื่นนิ่งและการสั่นพ๎อง
ได๎
รวมทัง้ หมด 9 ผลการเรียนรู๎

57
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว30203 ฟิสิกส์
เวลา 80 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 2.0 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายคํานวณ คลื่นเสียง การเคลื่อนที่ของเสียงในตัวกลางตํางๆ
คุณสมบัติโดยทั่วไปของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ คลื่นกระแทก ความเข๎มเสียง ระดับความ
เข๎มเสียงและผลกระทบของเสียงในชีวิตประจําวัน แสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบน คุณสมบัติ
เชิงกายภาพของแสง การสะท๎อน การหักเห การคํานวณปริมาณตําง ๆ จากการเกิดภาพเมื่อแสงผําน
เลนส์ และการเกิดโพลาไรซ์เซชัน
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูลและการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติของคลื่นเสียง
คุณสมบัติของคลื่นเสียงได๎
2. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวกับ ความเข๎มเสียง และการได๎ยินได๎
3. สํารวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวกับ เสียงดนตรี บีตส์
และคลื่นนิ่งของเสียงได๎
4. สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์
คลื่นกระแทก ได๎
5. สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวกับสมบัติการแทรกสอดของ
แสงได๎
6. สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวกับสมบัติการเลี้ยวเบนเกรตติ้ง
และการกระเจิงของแสงได๎
7. ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวกับ การเคลื่อนที่และการ
สะท๎อนของแสงได๎
8. ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวกับ การหักเหของแสงได๎
9. ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย และคํานวณสิ่งที่เกี่ยวกับ เลนส์บาง และ
ปรากฏการณ์ของแสงได๎
10. สํารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับ ทัศนอุปกรณ์ ความสวําง และการ
ถนอมสายตาได๎
รวมทัง้ หมด 10 ผลการเรียนรู๎

58
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว30204 ฟิสิกส์
เวลา 80 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 2.0 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลองและคํานวณเกี่ยวกับไฟฟูาสถิต ประจุไฟฟูา กฎการอนุรักษ์ประจุ
ไฟฟูา การเหนี่ยวนําประจุไฟฟูา แรงระหวํางประจุไฟฟูา กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา
ความตํางศักย์ไฟฟูา ตัวเก็บประจุและความจุ การนําความรู๎เกี่ยวกับไฟฟูาสถิตไปใช๎ประโยชน์
กระแสไฟฟูา กระแสไฟฟูาในตัวนํา ความสัมพันธ์ระหวํางกระแสไฟฟูาและความตํางศักย์ กฎของโอห์ม
และความต๎านทาน พลังงานในวงจรไฟฟูา แรงเคลื่อนไฟฟูาและความตํางศักย์ พลังงานไฟฟูาและ
กําลังไฟฟูา การตํอตัวต๎านทานและแบตเตอรี่ การวิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรงเบื้องต๎น เครื่องวัด
ไฟฟูา ความสัมพันธ์ระหวํางกระแสไฟฟูาและสนามแมํเหล็ก สนามแมํเหล็กโลก ฟลักซ์แมํเหล็ก การ
เคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟูาในสนามแมํเหล็ก สนามแมํเหล็กของลวดตัวนํา แรงกระทําตํอลวด
ตัวนําที่มีกระแสไฟฟูาและอยูํในสนามแมํเหล็ก แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์กระแสตรง กระแสไฟฟูา
เหนี่ยวนําและแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวนํา มอเตอร์และเครื่องกําเนิดไฟฟูา หลักการทํางานของหม๎อแปลง
ตัวต๎านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนําในวงจรไฟฟูากระแสสลับ กําลังไฟฟูาในวงจรไฟฟูา
กระแสสลับ การคํานวณหาพลังงานไฟฟูาของเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน วงจรไฟฟูา เครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน
และการใช๎ไฟฟูาอยํางปลอดภัย
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบการสืบค๎น
ข๎อมูลและการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. ทดลองและคํานวณเกี่ยวกับไฟฟูาสถิต ประจุไฟฟูาได๎
2. อธิบายกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟูา การเหนี่ยวนําประจุไฟฟูา แรงระหวํางประจุ
ไฟฟูา ได๎
3. คํานวณเกี่ยวกับสนามไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา และความตํางศักย์ไฟฟูาได๎
4. อธิบายและคํานวณความสัมพันธ์ระหวํางกระแสไฟฟูา สนามแมํเหล็ก
สนามแมํเหล็กโลกได๎
5. อธิบายหลักการทํางานของหม๎อแปลง ตัวต๎านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนํา
ในวงจรไฟฟูากระแสสลับ ได๎
6. คํานวณหาพลังงานไฟฟูาของเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน วงจรไฟฟูา เครื่องใช๎ไฟฟูาใน
บ๎าน และการใช๎ไฟฟูาอยํางปลอดภัยได๎
รวมทัง้ หมด 6 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว30205 ฟิสิกส์
เวลา 80 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูว๎ ิทยาศาสตร์
จํานวน 2.0 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลองและคํานวณเกี่ยวกับ คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา ทฤษฏีคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
ของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ การแผํคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาจากสายอากาศ สเปกตรัมคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ คลื่นโมโครเวฟ รังสีอินฟาเรด แสง รังสีไวโอเลต รังสีเอ็กซ์ รังสี
แกมมา โพลาไรเชชันของเคลื่อนแมํเหล็กไฟฟูา โพลาไรเชชันของแสง ฟิสิกส์อะตอม อะตอม การ
ค๎นพบอิเล็กตรอน แบบจําลองอะตอมของทอมสัน การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด สเปกตรัมจากอะตอม
ของแก๏ส การแผํรังสีของวัตถุดํา ปรากฏการโฟโตอิเล็กทริก ทฤษฏีอะตอมของโบร์ การทดลองของฟ
รังก์และเฮิรตซ์ ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สมมุตติฐานของเดอบรอยล์
กลศาสตร์ควอนตัม เลเซอร์ สารตัวนํา กึ่งตัวนํา ฉนวน ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การพบกํามันตภาพรังสี การ
เปลี่ยนสภาพนิวเคลียส การสลายของนิวเคลียสกํามันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภาพของนิวเคลียส แรง
นิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปูองกันวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการใช๎งานทางวิทยาศาสตร์ วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ใช๎สําหรับเป็นตัวรับรู๎ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช๎สําหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจ วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ใช๎สําหรับการควบคุมการนําความรู๎ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช๎งานทางวิทยาศาสตร์
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบการสืบค๎น
ข๎อมูลและการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา ทฤษฏีคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาของแมกซ์เวลล์และ
สเปกตรัมของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาได๎
2. อธิบายแบบจําลองอะตอมแบบตํางๆ ได๎ เชํน แบบอะตอมของทอมสัน รัท
เธอร์ฟอร์ดและของโบว์ เป็นต๎น
3. อธิบายและคํานวณการสลายของนิวเคลียสกํามันตรังสีได๎
4. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการปูองกันได๎
5. อธิบายการนําความรู๎ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช๎งานทางวิทยาศาสตร์ได๎
รวมทัง้ หมด 5 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว30221 เคมี
เวลา 60 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และ
แบบกลุํมหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ศึกษาอนุภาคมูลฐานของ
อะตอมเลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป ศึกษา ทดลองเกี่ยวกับสีของเปลวไฟจากสารประกอบและเส๎น
สเปกตรัมของธาตุบางชนิด ศึกษาและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของ
ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน ศึกษาวิเคราะห์การจัดเรียงธาตุในตาราง
ธาตุของนักวิทยาศาสตร์ แนวโน๎มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมูํและตามคาบ ศึกษา
คํานวณและเปรียบเทียบเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน
ศึกษาวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคหรือพันธะเคมีของสาร กฎออกเตต การเกิดพันธะ
และชนิดของพันธะโคเวเลนต์ สูตร การเรียกชื่อ และโครงสร๎างสารประกอบโคเวเลนต์ ความยาวพันธะ
พลังงานพันธะ การคํานวณหาพลังงานพันธะและพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา แนวคิด
เกี่ยวกับเรโซแนนซ์ รูปรํางของโมเลกุลและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหวําง
โมเลกุลโคเวเลนต์ สารโครงผลึกรํางตาขําย สมบัติบางประการของสารโคเวเลนต์ การเกิดพันธะไอ
ออนิกโครงสร๎างของสารประกอบไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก ทดลองเพื่อศึกษาสมบัติบางประการของ
สารประกอบไอออนิกปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ศึกษาเกี่ยวกับพันธะโลหะ
ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุตามหมูํและตามคาบเกี่ยวกับจุด
หลอมเหลว จุดเดือด ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ การละลายน้ําและเลข
ออกซิเดชัน ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาของธาตุ และการละลายน้ําของสารประกอบบางชนิด
ของธาตุหมูํ IA และ IIA ศึกษาตําแหนํงของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของ
ธาตุแทรนซิชันและฝึกคํานวณหาเลขออกซิเดชัน ทดลองเตรียมสารประกอบเชิงซ๎อนของธาตุแทรนซิชัน
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนสีของสารประกอบเชิงซ๎อนของธาตุแทรนซิชัน ศึกษาสมบัติของธาตุกึ่งโลหะธาตุ
กัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาและคํานวณครึ่งชีวิตของ
ธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกัมมันตรังสี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับ
การใช๎สารกัมมันตรังสี ธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิตละสิ่งแวดล๎อม
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การ
เปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย การทดลอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของธาตุและ
สารประกอบ และพันธะเคมี สามารถนําความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบาย
ปรากฏการณ์หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะห์ข๎อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎
มีความสามารถในการตัดสินใจ แก๎ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม
คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู๎
1. เปรียบเทียบและอธิบายแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์
และแบบกลุํมหมอกได๎
2. เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได๎
3. อธิบายผลการศึกษาที่ทําให๎นักวิทยาศาสตร์เชื่อวําอิเล็กตรอนในอะตอมอยูํในระดับ
พลังงานตําง ๆ กันได๎
4. เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ รวมทั้งสามารถ
ระบุเลขหมูํ เลขคาบและกลุํมของธาตุในตารางธาตุได๎
5. อธิบายแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ในยุคตํางๆ เกี่ยวกับการจัดแบํงธาตุเป็นหมวดหมูํ
จนได๎เป็นตารางธาตุ พร๎อมทั้งระบุปัญหาของการจัดหมวดหมูํธาตุได๎
6. สรุปแนวโน๎มสมบัติตํางๆ ของธาตุตามหมูํและคาบ ในเรื่องเกี่ยวกับขนาดอะตอม รัศมี
ไอออน พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนจุด
หลอมเหลวและจุดเดือด พร๎อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบได๎
7. คํานวณเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน รวมทั้งสามารถ
เปรียบเทียบเลขออกซิเดชันของธาตุโลหะกับธาตุอโลหะได๎
8. บอกเหตุผลที่แสดงวํามีแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคของสารหรือพันธะเคมีได๎
9. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์และระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลได๎
10. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได๎
11. ใช๎ความรู๎เรื่องความยาวพันธะและพลังงานพันธะระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ได๎
12. ใช๎คําพลังงานพันธะคํานวณหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาได๎
13. อธิบายโครงสร๎างของสารโคเวเลนต์ที่มีโครงสร๎างเรโซแนนซ์ได๎
14. ทํานายรูปรํางโมเลกุลโคเวเลนต์ และเขียนแสดงด๎วยโครงสร๎างลิวอิสได๎
15. อธิบายสภาพขั้วและทิศทางของขั้วของพันธะโคเวเลนต์และของโมเลกุลโคเวเลนต์ได๎
16. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
ระหวํางแรงยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุลกับจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนต์
ได๎
17. บอกสมบัติที่แตกตํางกันของสารโคเวเลนต์ประเภทโมเลกุลไมํมีขั้ว โมเลกุลมีขั้ว และ
โครงผลึกรํางตาขํายได๎
18. อธิบายเกี่ยวกับกฎออกเตต การเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออนิกและโครงสร๎างของ
สารประกอบไอออนิกได๎
19. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได๎
20. อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก และสมบัติบาง
ประการของสารประกอบไอออนิกได๎
21. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิได๎
22. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใช๎ความรู๎เรื่องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะได๎
23. สรุปสมบัติตําง ๆ ของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมูํและตามคาบเกี่ยวกับจุด
หลอมเหลว จุดเดือด ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ การ
ละลายน้ํา และเลขออกซิเดชัน พร๎อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบได๎
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24. เปรียบเทียบสมบัติของธาตุแทรนซิชันกับธาตุหมูํ IA IIA VIIA และพวกธาตุกึ่งโลหะได๎
25. เปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุแทรนซิชันกับสารประกอบของธาตุหมูํ IA
IIA และ VIIA ได๎
26. อธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสีและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์บาง
ปฏิกิริยาได๎
27. อธิบายหลักการเกิดปฏิกิริยาฟิชชัน ปฏิกิริยาฟิวชัน ปฏิกิริยาลูกโซํ และการนํา
ปฏิกิริยาดังกลําวไปใช๎ประโยชน์ได๎
28. บอกประโยชน์และโทษของธาตุหมูํ IA IIA VIIA ธาตุแทรนซิชันและธาตุกัมมันตรังสีได๎
รวมทัง้ หมด 28 ผลการเรียนรู๎
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ศึกษาและคํานวณเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของ
ธาตุ มวลโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหวํางจํานวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๏สที่ STP
ศึกษาหนํวย และการคํานวณความเข๎มข๎นของสารละลาย ศึกษาและทดลองเตรียมสารละลาย ศึกษา
และทดลอง และเปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย ศึกษาความหมาย
และเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัลหรือสูตรอยํางงําย และสูตรโดรงสร๎าง การคํานวณหามวลเป็นร๎อย
ละจากสูตรการคํานวณหาสูตร เอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี
ทดลองและคํานวณหาอัตาสํวนจํานวนโมลของสารตั้งต๎นที่ทําปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษาสมบัติของระบบ
ปิดและระบบเปิด ศึกษาและฝึกคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดสํวน
คงที่ ศึกษาทดลองและคํานวณปริมาตรของแก๏สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-ลูสแซก และกฎของอา
โวกาโดรศึกษาและฝึกคํานวณหาความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ และสมการ
เคมีที่เกี่ยวข๎องมากกวําหนึ่งสมการ สารกําหนดปริมาณ ผลได๎ร๎อยละ
ศึกษาสมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ทดลองเตรียมผลึกสาร และศึกษาชนิดของ
ผลึก การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง การหลอมเหลว การระเหิด ศึกษาวิเคราะห์สมบัติของของเหลว
เกี่ยวกับความตึงผิว การระเหย ความดันไอ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความดันไอกับจุดเดือดของ
ของเหลวความสัมพันธ์ระหวํางความดันไอของของเหลวตํางชนิด และผลของอุณหภูมิตํอความดันไอ
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติบางประการของแก๏ส ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของความดันอุณหภูมิและปริมาตรของแก๏ส และคํานวณหาปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๏สโดย
ใช๎กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎรวมแก๏ส ศึกษาและคํานวณความดัน ปริมาตร จํานวนโมล มวล และ
อุณหภูมิของแก๏สตามกฎแก๏สสมบูรณ์ ศึกษาทดลองการแพรํและอัตราการแพรํของแก๏ส การคํานวณ
เกี่ยวกับกฎการแพรํผํานของเกรแฮม ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และ
แก๏ส
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๏ส และการคํานวณ
เกี่ยวกับผลผลิตของปฏิกิริยาเคมี สามารถนําความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบาย
ปรากฏการณ์ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะห์ข๎อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎
มีความสามารถในการตัดสินใจ แก๎ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม
คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู๎
1. คํานวณมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ยของ
ธาตุได๎
2. คํานวณมวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตร และมวลของสาร 1 โมเลกุลได๎
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณตํางๆ ของสาร ซึ่งได๎แกํ จํานวนโมล จํานวน
อนุภาคมวลและปริมาตรของแก๏สที่ STP รวมทั้งใช๎ความสัมพันธ์ดังกลําว
คํานวณหาปริมาณใดปริมาณหนึ่งได๎
4. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให๎มีความเข๎มข๎นหรือปริมาตรตามต๎องการ และ
คํานวณหาความเข๎มข๎นของสารละลายในหนํวยตํางๆ ที่กําหนดให๎ได๎
5. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารตํอไปนี้ได๎
5.1 สารละลายกับตัวทําละลาย
5.2 สารละลายที่มีตัวทําละลายชนิดเดียวกัน แตํความเข๎มข๎นตํางกัน
5.3 สารละลายที่มีตัวทําละลายตํางชนิดกัน แตํมีความเข๎มข๎นเทํากัน
6. คํานวณหามวลเป็นร๎อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่กําหนดให๎ได๎
7. คํานวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสารได๎
8. เขียนและดุลสมการเคมี เมื่อทราบสารตั้งต๎นและผลิตภัณฑ์ได๎
9. คํานวณหาอัตราสํวนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเป็นสารประกอบตามกฎสัดสํวน
คงที่ได๎
10. สรุปข๎อความของกฎเกย์–ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร รวมทั้งสามารถใช๎กฎทั้งสอง
คํานวณหาปริมาตรของแก๏สที่เกี่ยวข๎องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๏สได๎
11. คํานวณหาจํานวนโมล มวลของสาร ปริมาตรของแก๏สที่ STP หรือจํานวนอนุภาค
ของสารจากสมการเคมีได๎
12. ระบุสารกําหนดปริมาณและใช๎คํานวณหาปริมาณของสารอื่นในปฏิกิริยาเคมีได๎
13. คํานวณหาผลได๎ร๎อยละของสารจากการทดลองที่กําหนดให๎ได๎
14. อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได๎
15. อธิบายเหตุผลที่ทําให๎ธาตุบางชนิดปรากฏเป็นรูปตําง ๆ ได๎
16. อธิบายสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหยและการเกิดความดันไอ
ได๎
17. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวได๎
18. ใช๎ทฤษฎีจลน์ของแก๏สอธิบายสมบัติบางประการของแก๏สได๎
19. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของแก๏สได๎
20. ใช๎กฎตําง ๆ ของแก๏สคํานวณหาปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจํานวนโมลหรื
อมวลของแก๏สได๎
21. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางการแพรํของแก๏สกับมวลโมเลกุล รวมทั้งสามารถ
เปรียบเทียบอัตราการแพรํและอัตราการแพรํผํานของแก๏สได๎
รวมทัง้ หมด 21 ผลการเรียนรู๎
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ศึกษาความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การคํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารจากกราฟ ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช๎ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค การเกิดสารเชิงซ๎อนกัมมันต์ พลังงานกับ
การดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับผลของความเข๎มข๎น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเรํง
ปฏิกิริยาและตัวหนํวงปฏิกิริยาตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติของตัวเรํงปฏิกิริยา และการใช๎
ทฤษฎีจลน์อธิบายผลของปัจจัยตํางๆ ที่มีตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอยํางสมบูรณ์ การเกิดปฏิกิริยาไปข๎างหน๎า ปฏิกิริยาย๎อนกลับและ
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได๎ ทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผันกลับได๎ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ทําให๎เกิดภาวะ
สมดุลระหวํางสถานะ สมดุลในสารละลายอิ่มตัว สมดุลไดนามิก ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีในปฏิกิริยา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎มข๎นของสารตํางๆ ณ ภาวะสมดุล คําคงที่สมดุลกับสมการเคมี
คํานวณหาคําคงที่ของสมดุลและหาความเข๎มข๎นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ทดลองเพื่อศึกษา
ผลของความเข๎มข๎น ความดัน อุณหภูมิตํอภาวะสมดุลและคําคงที่สมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอและการ
นําหลักของเลอชาเตอลิเอไปใช๎ในกระบวนการอุตสาหกรรม กระบวนการตํางๆ ของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม
ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทร
ไลต์ ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ศึกษาไอออนในสารละลาย กรด และเบส ทฤษฎีกรด-เบส
ของอาร์เรเนียส เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการถํายโอนโปรตอนของ
สารละลายกรด-เบส ศึกษาคูํกรด–เบส การคํานวณและการเขียนสมการการแตกตัวของกรด-เบส การ
คํานวณคําคงที่ การแตกตัวเป็นไอออนของกรดอํอนและเบสอํอน ศึกษาและทดลองการแตกตัวเป็น
ไอออนของน้ํา การคํานวณคําคงที่การแตกตัวของน้ํา pH ของสารละลาย และการคํานวณคํา pH อินดิ
เคเตอร์สําหรับกรด-เบส สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวันและในสิ่งมีชีวิต ศึกษาและทดลองเรื่อง
ปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยา การเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหวํางสารละลายกรดกับสารละลายเบส
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ ศึกษาเกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส การเขียนกราฟและการหา
จุดสมมูลจากกราฟของการไทเทรต และคํานวณหาความเข๎มข๎นของสารละลายกรด-เบส ศึกษาหลักการ
เลือกใช๎อินดิเคเตอร์สําหรับไทเทรตกรด-เบส การประยุกต์ความรู๎เรื่องการไทเทรตไปใช๎ในชีวิตประจําวัน
ศึกษาและทดลองสมบัติความเป็นบัฟเฟอร์ของสารละลาย
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย
เพือ่ ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม และสารละลายกรด-เบส สามารถนําความรู๎และหลักการไปใช๎ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบาย
ปรากฏการณ์ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะห์ข๎อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎
มีความสามารถในการตัดสินใจ แก๎ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม
คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู๎
1. คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได๎
2. เขียนและแปลความหมายกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎มข๎นของสาร
กับเวลารวมทั้งสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากกราฟได๎
3. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช๎ทฤษฎีจลน์และการชนกันของ
อนุภาค และการเกิดสารเชิงซ๎อนกัมมันต์ได๎
4. แปลความหมายกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการดําเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคมีและสามารถระบุได๎วําเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายพลังงานได๎
5. ระบุปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได๎
6. อธิบายผลของความเข๎มข๎นและพื้นที่ผิวของสาร อุณหภูมิ ตัวเรํงและตัวหนํวง
ปฏิกิริยาที่มีตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได๎
7. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับ ภาวะสมดุล สมดุลระหวํางสถานะ สมดุล
ในสารละลายอิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี และคําคงที่สมดุลได๎
8. อธิบายสมบัติตํางๆ ของระบบ ณ ภาวะสมดุลได๎
9. เขียนความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎มข๎นของสารตั้งต๎นกับผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะ
สมดุลได๎
10. คํานวณคําคงที่สมดุลและความเข๎มข๎นของสารตํางๆ ณ ภาวะสมดุลได๎
11. ระบุปัจจัยที่มีผลตํอภาวะสมดุลของระบบ พร๎อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนได๎
12. ระบุปัจจัยที่มีผลตํอคําคงที่สมดุลพร๎อมทั้งอธิบายเหตุผลได๎
13. อธิบายการปรับตัวของระบบเพื่อเข๎าสูํภาวะสมดุลโดยใช๎หลักของเลอชาเตอลิเอ
รวมทั้งการเลือกภาวะที่เหมาะสมเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ์สูงในอุตสาหกรรมได๎
14. อธิบายการเกิดสมดุลเคมีในกระบวนการตํางๆ ของสิ่งมีชีวิต และปรากฏการณ์
ตํางๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎
15. เปรียบเทียบสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
และระบุประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ได๎
16. อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลายในน้ํา พร๎อมทั้งระบุชนิดของ
ไอออนที่ทําให๎สารละลายแสดงสมบัติเป็นกรดหรือเบสได๎
17. อธิบายความหมายของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด–เบสอาร์เรเนียส เบรินสเตด–
ลาวรี และลิวอิส พร๎อมทั้งอธิบายสมบัติของกรดหรือเบสตามทฤษฎีกรด–เบส
เหลํานี้ได๎
18. ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคูํกรด–เบสในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด–เบสเบรินส
เตด–ลาวรีได๎
19. อธิบายความสามารถในการแตกตัวของกรดแกํ เบสแกํ กรดอํอน เบสอํอน รวมทั้ง
คํานวณหาร๎อยละของการแตกตัว และคําคงที่การแตกตัวของกรดอํอนหรือเบส
อํอนได๎
20. เปรียบเทียบปริมาณการแตกตัวของกรดหรือเบส และคํานวณหาความเข๎มข๎นของ
H3O+ และOH- โดยใช๎คําคงที่การแตกตัวของกรดและเบสได๎
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21. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของน้ําเมื่อเติมกรดหรือเบส พร๎อมทั้ง
คํานวณหาความเข๎มข๎นของ H3O+ และOH- ในสารละลายได๎
22. คํานวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเข๎มข๎นของ H3O+ หรือ OH- และ
บอกความเป็นกรด – เบสของสารละลายจากคํา pH ได๎
23. อธิบายเหตุผลที่ทําให๎อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี และใช๎ชํวงของการเปลี่ยนสีของอินดิเค
เตอร์บอกคํา pH หรือความเป็นกรด – เบสของสารละลายได๎
24. อธิบายความสําคัญของ pH หรือความเป็นกรด – เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อมได๎
25. อธิบายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหวํางกรดกับเบส และกรดหรือเบสกับสาร
บางชนิด พร๎อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา และบอกสมบัติของเกลือที่เกิดขึ้น
ได๎
26. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาการสะเทิน พร๎อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได๎
27. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ํา พร๎อมทั้งเขียนสมการแสดง
ปฏิกิริยาได๎
28. อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใช๎อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด–
เบส ตลอดจนคํานวณหาความเข๎มข๎นของสารละลายจากการไทเทรตได๎
29. เขียนกราฟของการไทเทรตและหาจุดสมมูลจากกราฟ พร๎อมทั้งบอกคํา pH ของ
สารละลาย ณ จุดสมมูลได๎
30. อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสลงในระบบบัฟเฟอร์ เขียน
สมการแสดงปฏิกิริยาการควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ได๎
รวมทัง้ หมด 30 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว30224 เคมี
เวลา 60 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษาชนิดของพันธะระหวํางคาร์บอน สูตรเคมี ไอโซเมอร์ของสารประกอบไฮโดรเจนคาร์บอน
และทดลองการจัดตัวของคาร์บอนในสารประกอบ ศึกษาและทดลองสมบัติของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน แบบสายตรง แบบวงแหวน อะโรมาติก มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและการแก๎ไข ศึกษาหมูํ
ฟังก์ชัน สูตรเคมีของสารประกอบคาร์บอน ศึกษาและทดลองสมบัติ ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ แอลดี
ไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์ เอสเทอร์ เอไมด์ เอมีน ความสําคัญของอาหารตํอชีวิตและสุขภาพ อาหารกับ
สารชีวโมเลกุล ซึ่งได๎แกํไขมันและน้ํามัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร๎าง แหลํง
ที่เกิดในธรรมชาติของสารชีวโมเลกุล ศึกษาและทดลองสมบัติ ปฏิกิริยาเคมีบางประเภทของไขมันและ
น้ํามัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ศึกษาสมบัติการทํางานของเอนไซด์ ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข๎องกับสารชีวโมเลกุล แหลํงกําเนิดและองค์ประกอบของปิโตเคมี วิธีแยกน้ํามันดิบและก๏าซ
ธรรมชาติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีบางชนิด ชนิดและปฏิกิริยาของพอลิ
เมอร์ ศึกษาชนิด สมบัติ และประโยชน์ของพลาสติก เส๎นใย ยาง ซิลิโคน รวมทั้งมลพิษที่อาจเกิดขึ้น
และแนวทางในการปูองกัน ศึกษาความก๎าวหน๎าของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการนําไปใช๎ประโยชน์ ในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. ศึกษาและอธิบายชนิดของพันธะระหวํางคาร์บอน สูตรเคมี ไอโซเมอร์ ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
2. ทดลองและอธิบายสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบสายตรง แบบวง
แหวนอะโรมาติก มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและการแก๎ไข
3. ทดลองและอธิบายสมบัติปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ แอลดีไซด์ คีโตน กรดอินทรีย์ เอสเทอร์เอ
ไมด์ เอมีน
4. ศึกษา ทดลองและอธิบายสมบัติปฏิกิริยาเคมีบางประการของไขมันและน้ํามัน โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
5. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายแหลํงกําเนิด องค์ประกอบของปิโตรเลียม วิธีแยกน้ํามันดิบและ ก๏าซ
ธรรมชาติ
6. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมิอร์และสมบัติของพอลิเมอร์
รวมทัง้ หมด 6 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว30225 เคมี
เวลา 60 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ปฏิกิริยาการโอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยา
รีดอกซ์ ฝึกเขียนและดุลสมการรีดอกซ์ ศึกษาและทดลองหลักการของเซลล์กัลวานิก การหาคํา
ศักย์ไฟฟูามาตรฐานครึ่งเซลล์ การคํานวณหาคําศักย์ไฟฟูาของเซลล์ ปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและ
เซลล์ทุติยภูมิ บางชนิดที่เป็นเซลล์ไฟฟูาเคมีในชีวิตประจําวัน ศึกษาหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
และปฏิกิริยาที่เกิดภายในเซลล์ การนําหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ไปใช๎ในการแยกสาร การทําให๎
โลหะบริสุทธิ์ การถลุงแรํ และการซุปโลหะด๎วยกระแสไฟฟูา การอะโนไดซ์ ศึกษาการผุกรํอนของ
โลหะและการปูองกันการผุกรํอนของโลหะ ศึกษาความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับ
เซลล์ไฟฟูาเคมี ศึกษาและค๎นคว๎าเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบที่สําคัญในประเทศไทย แรํเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมที่ใช๎โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรม
ปุ๋ย
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบ
การสืบค๎นข๎อมูล บันทึก จัดกลุํมข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการนําไปใช๎ประโยชน์ ในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. ทดลองและอธิบายปฏิกิริยารีดอกซ์และดุลสมการรีดอกซ์
2. ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาการถํานโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก การกําหนด
ขั้วไฟฟูา สํวนประกอบ หน๎าที่สะพานไอออน การเขียนสมการ การเขียนแผนภาพ
เซลล์ การหาศักย์ไฟฟูาของเซลล์ ศักย์ไฟฟูามาตรฐาน ครึ่งเซลล์ และการนําไปใช๎
ประโยชน์
3. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายหลักการการเกิดปฏิกิริยาในเซลล์กัลป์วานิกประเภทปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ
4. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์และการนําไปใช๎ประโยชน์ใน
การแยกสาร การซุบโลหะและการทําโลหะให๎บริสุทธิ์
5. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายการผุกรํอนของโลหะและการปูองกันการผุกรํอนของโลหะ
6. สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟูาเคมี
7. สืบค๎นข๎อมูลอภิปรายการถลุงโลหะ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมการใช๎
โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมปุ๋ย
รวมทัง้ หมด 7 ผลการเรียนรู๎
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กลุมํ สาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต การใช๎ความรู๎และกระบวนการทางชีววิทยาที่เป็น
ประโยชน์ตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม การศึกษาชีววิทยาโดยใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการนําความรู๎
เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน ศึกษาโครงสร๎างและหน๎าที่ของสารเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนที่หํอหุ๎มเซลล์ ไซโทพลาซึม และ
นิวเคลียสที่ศึกษาด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ การสื่อสารระหวํางเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ และ
การชราภาพของเซลล์โครงสร๎างและการทํางานของระบบยํอยอาหารในรํางกายของสัตว์และมนุษย์ การ
สลายสารอาหารระดับเซลล์เพื่อให๎ได๎พลังงานในรูปของ ATP โครงสร๎างและการทํางานของระบบ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูลการ
สังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และ
นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยม
ผลการเรียนรู๎
1. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต
2. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยา ที่เป็นประโยชน์ตํอมนุษย์และ
สิ่งแวดล๎อม
3. นําวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาออกแบบการทดลอง ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ
ชีววิทยา
4. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
5. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนประกอบภายในเซลล์
ที่ศึกษาด๎วยกล๎องจุลทรรศน์
6. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการสื่อสารระหวํางเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์
และการชราภาพของเซลล์
7. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎างและการทํางานของระบบยํอย
อาหาร และการสลายสารอาหารระดับเซลล์ในรํางกายของสัตว์และมนุษย์
8. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎างและการทํางานของระบบสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์
9. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และนําความรู๎เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน
รวมทัง้ หมด 9 ผลการเรียนรู๎
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ศึกษาเกี่ยวกับดุลยภาพของชีวิตและการดํารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในรํางกายของสัตว์และ
มนุษย์ศึกษาโครงสร๎างและการทํางานของระบบหายใจ ระบบขับถําย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้ําเหลืองและระบบภูมิคุ๎มกัน การนําความรู๎ที่เป็นประโยชน์มาใช๎ในการดูแลรักษาสุขภาพของรํางกาย
ศึกษาโครงสร๎างและอวัยวะที่ใช๎ในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ ศึกษาระบบ
ประสาทและอวัยวะรับความรู๎สึก การรับรู๎และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์
เซลล์ประสาทและการทํางานของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบประสาท
การทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร๎างและการทํางานของอวัยวะ
รับความรู๎สึกที่เกี่ยวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกับการได๎ยิน จมูกกับการดมกลิ่น ลิ้นกับการรับรส และ
ผิวหนังกับการรับความรู๎สึก ศึกษาระบบตํอมไร๎ทํอ โครงสร๎างและการทํางานของตํอมไร๎ทํอ ฮอร์โมนจาก
ตํอมไร๎ทํอและอวัยวะที่สําคัญ การรักษาดุลยภาพของรํางกายด๎วยฮอร์โมนและฟีโรโมนในสัตว์ ศึกษา
พฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรมเป็นมาแตํกําเนิดและพฤติกรรมเรียนรู๎
ความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหวํางสัตว์โดยการใช๎
เสียงทําทาง และสารเคมี
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูลและการอภิปราย และบูรณาการการเรียนรู๎กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ผลการเรียนรู๎
1. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรํางกาย
สัตว์และมนุษย์โดยการทํางานของระบบหายใจ ระบบขับถําย ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบน้ําเหลือง และระบบภูมิคุ๎มกัน
2. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
3. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการทํางานของระบบประสาท
และอวัยวะรับความรู๎สึก
4. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการทํางานของระบบตํอมไร๎ทํอในรํางกาย
5. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู๎
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ศึกษาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืช โครงสร๎างและหน๎าที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและ
หน๎าที่ของอวัยวะของพืชจากราก ลําต๎น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๏สและการคายน้ําของพืช การลําเลียง
น้ําของพืช การลําเลียงสารอาหารของพืช และการลําเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห์ด๎วยแสง
ของพืชการค๎นคว๎าที่เกี่ยวข๎องกับการสังเคราะห์ด๎วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง โฟโตเรสไพเร
ชัน กลไกการเพิ่มความเข๎มข๎นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM ปัจจัยบางประการที่มีผล
ตํออัตราการสังเคราะห์ด๎วยแสง รวมทั้งการปรับตัวของพืชทางด๎านโครงสร๎างของใบ ทิศทางของใบ และ
การจัดเรียงใบของพืชเพื่อรับแสง ศึกษาการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกที่เกี่ยวข๎องกับโครงสร๎างของดอกและการสร๎างสปอร์ เรณู ถุง
เอ็มบริโอ การสร๎างเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ ผลและเมล็ด และการงอกของเมล็ด การสืบพันธุ์แบบ
ไมํอาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการวัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษาสารควบคุม
การเจริ ญเติบ โตของพืช และการตอบสนองของพืช ตํอสิ่ งแวดล๎ อม การนําความรู๎เกี่ยวกับพื ช มา
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูลและการอภิปราย และบูรณาการการเรียนรู๎กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎
มีความสามารถใน
การตัดสินใจ นําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช โครงสร๎างและหน๎าที่ของ
พืชดอก การแลกเปลี่ยนแก๏สและการคายน้ํา และกระบวนการลําเลียง
2. สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับการค๎นคว๎าที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง ทดลองและ
อภิปราย เพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง
3. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโฟโตเรสไพเรชันในพืชทั่วๆ ไป กลไกการ
เพิ่มความเข๎มข๎นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM รวมทั้งปัจจัยบาง
ประการที่มีผลตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสง
4. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของดอก วัฏ
จักรชีวิตและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบไมํอาศัยเพศและการขยายพันธุ์
พืชรวมทั้งการวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืช
5. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชและการตอบสนองของพืชตํอสิ่งแวดล๎อม
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว30244 ชีววิทยา
เวลา 60 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูว๎ ิทยาศาสตร์
จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษาพันธุศาสตร์ การค๎นพบกฏการถํายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุกรรมของ เมน
เดล กฎแหํงการแยกตัว กฎแหํงการรวมกลุํมอยํางอิสระ การทดสอบจีโนไทป์ ลักษณะทางพันธุกรรม
ที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล ยีนและโครโมโซม การค๎นพบสารพันธุกรรม ยีนอยูํที่ไหน จีโนม
สํวนประกอบทางเคมีของ DNA โครงสร๎างของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน พันธุ
ศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ความเป็นมาของพันธุวิศวกรรม พันธุวิศวกรรมกับการประยุกต์ใช๎
ประโยชน์ พันธุศาสตร์กับการประยุกต์ใช๎ประโยชน์ตํอมนุษย์ วิวัฒนาการ หลักฐานที่บํงบอกถึง
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัย
ที่ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล กําเนิดของสปีชีส์ วิวัฒนาการกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมูํของ
สิ่งมีชีวิต ชื่อของสิ่งมีชีวิต การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต กําเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
อาณาจักรแบคทีเรีย อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรสัตว์
วิวัฒนาการของมนุษย์ ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
โดยการทดลอง สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และอภิปราย โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ปัญหา และบูรณาการเรียนรู๎
เพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎และแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ คิดอยํางเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ และ
คิดสร๎างสรรค์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนําความรู๎ไปใช๎ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ผลการเรียนรู๎
1. สํารวจ สืบค๎น อธิบายและสรุป การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทาง
พันธุกรรม ยีนและโครโมโซม การเกิดมิวเทชัน และการเกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. สํารวจตรวจสอบ สืบค๎น อธิปรายถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผลของเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตที่มีตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม
3. สร๎างสถานการณ์จําลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยตํางๆ ในสิ่งแวดล๎อมที่มีผล
ตํอการอยูํรอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
4. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและนําความรู๎เรื่องการดํารงชีวิตของสัตว์และมนุษย์มา
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว30245 ชีววิทยา
เวลา 60 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูว๎ ทิ ยาศาสตร์
จํานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษาระบบนิเวศ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ การ
ถํายทอดพลังงานและการหมุนเวียนวัฏจักรสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ
ประชากร ความหนาแนํนและการแพรํกระจายของประชากร ขนาดของประชากร แบบแผนการ
เจริญเติบโตของประชากรแบบแผนการมีชีวิตอยูํรอดของประชากร ประชากรมนุษย์ มนุษย์กับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการทดลอง สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และอภิปราย โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ปัญหาและบูรณาการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎และแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ คิดอยํางเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ และ
คิดสร๎างสรรค์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนําความรู๎ไปใช๎ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ผลการเรียนรู๎
1. สํารวจ สืบค๎น อธิบายและสรุป เกี่ยวกับ ความหลากหลาย ความสัมพันธ์ การ
ถํายทอดพลังงาน การหมุนเวียนวัฎจักรสาร และ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบ
นิเวศ
2. สืบค๎น อธิบายและสรุป เกี่ยวกับความหนาแนํน การกระจาย ขนาด แบบแผนการ
เจริญเติบโตและแบบแผน การอยูํรอดของประชากร
3. สํารวจตรวจสอบ สืบค๎น อธิปรายถึงประโยชน์ ปัญหา การจัดการและหลักการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4. สร๎างสถานการณ์จําลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยตํางๆ ในสิ่งแวดล๎อมที่มีผล
ตํอการอยูํรอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
5. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและนําความรู๎ เรื่องระบบนิเวศ ที่มีผลทําให๎เกิดการลดภาวะ
โลกร๎อน และกระทบตํอการดํารงชีวิตของสัตว์และมนุษย์มาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน
รวมทัง้ หมด 5 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม
กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ส31101
ส31102
ส31103
ส31104
ส32101
ส32102
ส32103
ส32104
ส33101
ส33102

สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

รายวิชาเพิ่มเติม
ส30201 ทฤษฎีความรู๎
ส30202 โลกศึกษา 1
ส30203 โลกศึกษา 2

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

40
20
40
20
40
20
40
20
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

จํานวน 20 ชั่วโมง
จํานวน 20 ชัว่ โมง
จํานวน 20 ชัว่ โมง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

จํานวน 0.5 หนํวยกิต
จํานวน 0.5 หนํวยกิต
จํานวน 0.5 หนํวยกิต
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส31101 สังคมศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์
ในประเทศไทย ประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียนและภูมิภาคตําง ๆ ของโลก หลักเศรษฐศาสตร์วําด๎วยการ
กําหนดราคาและคําจ๎างในระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์กับบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแก๎ไข
โดยใช๎ก ระบวนการกลุํ ม กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ การสอนแบบโครงงาน การคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร๎างความคิดรวบยอด การอภิปรายและการนํา เสนอข๎อมูลในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์ในประเทศไทย ประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน และภูมิภาคตําง ๆ ของโลก
หลักเศรษฐศาสตร์วําด๎วยการกําหนดราคาและคําจ๎างในระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์กับ
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแก๎ไข น๎อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 3.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
ส 5.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด

77
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส31102 ประวัตศิ าสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับเวลาและยุ คสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์
โดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด การรํวมมือ การสืบแสวงหาความรู๎ การ
วิเคราะห์ การอภิปรายและการนําเสนอข๎อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความเหมือน ความแตกตําง ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ตํางๆ รวมทั้งสามารถแก๎ปัญหาและประยุกต์ใช๎
ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ได๎
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 4.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2
ส 4.3 ม.4-6/1 ม.4-6/2
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

78
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส31103 สังคมศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาเกีย่ วกับสังคมชมพูทวีป พุทธประวัติ การพัฒนาปัญญาและศรัทธาที่ถูกต๎อง
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา พุทธสาวก พุทธสาวิกา และ ชาวพุทธตัวอยําง ชาดกเรื่องเวสสันดร พระไตรปิฎก
การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามสติปัฏฐาน พุทธศาสนิกชนที่ดี ศาสนพิธี กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน พลเมืองดี ปัญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ ไทย ประเทศในกลุํมประชาคม
อาเซียน และสังคมโลก
โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการคิดตามหลักพุทธธรรม
การสอนแบบไตรสิกขา การสอนแบบอริยสัจสี่ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร๎างความคิด
รวบยอด การอภิปรายและการนําเสนอข๎อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสังคมชมพูทวีป พุทธประวัติ หลักธรรม และกฏหมาย
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะพลเมืองดี อยูํรํวมกันในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
ม.4-6/13 ม.4-6/14 ม.4-6/15 ม.4-6/17
ส 1.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2
ส 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/ 3
ส 2.2 ม.4-6/ 1
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด

ม.4-6/6 ม.4-6/11
ม.4-6/20
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส31104 ประวัตศิ าสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 20 ชัว่ โมง จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทย
โดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด การรํวมมือ การสืบแสวงหาความรู๎ การ
วิเคราะห์ การอภิปรายและการนําเสนอข๎อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่ อ ให๎ มี ค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรมไทย บุ ค คลสํ า คั ญ ใน
ประวัติ ศาสตร์ ไ ทย สามารถวิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบความเหมื อน ความแตกตํ าง ความสั มพั นธ์ ขอ ง
เหตุการณ์ตํางๆ รวมทั้งสามารถแก๎ปัญหาและประยุกต์ใช๎ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ได๎
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 4.3 ม.4-6/3
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

ม.4-6/4 ม.4-6/5

80
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส32101 สังคมศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะกายภาพในสํวนตํางๆ ของโลกที่มีผลตํอการ
การเกิดภูมิสังคมโลกใหมํๆ ในโลก วิกฤตการณ์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศ
ไทยกลุํมประเทศอาเซียนและโลก มาตรการปูองกันและแก๎ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ในประเทศ นอกประเทศ และกลุํมประเทศอาเซียน บทบาทขององค์การและการประสานความรํวมมือ
ทําในประเทศ นอกประเทศ และกลุํมประเทศอาเซียน กฎหมายสิ่งแวดล๎อม การจัดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในภูมิภาค
ตํางๆ ของโลก บทบาทรัฐบาล เกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลดีตํอสังคมไทย
โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบรํวมมือ แบบสตอรี่ไลน์ แบบเผชิญสถานการณ์ แบบ
ความรู๎ความเข๎าใจ แบบอริยสัจสี่
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจสามารถวิเคราะห์ สามารถนําเสนอ ความรู๎ ตระหนักและเห็นคุณคํา
ให๎ความรํวมมือด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 5.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3
ส 3.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2
รวมทัง้ หมด 5 ตัวชีว้ ดั

81
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส32102 ประวัตศิ าสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรูส๎ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมโบราณของโลก การติดตํอระหวํางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก
เหตุการณ์สําคัญตําง ๆ ที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเข๎าสูํโลกสมัย
ปัจจุบัน
โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู๎ การอภิปรายและการนําเสนอ และ
การเรียนรู๎รํวมกัน
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตระหนักถึง
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน มีวินัยและใฝุเรียนรู๎
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 4.2 ม.4-6/1 , ม. 4-6/2
รวมทัง้ หมด 2 ตัวชีว้ ดั

82
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส32103 สังคมศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชัว่ โมง จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนวทางพัฒนา
การประสานประโยชน์รํวมกันระหวํางกลุํมประเทศอาเซียน และระหวํางประเทศในโลก การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต๎อง
หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝน
และการพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุํงอิสรภาพ หลักธรรมในกรอบอริยสัจสี่ ข๎อคิดและ
แบบอยํางการดําเนินชีวิตจากประวัติสาวกชาดก คุณคําและความสําคัญของคํานิยม จริยธรรม วิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ แผํเมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา
โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบรํวมมือ แบบสตอรี่ไลน์ แบบเผชิญสถานการณ์ แบบ
ความรู๎ความเข๎าใจ แบบอริยสัจสี่ แบบสาธิต แบบปฏิบัติ แบบโครงงาน
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถวิเคราะห์ สามารถนําเสนอความรู๎ ตระหนักและเห็นคุณคํา
สิทธิมนุษยชน ให๎ความรํวมมือระหวํางประเทศ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา และเทศกาลที่สําคัญของพุทธศาสนา และปฏิบัติตนได๎อยํางถูกต๎องตามหลักธรรมของพุทธ
ศาสนา การพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ แผํเมตตา และ
บริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาได๎
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 1.1 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/13 ม.4-6/14 ม.4-6/18
ม.4-6/19 ม.4-6/20
ส 1.2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ส 2.1 ม. 4-6/4 ส 2.2 ม.4-6/2 ม.4-6/3
รวมทัง้ หมด 14 ตัวชีว้ ดั

83
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส32104 ประวัตศิ าสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรูส๎ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาผลกระทบของการขยายอิทธิพลประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา และ
ทวีปเอเชีย ความรํวมมือและความขัดแย๎งของมนุษยชาติในคริสศตวรรษที่ 20 และสถานการณ์สําคัญ
ของโลกในคริสศตวรรษที่ 21
โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู๎ การอภิปรายและการนําเสนอ และ
การเรียนรู๎รํวมกัน
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถคิดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ เห็น
ความสําคัญของการรํวมมือและการสร๎างสันติสุข มีวินัยและใฝุเรียนรู๎
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 4.2 ม.4-6/3 , ม. 4-6/4
รวมทัง้ หมด 2 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส33101 สังคมศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาระบบเศรษฐกิจ ระบบสหกรณ์และบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของความรํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ การนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ การใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และการ
นําเสนอข๎อมูลสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การใช๎
ประโยชน์จากสิ่งแวดล๎อมในการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นทั้งในประเทศไทย กลุํม
ประเทศอาเซียน
โดยใช๎กระบวนการกลุํม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สืบค๎นข๎อมูล การแก๎ปัญหาและการ
อภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นความสําคัญในการจัดการเรื่องรายได๎ รายจํายของ
รัฐบาล และความรํวมมือทางเศรษฐกิจของกลุํมประเทศอาเซียน และประชาคมโลก สามารถนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ การแก๎ปัญหาและการดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 3.1
ส 3.2
ส 5.1
ส 5.2

ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/4

รวมทัง้ หมด 9 ตัวชีว้ ดั

ม.4-6/3
ม.4-6/3
ม.4-6/2 ม.4-6/3
ม.4-6/5
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ส33102 สังคมศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวําเป็นศาสตร์แหํงการศึกษาซึ่งเน๎นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
กับวิธีการแก๎ปัญหา การฝึกตนไมํให๎ประมาท มุํงประโยชน์ละสันติภาพบุคคลสังคมและโลก
หลักธรรมสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขกับศาสนาอื่นๆ เชื่อมั่นตํอ
ผลของการําความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต๎องเผชิญและตัดสินใจเลือกปฏิบัติตน
อยํางมีเหตุผลถูกต๎อง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมกลุํมประเทศ
อาเซียนและการเลือกรับวัฒนธรรมสากล การมีสํวนรํวมในการตรวจสอบการใช๎อํานาจของรัฐ
แนวทางในการธํารงรักษาพระพุทธศาสนา การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่นําไปสูํความเข๎าใจและการประสานประโยชน์ทางการเมืองและการ
สร๎างสันติภาพ
โดยใช๎กระบวนการกลุํม การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สืบค๎นข๎อมูล การแก๎ปัญหา การ
อภิปราย แบบอริยสัจ4 และการสอนแบบโครงงาน
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎ในการ
แก๎ปัญหา พัฒนาสังคม การเลือกรับปรับใช๎วัฒนธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางใน
การแก๎ปัญหาโดยสันติวิธี และสร๎างสันติภาพให๎เกิดขึ้นในสังคมโลก
รหัสตัวชีว้ ดั
ส 1.1 ม.4-6/9 ม.4-6/10 ม.4-6/12 ม.4-6/16 ม. 4-6/18 ม.4-6/21
ม.4-6/22
ส 1.2 ม.4-6/4 ม.4-6/5
ส 2.1 ม.4-6/5
ส 2.2 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
รวมทัง้ หมด 13 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส30201 ทฤษฎีความรู๎
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูส๎ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณคําและ
ประโยชน์ที่มีตํอการศึกษาทางประวัติศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ
โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์ สื บเสาะหาความรู๎ อภิปรายและการนําเสนอข๎อมูล ใน
รูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อให๎สามารถสร๎างองค์ความรู๎อยํางเป็นระบบ สามารถนําเสนอผลงานหรือโครงงานได๎อยําง
สร๎างสรรค์ มีวินัย ใฝุเรียนรู๎
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายวิธีการทางประวัติศาสตร์
2. สรุปคุณคําและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
3. สร๎างองค์ความรู๎ทางประวัติศาสตร์และศาสตร์อื่นตามความสนใจ
4. นําเสนอผลงานด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส30202 โลกศึกษา 1
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูส๎ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาสถานการณ์โลกเกี่ยวกับความหลากหลาย คํานิยม และการสัมผัสรับรู๎ ความเป็น
พลเมืองโลกและการพึ่งพาอาศัย
โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์ การเผชิญสถานการณ์ อภิปรายและการนําเสนอข๎อมูลใน
รูปแบบที่หลากหลายและการเรียนรู๎รํวมกัน
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในสถานการณ์โลก เห็นความสําคัญของการพึ่งพาอาศัยกัน ใฝุ
เรียนรู๎และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู๎
1. วิเคราะห์เกี่ยวกับความหลากหลายของพลเมืองโลก
2. อภิปรายเกี่ยวกับคํานิยม และการสัมผัสรับรู๎ของพลเมืองโลก
3. สรุปเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก
4. เห็นความสําคัญของการพึ่งพาอาศัยกันของพลเมืองโลก
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส30202 โลกศึกษา 2
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูส๎ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาสถานการณ์โลกเกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคม สิทธิมนุษยชน การแก๎ไขปัญหาความ
ขัดแย๎งและการพัฒนาอยํางยั่งยืน
โดยใช๎กระบวนการคิด วิเคราะห์ สืบเสาะหาความรู๎ การอภิปราย การนําเสนอและการ
เรียนรู๎รํวมกัน
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในสถานการณ์โลก เห็นความสําคัญของการพัฒนาอยํางยั่งยืน ใฝุ
เรียนรู๎และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู๎
1. วิเคราะห์เกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคมโลก
2. อภิปรายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของพลเมืองโลก
3. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย๎ง และแนวทางแก๎ไขของพลเมืองโลก
4. เห็นความสําคัญของการพัฒนาสังคมโลกอยํางยั่งยืน
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม
กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
พ31101 สุขศึกษา
พ31102 สุขศึกษา
พ32101 สุขศึกษา
พ32102 สุขศึกษา
พ33101 สุขศึกษา
พ33101 สุขศึกษา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง

0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
พ30201 เซปักตะกร๎อขั้นพื้นฐาน
พ30202 เซปักตะกร๎อขั้นสูง
พ30203 ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
พ30204 ฟุตซอลขั้นสูง
พ30205 ลีลาศ 2 ( พลศึกษา )
พ30206 ลีลาศ 2 ( พลศึกษา )

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง

0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ31101 สุขศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรูส๎ ุขศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษา กระบวนการสร๎างเสริมและดํารงประสิทธิภาพของการทํางานของระบบอวัยวะตํางๆ
วางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคลในครอบครัว อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีผลตํอพฤติกรรม คํานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอื่นๆ ทักษะที่เหมาะสม
ในการปูองกัน ลดความขัดแย๎งและแก๎ปัญหาเรื่องเพศ สาเหตุของความขัดแย๎งระหวํางนักเรียนหรือ
เยาวชน การเคลื่อนไหวรูปแบบตํางๆในการเลํนกีฬา ใช๎ความสามารถของตน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม เลํนกีฬาไทย กีฬาสากล แสดงการเคลื่อนไหวอยํางสร๎างสรรค์ เข๎ารํวมกิจกรรม
นันทนาการ
โดยการฝึกทักษะ ค๎นคว๎าหาความความรู๎ วิเคราะห์นําเสนอการวางแผนและการปูองกัน
เพื่อให๎เกิดทักษะทางกีฬา เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถตัดสินใจ นําความรู๎ไป
ใช๎ในชีวิตประจําวัน มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสมสามารถดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขและมีความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
รหัสตัวชีว้ ดั
พ 1.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2
พ 2.1 ม. 4-6/1 , ม.4-6/2
พ 3.1 ม. 4-6/1 , ม.4-6/2 ,ม.4-6/3 ,ม.4-6/4 ,ม.4-6/5
รวมทัง้ หมด 9 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ31102 สุขศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาการออกกําลังกาย การเลํนกีฬา กฎ กติกา มารยาทในการดูและเลํนกีฬา
บทบาทความรับผิดชอบตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ สิทธิผู๎บริโภค
สาเหตุแนวทางการปูองกันการเจ็บปุวย แผนพัฒนาสุขภาพ สํงเสริมพัฒนาสุขภาพชุมชน การพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก การปูองกันความเสี่ยงตํอการใช๎ยา สารเสพติด ความ
รุนแรง ผลกระทบที่เกิดจากการใช๎สารเสพติด ปัจจัยที่มีผลตํอสุขภาพ ความรุนแรง แนวทางลด
อุบัติเหตุ สร๎างเสริมความปลอดภัยแก๎ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงตํอสุขภาพ การฟื้นคืนชีพ
โดยฝึกทักษะ ค๎นคว๎าหาความรู๎ สืบค๎นข๎อมูล นําเสนอข๎อมูลในการวางแผนและการปูองกัน
ปฏิบัติตามและรํวมกิจกรรมทางกาย
เพื่อให๎เกิดทักษะทางกีฬา เกิดความรู๎ ความคิดความเข๎าใจ สามารถในการตัดสินใจนําความรู๎
ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสมสามารถดํารงชีวิตในสังคมได๎อยําง
มีความสุข และมีความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
รหัสตัวชีว้ ดั
พ3.2 ม.4-6 / 1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4
พ4.1 ม.4-6 / 1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3
พ5.1 ม.4-6 / 1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3
รวมทัง้ หมด 10 ตัวชีว้ ดั

92
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ32101 สุขศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษากระบวนการสร๎างเสริม ประสิทธิภาพการทํางานของระบบหายใจ ระบบไหลเวียน
เลือด ระบบยํอยอาหารและระบบขับถํายปัสสาวะ การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง อิทธิพลของ
ครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม ที่มีตํอพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต คํานิยมในเรื่อง
เพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ การเคลื่อนไหวรูปแบบตํางๆ ในการเลํนกีฬา
โดยฝึกทักษะ ค๎นคว๎าหาความรู๎ นําเสนอความรู๎ในการดําเนินชีวิต
เพื่อให๎เกิดทักษะทางกีฬา เกิดความรู๎ ความคิดความเข๎าใจ สามารถในการตัดสินใจนําความรู๎
ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสมสามารถดํารงชีวิตในสังคมได๎อยําง
มีความสุข และมีความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
รหัสตัวชีว้ ดั
พ 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3
พ 3.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5
รวมทัง้ หมด 8 ตัวชีว้ ดั

93
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ32102 สุขศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษากระบวนการประเมินและการจัดการกับความเครียด กิจกรรมการออกกําลังกาย การ
พักผํอน กิจกรรมนันทนาการ สถานการณ์ที่เป็นปัญหาด๎านสุขภาพชุมชน การสร๎างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน การปูองกันปัญหาและวางแนวทางแก๎ไขปัญหา เมื่อเกิดการบาดเจ็บ ปัญหาการใช๎
สารเสพติดในชุมชน ปัญหาการใช๎ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม การปฐมพยาบาลและการ
เคลื่อนย๎ายผู๎บาดเจ็บ
โดยค๎นคว๎าหาความความรู๎ วางแผน นําเสนอ
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นความสําคัญของปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการเจริญเติบโต
และพัฒนาการวัยตําง ๆเห็นคุณคําของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งรํางกาย จิตใจ มีเจตคติ คุณธรรมและ
คํานิยมที่เหมาะสมตามวัย รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด๎านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัยสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข และมีความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
รหัสตัวชีว้ ดั
พ 3.2 ม. 4-6/2 , ม. 4-6/3 , ม. 4-6/4
พ 4.1 ม 4-6/1 , ม. 4-6/6
พ 5.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/4 , ม. 4-6/ 5
รวมทัง้ หมด 8 ตัวชีว้ ดั

94
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ33101 สุขศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษากระบวนการสร๎างเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะตําง ๆ การ
วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตอาจเกิดขึ้นระหวํางนักเรียนหรือเยาวชนชุมชนและการ
นําเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตําง ๆ ในการเลํนกีฬา
การใช๎ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ผลที่เกิดตํอผู๎อื่นและสังคม เลํนกีฬาไทย กีฬา
สากลประเภททีม บุคคล/คูํ อยํางน๎อย 1 ชนิด แสดงการเคลื่อนไหวได๎อยํางสร๎างสรรค์ เข๎ารํวม
กิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและนําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และสังคม
โดยใช๎การฝึกทักษะ ค๎นคว๎าหาความรู๎ วิเคราะห์นําเสนอความรู๎ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อให๎เกิดทักษะทางกีฬา เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถตัดสินใจ นําความรู๎
ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสมสามารถดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข
และมีความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
รหัสตัวชีว้ ดั
พ 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2
พ. 2.1 ม.4-6/4
พ. 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5
รวมทัง้ หมด 8 ตัวชีว้ ดั

95
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
พ33102 สุขศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาการออกกําลังกายและเลํนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอยํางสม่ําเสมอและใช๎ความสามารถ
ของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิดตํอสังคมปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิกฎ
กติกากลวิธีตําง ๆ ในระหวํางการเลํนการแขํงขันกีฬากับผู๎อื่นและนําไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช๎ใน
ชีวิตประจําวันอยํางตํอเนื่อง การมีมารยาทในการดูการเลํนและการแขํงขันกีฬาด๎วยความมีน้ําใจ
นักกีฬาและนําไปใช๎ได๎ยุติอารมณ์ รํวมกิจกรรมทางกายและเลํนกีฬาอยํางมีคามสุขชื่นชมในคุณคําและ
ความงามของกีฬามีสํวนรํวมในการสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน ปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกล ใช๎ทักษะการตัดสินใจแก๎ปัญหาในสถานการณ์ที่
เสี่ยงตํอสุขภาพและความรุนแรง การชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี
โดยค๎นคว๎าหาความรู๎ ฝึกทักษะ วิเคราะห์ นําเสนอความรู๎และนําไปใช๎ในการตัดสินใจ
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม และคํานิยมที่
เหมาะสมสามารถดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข และมีความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
รหัสตัวชีว้ ดั
พ 3.2 ม.4-6/1 , ม.4-6/2
พ 4.1 ม.4-6/6 , ม.4-6 /7
พ 5.1 ม.4-6/6 , ม.4-6 /7
รวมทัง้ หมด 6 ตัวชีว้ ดั

96
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
พ30201 เซปักตะกร๎อขัน้ พืน้ ฐาน
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูส๎ ุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาประวัติความเป็นมาและความรู๎ทั่วไป ประโยชน์และคุณคํา กีฬาเซปักตะกร๎อ
มารยาทของการเป็นผู๎เลํน ผู๎ดูที่ดี วิธีการดูแลเก็บรักษาอุปกรณ์ หลักการและพื้นฐานการเลํน การ
ปูองกันการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬา
โดยใช๎กระบวนการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ และนําความรู๎ไปใช๎ในกระบวนการปฏิบัติ
เพื่อเป็นการสร๎างเสริมสร๎างความสามารถและเห็นคุณคําทางกีฬา มีคุณธรรม เคารพกฎ
กติกา มีน้ําใจนักกีฬาและมีมารยาทในการเลํนสามารถดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข และมี
ความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. สามารถบอกความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร๎อได๎
2. สามารถบอกและปฏิบัติการบริหารรํางกายสําหรับการเลํนกีฬาเซปักตะกร๎อได๎
3. สามารถบอกและปฏิบัติทักษะพื้นฐานของการเลํนกีฬาเซปักตะกร๎อได๎
4. สามารถบอกตําแหนํง หน๎าที่ และปฏิบัติการเลํนเป็นทีมของกีฬาเซปักตะกร๎อได๎
5. สามารถบอกหลักและวิธีการปูองกันการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬาเซปักตะกร๎อได๎
6. สามารถบอกหลักและวิธีการรักษาอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร๎อได๎
รวมทัง้ หมด 6 ผลการเรียนรู๎

97
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
พ30202 เซปักตะกร๎อขัน้ สูง
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษากฎ กติกา มารยาท ของการเลํนกีฬาเซปักตะกร๎อเพื่อนําไปสูํการแขํงขันและเป็นผู๎
ตัดสินอยํางมีประสิทธิภาพ
โดยค๎นคว๎าหาความรู๎ ฝึกทักษะในการเลํนทีม ทักษะการตัดสิน
เพื่อให๎มีความสามารถในการแขํงขันและการตัดสินตลอดจนเห็นคุณคําของการเลํนกีฬา มี
คุณธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ของนักกีฬาอยํางเครํงครัดสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข และมีความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. สามารถอธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเลํนกีฬาเซปักตะกร๎อได๎
2. สามารถปฏิบัติการเลํนทีมตามกฎ กติกาและมารยาทของกีฬาเซปักตะกร๎อได๎
3. สามารถบอกประเภทและวิธีการจัดการแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อแบบตําง ๆ ได๎
4. สามารถปฏิบัติการเป็นผู๎ตัดสินกีฬาเซปักตะกร๎อได๎
5. สามารถบอกหลักและวิธีการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬาได๎
รวมทัง้ หมด 5 ผลการเรียนรู๎

98
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
พ30203 ฟุตซอลขัน้ พืน้ ฐาน
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาประวัติความเป็นมาและความรู๎ทั่วไป ประโยชน์และคุณคํา มารยาทของการเป็นผู๎เลํน
ผู๎ดู ที่ดี วิธีการดูแลเก็บรักษาอุปกรณ์ หลักการและพื้นฐานการเลํน หลักการปูองกันการบาดเจ็บจาก
การเลํน
โดยการค๎นคว๎าหาความรู๎ กระบวนการปฏิบัติ
เพื่อเป็นการสร๎างเสริมความสามารถ ตระหนักและเห็นคุณคําของกีฬา มีคุณธรรม เคารพ
กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬาและมีมารยาทในการเลํน การดู สามารถดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข และมีความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. สามารถบอกความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลได๎
2. สามารถบอกและปฏิบัติการบริหารรํางกายสําหรับการเลํนกีฬาฟุตซอลได๎
3. ปฏิบัติทักษะในการเลํนกีฬาฟุตซอล
4. สามารถบอกตําแหนํง หน๎าที่ และปฏิบัติการเลํนทีมของกีฬาฟุตซอลได๎
5. สามารถบอกหลักและวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตซอลได๎
6. สามารถบอกหลักและวิธีการและวิธีการปูองกันการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬาฟุตซอลได๎
รวมทัง้ หมด 6 ผลการเรียนรู๎

99
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
พ30204 ฟุตซอลขัน้ สูง
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูส๎ ุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษากฎ กติกา มารยาท ของการเลํนกีฬาฟุตซอลเพื่อนําไปสูํการแขํงขันและการเป็นผู๎
ตัดสินอยํางมีประสิทธิภาพ หลักการเลํนทีม คุณสมบัติของการเป็นผู๎ตัดสินที่ดี หลักการตัดสินที่ดี
โดยค๎นคว๎าหาความ รู๎ ฝึกทักษะในการเลํนทีม ทักษะการเป็นผู๎ตัดสิน
เพื่อเห็นคุณคําของกีฬาฟุตซอล มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกาของนักกีฬา
ฟุตซอลอยํางเครํง การมีสํวนรํวมในการจัดการแขํงขันและการเป็นผู๎ตัดสินกีฬา สามารถดํารงชีวิตใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข และมีความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. สามารถอธิบายกฎ กติกา และมารยาทการเลํนกีฬาฟุตซอล
2. สามารถปฏิบัติการเลํนทีมตามกฎ กติกาและมารยาทของกีฬาฟุตซอลได๎
3. สามารถบอกประเภทและวิธีการจัดการแขํงขันกีฬาฟุตซอลแบบตําง ๆ ได๎
4. สามารถปฎิบัติการเป็นผู๎ตัดสินกีฬาฟุตซอลได๎
5. สามารถบอกหลักและวิธีการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬาได๎
รวมทัง้ หมด 5 ผลการเรียนรู๎

100
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
พ30205 ลีลาศ 1 ( พลศึกษา )
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาองค์ประกอบสําคัญในการลีลาศ โครงสร๎างของดนตรี ทิศทางในการลีลาศ
โดยสืบค๎น ค๎นคว๎าหาความรู๎ ฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะพื้นฐานในการลีลาศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่
เหมาะสม และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎สามารถดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข และมี
ความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจ ความหมายของคําวํา ลีลาศ จุดมุํงหมายและขอบเขตของลีลาศ
2. มีความรู๎ความเข๎าใจในประวัติความเป็นมาของลีลาศ
3. มีความรู๎ความเข๎าใจในมารยาทของลีลาศ
4. มีความรู๎ความเข๎าใจในและมีทักษะพื้นฐานของลีลาศ
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎

101
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
พ30206 ลีลาศ 2 ( พลศึกษา )
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาทักษะการเอนตัวและปริมาณการหมุน การนําและการตามในการลีลาศ การจับคูํ
ลีลาศ
โดยการค๎นคว๎าหาความรู๎ ฝึกทักษะพื้นฐาน
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะพื้นฐานในการลีลาศ มีศิลปะในการลีลาศ มีมารยาทใน
การลีลาศ มีคุณธรรม จริยธรรม นําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีคํานิยมที่เหมาะสมสามารถดํารงชีวิต
ในสังคมได๎อยํางมีความสุข และมีความพร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจในมารยาทในการลีลาศ
2. มีความรู๎ความเข๎าใจในทักษะพื้นฐานของการลีลาศ
3. สามารถปฏิบัติตามทักษะพื้นฐานของการลีลาศ
4. มีความรู๎ความเข๎าใจปฏิบัติตามจังหวะตําง ๆ ของลีลาศ
5. มีความรู๎ความเข๎าใจในประโยชน์ของลีลาศ
รวมทัง้ หมด 5 ผลการเรียนรู๎

102

คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม
กลุมํ สาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ศ31101
ศ31102
ศ32101
ศ32102
ศ33101
ศ33102

ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

20
20
20
20
20
20

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
ศ30201
ศ30202
ศ30203
ศ30204
ศ30205
ศ30206

ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ
ศิลปะ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

20
20
20
20
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
1.0 หนํวยกิต
1.0 หนํวยกิต

103
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ31101 ศิลปะ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

สาระทัศนศิลป์
ศึกษา ค๎นคว๎าความรู๎เกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ การใช๎เทคนิค วัสดุ
อุปกรณ์กระบวนการในการสร๎างงานทัศน์ศิลป์ การจัดทําแฟูมสะสมงานทัศนศิลป์ การสร๎างงาน
ทัศนศิลป์จากแนวคิดและวิธีการของศิลปิน การวาดภาพล๎อเลียน หรือภาพการ์ตูน และงานทัศนศิลป์
รูปแบบของสมาชิกประเทศอาเซียน
โดยใช๎วิธีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ฝึกทักษะและเทคนิคการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ชั้นสูงใน
การสร๎างงานทัศนศิลป์ จัดทําแฟูมสะสมงานทัศนศิลป์ สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยและสากล วาด
ภาพระบายสีภาพล๎อเลียนหรือภาพการ์ตูน
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เห็นคุณคําการสร๎างสรรค์งานศิลปะ เกิดความชื่นชมใน
งานศิลปะนําความรู๎และทักษะทางศิลปะไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน

รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/4 ม.4-6/9 ม.4-6/10
ศ 1.2 ม.4-6/1
รวมทัง้ หมด 6 ตัวชีว้ ดั

ม.4-6/11

104
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ31102 ศิลปะ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

สาระดนตรี
ศึกษาเรื่องรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแตํละประเภท รูปแบบของวงดนตรีไทยและ
สากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน๎ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น และ 3 ชั้น
เทคนิคและการถํายทอดอารมณ์เพลงด๎วยการร๎อง บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง รูปแบบบท
เพลงและวงดนตรีไทยและสากล สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมตําง ๆรวมทั้งของสมาชิก
ประเทศอาเซียน
โดยใช๎วิธีการเปรียบเทียบ จําแนก วิเคราะห์ อํานเขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากล ร๎องเพลง
เลํนดนตรีเดี่ยวและรวมวง
เห็นคุณคําเกิดความชื่นชมตํอดนตรี แสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคําดนตรีที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและของสมาชิกประเทศอาเซียน
สาระนาฏศิลป์
ศึกษาเรื่องรูปแบบของการแสดง ระบํา รํา ฟูอน การแสดงพื้นเมืองภาคตําง ๆ การละคร
ไทย การละครสากลและของสมาชิกประเทศอาเซียน การประดิษฐ์ทํารําที่เป็นคูํและหมูํ การแสดง
นาฏศิลป์ในโอกาสตําง ๆ
โดยใช๎วิธีการเปรียบเทียบ ฝึกปฏิบัติรูปแบบของการแสดง ใช๎ความคิดริเริ่มในการแสดง
นาฏศิลป์
เห็นคุณคํา ความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจําวัน มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ในการสร๎างงานนาฏศิลป์
รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 2.1
ศ 2.2
ศ 3.1
ศ 3.2

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

รวมทัง้ หมด 5 ตัวชีว้ ดั

ม.4-6/3

105
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ32101 ศิลปะ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่

1

เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

สาระทัศนศิลป์
ศึกษาเรื่องศัพท์ทางทัศนศิลป์ การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการ
แสดงออกทางทัศนศิลป์ การใช๎เทคนิค วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการในการสร๎างงานทัศนศิลป์
จุดมุํงหมายของศิลปินในการเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาในการสร๎างงานทัศนศิลป์ การ
จัดทําแฟูมสะสมงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงรวมทั้งสมาชิกประเทศอาเซียน
โดยใช๎วิธีการบรรยาย วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะและเทคนิคการใช๎วัสดุ อุปกรณ์
ชั้นสูงในการสร๎างสรรค์งานทัศน์ศิลป์ จัดทําแฟูมสะสมผลงาน
เห็นคุณคําการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ เกิดความชื่นชมในงานศิลปะ นําความรู๎และ
ทักษะทางศิลปไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 1.1 ม.4-6/ 2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
ศ 1.2 ม.4-6/2
รวมทัง้ หมด 5 ตัวชีว้ ดั

106
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ32102 ศิลปะ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

สาระดนตรี
ศึกษา เรื่องปัจจัยในการสร๎างสรรค์ผลงานดนตรีในแตํละวัฒนธรรมเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรี โน๎ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้นและ 3 ชั้น เทคนิคและการถํายทอดอารมณ์
เพลงด๎วยการร๎อง บรรเลง เครื่องดนตรีเดี่ยวและ รวมวง เกณฑ์การประเมินผลงานดนตรี ลักษณะ
ของดนตรีแตํละประเทศของอาเซียน
โดยใช๎วิธีการอธิบาย เปรียบเทียบ อําน เขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากล ร๎องเพลง เลํน
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง สร๎างเกณฑ์ในการประเมินผลงานดนตรี
เห็นคุณคําและเกิดความชื่นชมดนตรี แสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ เห็นคุณคํา
ดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ยอมรับคําติชมเพื่อนําไปใช๎ในการ
พัฒนางาน
สาระนาฏศิลป์
ศึกษาเรื่องละครสร๎างสรรค์ ความเป็นมา องค์ประกอบของละครสร๎างสรรค์ ละครพูด
หลักการสร๎างและการวิจารณ์ หลักการชม การแสดงนาฏศิลป์และละคร การประเมินคุณภาพของ
การแสดง บุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของไทยในยุคสมัยตําง ๆรวมทั้งของสมาชิก
ประเทศอาเซียน
โดยใช๎วธิ ีการอภิปราย สร๎างสรรค์ละครสั้น วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการ
ละครสร๎างเกณฑ์การประเมินการแสดง
เห็นคุณคํา ความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจําวัน มีความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค์ในการสร๎างงานนาฏศิลป์ ยอมรับคําติชมเพื่อนําไปใช๎ในการพัฒนางาน
รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 2.1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6
ศ 2.2 ม.4-6/3
ศ 3.1 ม.4-6/2 ม.4-6/4 ม.4-6/7
ศ 3.2
ม.4-6/2
รวมทัง้ หมด 9 ตัวชีว้ ดั

107
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ33101 ศิลปะ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

สาระทัศนศิลป์
ศึกษาเรื่องการใช๎เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการสร๎างงานทัศน์ศิลป์ หลักการ
ออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ด๎วยเทคโนโลยี การออกแบบงานทัศน์ศิลป์ ทฤษฏีการวิจารณ์
ศิลป์ การจัดทําแฟูมสะสมงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของวัฒนธรรมระหวํางประเทศของอาเซียนที่มีผลตํอ
งานทัศนศิลป์
โดยใช๎วิธีการอภิปราย ฝึกทักษะและเทคนิคการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ชั้นสูงในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ด๎วยเทคโนโลยี ออกแบบงานทัศนศิลป์ ประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ จัดทําแฟูมสะสมงานทัศนศิลป์
เห็นคุณคําการสร๎างสรรค์งานศิลปะ เกิดความชื่นชมในงานศิลปะประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ ด๎วยหลักวิชาการ นําความรู๎และทักษะไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน
รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 1.1
ศ 1.2

ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/8 ม.4-6/9
ม.4-6/ 3

รวมทัง้ หมด 5 ตัวชีว้ ดั

108
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ศ33102 ศิลปะ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2

เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ิลปะ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

สาระดนตรี
ศึกษา เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน๎ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น
และ 3 ชั้น เทคนิคและการถํายทอดอารมณ์เพลงด๎วยการร๎อง บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและการรวม
วงการถํายทอดอารมณ์ ความรู๎สึกของงานดนตรีจากแตํละประเทศของอาเซียน การนําดนตรีไป
ประยุกต์ใช๎กับการผํอนคลาย การพัฒนามนุษย์ การประชาสัมพันธ์ การบําบัดรักษา ธุรกิจ
การศึกษา บทบาทของดนตรีในการสะท๎อนแนวคิดและคํานิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม แนวทาง
วิธีการในการสํงเสริมและอนุรักษ์ดนตรี
โดยใช๎วธิ ีการเปรียบเทียบ อธิบาย อําน เขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากล ร๎องเพลง เลํน
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง นําดนตรีไปประยุกต์ใช๎ในงานอื่น ๆ เสนอแนวทางในการสํงเสริมและอนุรักษ์
ดนตรี
เห็นคุณคํา และเกิดความชื่นชมตํอดนตรี แสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ นํา
ดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจําวัน เห็นคุณคําทางดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม นําดนตรีไปใช๎ในชีวิตประจําวัน
สาระนาฏศิลป์
ศึกษาเรื่องประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร เทคนิคการจัดการแสดง
การสร๎างสรรค์ผลงาน วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน การ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของแตํละประเทศในอาเซียน
โดยใช๎วธิ ีการวิเคราะห์ บรรยาย สร๎างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ เสนอแนวคิดในการ
อนุรักษ์
นาฏศิลป์ไทย
เห็นคุณคํา ความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจําวัน มีความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค์ในการสร๎างนาฏศิลป์ เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์นาฏศิลป์
รหัสตัวชีว้ ดั
ศ 2.1 ม.4-6/ 4 ม.4-6/5 ม.4-6/7 ม.4-6/8
ศ 2.2 ม.4-6/ 3 ม.4-6/5
ศ 3.1 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/8
ศ 3.2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
รวมทัง้ หมด 11 ตัวชีว้ ดั

109
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ30201 ศิลปะ
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษา ค๎นคว๎าความรู๎เกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ บทเพลงและวงดนตรีแตํละ
ประเภท มีทักษะในการร๎องเพลง การแสดงนาฏศิลป์เป็นคูํและเป็นหมูํ
โดยใช๎กระบวนการคิดริเริ่ม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบในการสื่อความหมาย การขับ
ร๎องเพลง การบรรเลงดนตรี การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมูํคณะ การสร๎างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่น
ชอบ
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เกิดการวิเคราะห์ วิจารณ์ ชื่นชมเห็นคุณคําในความงาม
ความไพเราะ และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ผลการเรียนรู๎
1. รู๎และเข๎าใจเทคนิควิธีการสร๎างสรรค์งานด๎วยทัศนธาตุ และการออกแบบ
เบื้องต๎น
2. รู๎และเข๎าใจประเภทของบทเพลงและการบรรเลงดนตรี
3. รู๎และเข๎าใจการแสดงและการประดิษฐ์ทํารํา
รวมทัง้ หมด 3 ผลการเรียนรู๎

110
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ30202 ศิลปะ
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษา ค๎นคว๎าความรู๎เกี่ยวกับทัศนธาตุและการออกแบบโฆษณาในรูปแบบตําง ๆ การใช๎
เครื่องดนตรีในวงดนตรีประเภทตําง ๆ รูปแบบการแสดง ระบํา รํา ฟูอน
โดยใช๎กระบวนการคิดริเริ่ม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาประเภทตําง ๆ การ
ใช๎เครื่องดนตรีประกอบกับการแสดงในการรวมวง การแสดงระบํา รํา ฟูอน ในรูปแบบตําง ๆ
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เกิดการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ชื่นชมเห็นคุณคําใน
ความงามความไพเราะ และสามารถนําไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
ผลการเรียนรู๎
1. รู๎และเข๎าใจการสร๎างสรรค์งานศิลปะ การออกแบบโฆษณาในรูปแบบตําง ๆ
2. รู๎และเข๎าใจการเลํนดนตรีและรวมวง
3. รู๎และเข๎าใจการแสดงระบํารําฟูอนในรูปแบบตําง ๆ
รวมทัง้ หมด 3 ผลการเรียนรู๎

111
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ30203 ศิลปะ
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษา ค๎นคว๎าความรู๎เกี่ยวกับการออกแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบตําง ๆ ประเภทของ
ดนตรีไทยและสากล ละครสร๎างสรรค์
โดยใช๎กระบวนการคิดริเริ่ม ฝึกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ์ บรรเลงดนตรีได๎ถูกต๎อง
เทคนิคการร๎องและบรรเลงดนตรี การแสดงละครไทย ละครสากล
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เกิดการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ชื่นชมเห็นคุณคําใน
ความงาม ความไพเราะ และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู๎
1. รู๎และเข๎าใจการออกแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบตําง ๆ
2. รู๎และเข๎าใจเทคนิคการร๎องเพลงและบรรเลงดนตรี
3. รู๎และเข๎าใจการแสดงละครไทยและละครสากล
รวมทัง้ หมด 3 ผลการเรียนรู๎

112
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ30204 ศิลปะ
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษา ค๎นคว๎าความรู๎เกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ตูนล๎อเลียนในรูปแบบตําง ๆ
เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและตะวันตก จําแนกวงดนตรีไทยและสากล
สร๎างสรรค์เครื่องแตํงกาย อุปกรณ์ฉากแสง สี เสียง ประกอบการแสดงละคร
โดยใช๎กระบวนการคิดริเริ่ม ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพล๎อเลียน ภาพการ์ตูน เปรียบเทียบ
งานศิลปะตะวันออกและตะวันตก ขับร๎องเพลงและบรรเลงดนตรี สร๎างฉากละครประกอบการแสดง
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเกิดการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ชื่นชมเห็นคุณคําในความ
งาม ความไพเราะ และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู๎
1. รู๎และเข๎าใจการเขียนการ์ตูนล๎อเลียนในรูปแบบตําง ๆ ในงานทัศนศิลป์
2. รู๎และเข๎าใจการจําแนกวงดนตรีไทยและสากล
3. รู๎และเข๎าใจการสร๎างสรรค์เครื่องแตํงกายประกอบการแสดงละคร
รวมทัง้ หมด 3 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ30205 ศิลปะ
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ค๎นคว๎า คิดวิเคราะห์ ความรู๎เกี่ยวกับทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ คุณคํางานทัศนศิลป์ใน
รูปแบบตะวันออกและตะวันตก สร๎างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อํานและเขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากลใน
อัตราจังหวะตําง ๆ มีทักษะในการร๎องเพลงเลํนดนตรี สร๎างสรรค์ละครสั้น
โดยใช๎กระบวนการคิดริเริ่ม ฝึกปฏิบัติ สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ ฝึกอํานเขียนโน๎ต
ดนตรีไทยและสากลในจังหวะตําง ๆ ฝึกทักษะการร๎องเลํนดนตรี สร๎างบทละครประกอบการแสดง
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เกิดการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ชื่นชมเห็นคุณคําในความ
งาม ความไพเราะ และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ผลการเรียนรู๎
1. รู๎และเข๎าใจทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ คุณคํางานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก
และตะวันตก
2. รู๎และเข๎าใจการเขียนโน๎ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตําง ๆ
3. รู๎และเข๎าใจการสร๎างบทละครสั้นประกอบการแสดง
รวมทัง้ หมด 3 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ศ30206 ศิลปะ
เวลา 40 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูศ๎ ลิ ปะ
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ค๎นคว๎า คิดวิเคราะห์ งานด๎านจิตรกรรม ประติมากรรม ใช๎เทคโนโลยีในการจัด
องค์ประกอบศิลป์ ประวัติดนตรีไทย-สากล เทคนิคการขับร๎อง บรรเลงดนตรี การเคลื่อนไหว
นาฏศิลป์ ภาษาทํา การประดิษฐ์ทํารําประกอบเพลง จัดการแสดงนาฏศิลป์
โดยใช๎กระบวนการคิดริเริ่ม ฝึกปฏิบัติงานด๎านจิตรกรรม ประติมากรรม นํา
เทคโนโลยีมาสร๎างสรรค์ผลงาน ร๎องเพลงไทย-สากล การประดิษฐ์ทํารําประกอบการจัดแสดง
นาฏศิลป์
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ เกิดการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ชื่นชมเห็นคุณคํา
ในความไพเราะ และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องท๎องถิ่น สืบทอดวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ
ผลการเรียนรู๎
1. รู๎และเข๎าใจการสร๎างงานด๎านจิตรกรรม ประติมากรรม
ในการจัดองค์ประกอบศิลป์
2. รู๎และเข๎าใจประวัติดนตรีไทยและสากล เทคนิคการขับร๎องและบรรเลงดนตรี
3. รู๎และเข๎าใจการประดิษฐ์ทํารําประกอบเพลง ในการแสดงนาฏศิลป์
รวมทัง้ หมด 3 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม
กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ง30101 งานบ๎าน
ง30102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ง30103 งานเกษตร
ง30104 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ง30105 งานชําง งานประดิษฐ์
ง30106 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

จํานวน 20 ชั่วโมง
จํานวน 20 ชั่วโมง
จํานวน 20 ชั่วโมง
จํานวน 20 ชั่วโมง
จํานวน 20 ชั่วโมง
จํานวน 20 ชั่วโมง

รายวิชาเพิ่มเติม
ง30201 การผลิตพันธุ์พืช
จํานวน 20 ชั่วโมง
ง30202 การปลูกผักทั่วไป
จํานวน 20 ชั่วโมง
ง30203 การปลูกไม๎ประดับ
จํานวน 20 ชั่วโมง
ง30204 งานแกะสลักกระจกหินอํอนและแกรนิต จํานวน 20 ชั่วโมง
ง30205 ชํางเดินสายไฟฟูาในอาคาร
จํานวน 20 ชั่วโมง
ง30206 งานเขียนแบบกํอสร๎างเบื้องต๎น
จํานวน 20 ชั่วโมง
ง30207 ชํางอาหารไทย
จํานวน 20 ชั่วโมง
ง30208 ชํางผลิตภัณฑ์จากวัสดุท๎องถิ่น
จํานวน 20 ชั่วโมง
ง30209 งานประดิษฐ์ของชํารํวย
จํานวน 20 ชั่วโมง
ง30210 งานขนมไทย
จํานวน 20 ชั่วโมง
ง30211 การหํอของขวัญด๎วยไอเดีย
จํานวน 20 ชั่วโมง
ง30212 การประดิษฐ์ตุ๏กตา
จํานวน 20 ชั่วโมง
* I32201 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎( IS1) จํานวน 40 ชั่วโมง

0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5 หนํวยกิต
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง30101 งานบ๎าน
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต การเลือกใช๎ ดูแลรักษาเสื้อผ๎าและเครื่อง
แตํงกาย การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ๎า หน๎าที่และบทบาทของตนเองที่มีตํอสมาชิกในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน การดูแลรักษาบ๎าน การดูแลรักษาทําความสะอาดบ๎าน การจัดตกแตํงบ๎านและ
โรงเรียน การเก็บ ถนอมและแปรรูปอาหาร แนวทางเข๎าสูํอาชีพ การเตรียมตัวหางานและพัฒนา
บุคลิกภาพให๎เหมาะกับอาชีพ
โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ การออกแบบการจัดการ การสืบค๎นและแสวงหาความรู๎จากแหลํง
ตําง ๆ มาพัฒนากระบวนการทํางาน
เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ มีทักษะ มีจิตสํานึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและ
ยั่งยืน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทนและมี ความรับผิดชอบ
ตํอตนเองและครอบครัว
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7
ง 4.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3, ม.4-6/4
รวมทัง้ หมด 11 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง30102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กลุํมสาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ ระบบเทคโนโลยี ทรัพยากรทาง
เทคโนโลยี ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางตํอเทคโนโลยี องค์ประกอบของสารสนเทศ องค์ประกอบและ
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข๎อมูลสําหรับเครือขํายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ตํอพํวงเทคโนโลยีสารสนเทศและข๎อควรปฏิบัติสําหรับผู๎ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหา ทักษะการคิด วิเคราะห์ การเลือก
เครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธีการแก๎ปัญหา การถํายทอดความคิดในการแก๎ปัญหา
เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู๎ สามารถ
แก๎ไขปัญหา ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบํงปัน
ความสุขให๎กับผู๎อื่นได๎ และนําไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับการดํารงชีวิตประจําวันได๎
รหัสตัวชีว้ ดั
ง 2.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2
ง 3.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 , ม. 4-6/3 , ม. 4-6/4 , ม. 4-6/5 , ม.4-6/6
รวมทัง้ หมด 8 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง30103 งานเกษตร
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต การปลูกพืช ขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ การบํารุง
เก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช๎ และอุปกรณ์ในการทํางาน และแปรรูปอาหาร วิธีการ หลักการ
เหตุผล การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพ การเลือกใช๎เทคโนโลยีทางการเกษตรและ
ฝึกปฏิบัติการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปอาหาร
โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลุํม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแสวงหาความรู๎
กระบวนการแก๎ปัญหาและการจัดการ
เพื่อให๎นักเรียนได๎มีความรู๎ มีทักษะในการทํางาน อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ใช๎พลังงานและ
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา สามารถนําเทคโนโลยีมาใช๎อยํางเหมาะสมกับอาชีพ มีความรักสามัคคี ในการ
ทํางานรํวมกัน มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยและ
ดํารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7
ง 4.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4
รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง30104 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาสิ่งของเครื่องใช๎ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางปลอดภัย ชิ้นงานที่เป็นแบบจําลองการ
รายงานผลโดยใช๎ซอฟแวร์ชํวยในการออกแบบ นําเสนองาน การเขียนและการออกแบบโปรแกรมด๎วย
วิชชวลเบสิก การทดสอบโปรแกรม การจัดทําเอกสารข๎อมูล การสร๎างชิ้นงาน การทําโครงงาน
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช๎ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให๎เหมาะสมกับงาน
โดยการใช๎ทักษะวิเคราะห์ปัญหา การจัดการ การพัฒนาสื่อ การพัฒนาเครื่องมือ การทดลอง
ทฤษฎี การประยุกต์ใช๎งาน การศึกษาค๎นคว๎า การนําเสนอและเผยแพรํ
เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเขียนโปรแกรมทางภาษาคอมพิวเตอร์ ทําโครงงานคอมพิวเตอร์ และ
สามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ เกิดทักษะในการทํางานที่ดี และสามารถนํามาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎อยํางเหมาะสม
รหัสตัวชีว้ ดั
ง 2.1 ม. 4-6/3
ง 3.1 ม. 4-6/6 , ม. 4-6/7 , ม. 4-6/8
รวมทัง้ หมด

4

ตัวชีว้ ดั

120
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง30105 งานชําง งานประดิษฐ์
เวลาเรียน 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาวิธีการทํางาน การตั้งคํา ประกอบซํอมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ สิ่งอํานวย
ความสะดวกในบ๎านและโรงเรียน การบํารุงเก็บรักษา เครื่องใช๎ไฟฟูา และอุปกรณ์ อํานวยความ
สะดวกในชีวิตประจําวัน การประดิษฐ์ของใช๎ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การจําลองอาชีพ กิจกรรมอาชีพ
การสมัครงาน การสัมภาษณ์ การทํางาน การเปลี่ยนงานและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ของใช๎ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย
โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลุํม กระบวนการแสวงหาความรู๎ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
แก๎ปัญหาและการจัดการในการสร๎างสรรค์ผลงาน
เพื่อให๎นักเรียนได๎มีความรู๎ มีทักษะในการทํางาน สามารถสร๎างสรรค์ผลงานสูํอาชีพที่ตนถนัด
และสนใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ใช๎พลังงานทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา มีความคิดสร๎างสรรค์ เลือกและใช๎
เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพ เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคํานิยมที่พึงประสงค์ รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย สามารถปรับตัว
อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางเป็นปกติสุข
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1
ง 4.1

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.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4

รวมทั้งหมด 11 ตัวชีว้ ดั

121
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง30106 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองหรือผู๎อื่นผลิต สิ่งของเครื่องใช๎ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล๎อม
เทคโนโลยีสะอาด กลไกและการควบคุมไฟฟูาอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบ ภาพรําง
ภาพ 2มิติ ภาพ 3 มิติ การออกแบบชิ้นงาน วิธีการทําชิ้นงาน การติดตํอสื่อสาร ค๎นหาข๎อมูลผําน
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างชิ้นงาน
ผลกระทบด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อมที่เกิดจากชิ้นงานที่สร๎างขึ้น
โดยการใช๎ทักษะการตัดสินใจ การพิจารณา ศึกษาหาผลกระทบเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการเทคโนโลยี หลักการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์เบื้องต๎น การวิเคราะห์จุดมุํงหมายของการ
ออกแบบ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ที่แปลกใหมํ การจัดการเทคโนโลยี การวิเคราะห์เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการสร๎างผลงาน สามารถใช๎เทคโนโลยีสร๎าง
นวัตกรรม มีความละเอียดในการทํางาน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช๎งานอินเตอร์เน็ต สามารถนํา
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎กับการดํารงชีวิตประจําวันได๎
รหัสตัวชีว้ ดั
ง 2.1 ม. 4-6/4 , ม. 4-6/5
ง 3.1 ม. 4-6/9 , ม. 4-6/10 , ม. 4-6/11 , ม. 4-6/12
รวมทัง้ หมด 6 ตัวชีว้ ดั

122
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30201 การผลิตพันธุ์พชื
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการขยายพันธุ์พืช เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช การขยายพันธ์พืชโดยใช๎เพศ และการขยายพันธุ์พืชโดยไมํใช๎เพศ การอนุบาลพันธุ์ไม๎ การปลูกพืช
ในภาชนะตําง ๆ และการดําเนินการทางธุรกิจ
สํารวจปัจจัยการผลิตและสภาวะการตลาด วางแผนการผลิตพันธุ์ไม๎ การเลือกเครื่องมือ และ
วัสดุอุปกรณ์ ให๎เหมาะสมกับวิธีการขยายพันธุ์ ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช เชํน การเพาะเมล็ด การ
ปักชํา การตอนกิ่ง การติดตา การตํอกิ่ง การทาบกิ่ง การแบํงและแยก ปฏิบัติวิธีการขยายพันธุ์พืช
ได๎อยํางน๎อย 4 วิธี การดูแลและบํารุงรักษา การคํานวณคําใช๎จําย กําหนดราคาขาย การจัด
จําหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน การทําบัญชีรายรับ-รายจําย
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจการผลิตพันธ์พืช มีทักษะในการเพาะเมล็ด การปักชํา การตอนกิ่ง
การติดตา การตํอกิ่ง การทาบกิ่ง การแบํงและแยก และจําหนําย ทํางานรํวมกับคนอื่นได๎ มีความ
วิริยะอุตสาหะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่เหมาะสม มีจิตสํานึกในการใช๎ทรัพยากรในการ
ทํางานอยํางคุ๎มคํา และยั่งยืน โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย ความสําคัญของการขยายพันธุ์พืช
2. บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
3. มีความรู๎และทักษะในการปลูกพืชโดยการใช๎เมล็ด
4. มีความรู๎และทักษะในการขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชํา
5. มีความรู๎และทักษะในการขยายพันธุ์พืชโดยการตอน
6. มีความรู๎ในการอนุบาลพันธุ์ไม๎
7. มีความรู๎และทักษะในการปลูกพันธุไม๎ในภาชนะ
8. มีความรู๎ในระบบการตลาดและการจําหนํายผลผลิต
รวมทัง้ หมด 8 ผลการเรียนรู๎

123
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30202 การปลูกผักทัว่ ไป
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของพืชผักทั่วไป เชํน ผักกาด
ผักคะน๎า กะหล่ําปลี ฯลฯ การจําแนกและการแบํงชนิดของพืชผัก ทําเลที่เหมาะสมสําหรับการทํา
สวนผัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเจริญ เติบโตของพืชผัก ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี การเตรียมดิน
ปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การปูองกันโรคและกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว การถนอมอาหารและการแปรรูป
วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาด เลือกปลูกพืชอยํางน๎อย 3 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดิน
ปลูก ทําแปลงเพาะเมล็ด ทดสอบความงอกของเมล็ด เพาะเมล็ด หวํานเมล็ด ย๎ายกล๎าปลูก ดูแล
รักษา เก็บเกี่ยว แปรรูป และจัดผลิตผลจําหนําย คํานวณคําใช๎จําย กําหนดราคาขาย จัดจําหนําย
จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับรายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการปลูกพืชผักทั่วไป สามารถ แปรรูป
พืชผักและจําหนํายได๎ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู๎
1. เข๎าใจ ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของผัก การจําแนกประเภทของ
สวนผัก และ การแบํงประเภทของพืชผัก
2. เข๎าใจ การวางแผน เครื่องมือและอุปกรณ์
3. เข๎าใจ ปัจจัยที่สําคัญในการทําสวนผัก
4. เข๎าใจ การเลือกที่ทําสวนผัก
5. มีทักษะในการการเพาะเมล็ด ประโยชน์และการคัดเลือกการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
วิธีการเพาะเมล็ด
6. มีทักษะใน การทดสอบความงอก
7. มีทักษะใน การเตรียมดิน วิธีการปลูกการปฏิบัติดูแลรักษา การปูองกันกําจัด
ศัตรูพืชผัก
8. มีทักษะใน การย๎ายต๎นกล๎า
9. มีทักษะในการปลูกผักคะน๎า
10. มีทักษะในการเก็บเกี่ยวผลผลิต การจําหนํายและการแปรรูป
รวมทัง้ หมด 10 ผลการเรียนรู๎

124
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30203 การปลูกไม๎ประดับ
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของไม๎ประดับ ประเภทของไม๎ประดับ ที่
เกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ที่ใช๎ การขยายพันธุ์ วิธีการปลูก การบํารุงรักษา
การปูองกันและกําจัดศัตรู การตัดแตํงไม๎ประดับ
วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาด เลือกปลูกไม๎ประดับได๎อยํางน๎อย 3 ชนิด
ปฏิบัติงานเตรียมดินหรือวัสดุปลูก เลือกและใช๎อุปกรณ์ขยายพันธุ์ เลือกวิธีปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของ
พืช ดูแลรักษา ตัดแตํง คํานวณคําใช๎จําย กําหนดราคาขาย จัดจําหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน การ
ทําบัญชีรายรับ – รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการปลูกไม๎ประดับได๎รูปทรงตามต๎องการของ
ตลาด
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ของไม๎ประดับ
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเภทของไม๎ประดับ
3. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ที่ใช๎ การ
ขยายพันธุ์
4. มีความรู๎และทักษะในการปลูก การบํารุงรักษา การปูองกันและกําจัดศัตรู การตัดแตํง
ไม๎ประดับ
5. มีความรู๎และทักษะในการปลูกและขยายพันธุ์ ได๎อยํางน๎อย 3 ชนิด
6. มีความรู๎และทักษะในการการดูแลบํารุงรักษา การตัดแตํงไม๎ที่ปลูกได๎
7. มีความรู๎และทักษะในการ การจัดการผลผลิต และการจําหนําย
8. มีความรู๎และเข๎าใจในการจัดการ การทําบัญชี และการคิดต๎นทุน กําไรและราคาขาย
9. นําความรู๎ไปประยุกต์ในการหารายได๎หรือนําไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได๎
รวมทัง้ หมด 9 ผลการเรียนรู๎

125
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30204 งานแกะสลักกระจก หินอํอน และแกรนิต กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของงานแกะสลักลายกระจก หินอํอนและแกรนิต ประโยชน์
นําไปใช๎ การเลือกใช๎วัสดุที่นํามาประดิษฐ์ให๎เหมาะสมกับงาน เครื่องมือกระบวนการปฏิบัติงาน
การออกแบบลาย การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม การตลาดและการจัดจําหนําย
ทักษะฝึกปฏิบัติงานการออกแบบ การตัดกระจก หินอํอนและแกรนิตลายที่ออกแบบ การ
เตรียมทรายที่จะใช๎ยิงพํน การใช๎กรดกัดการยิงพํนกัดด๎วยทราย การประกอบและการติดตั้งกระจก
หินอํอนและแกรนิต การเก็บรักษาความสะอาดโดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการผลิตงานแกะสลักกระจก หินอํอนและ
แกรนิต เพื่อสร๎างสรรค์งาน สังคม ชีวิต โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ
มีเจตคติที่ดีตํออาชีพ รับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎ใจเกี่ยวกับการแกะสลักกระจก เครื่องแก๎ว และหินอํอนได๎
เหมาะสม สวยงาม
2. ออกแบบวางแผนการแกะสลักกระจก เครื่องแก๎ว และหินอํอนมาปฏิบัติงานได๎
เหมาะสม
3. สามารถเลือกวัสดุกระจก เครื่องแก๎ว และหินอํอนมาปฏิบัติงานได๎เหมาะสม
4. ปฏิบัติงานได๎อยํางปลอดภัย
5. สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องตามขั้นตอนและเก็บปัดกวาดบริเวณปฏิบัติงานเก็บ
เครื่องมือ อุปกรณ์ได๎อยํางเป็นระเบียบ
6. ปฏิบัติงานกระจก เครื่องแก๎ว และหินอํอนตามความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางมี
คุณภาพ เป็นที่พึงพอใจ
7. จัดแสดง ประเมินผลงาน และจัดจําหนํายได๎
รวมทัง้ หมด 7 ผลการเรียนรู๎

126
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30205 ชํางเดินสายไฟฟูาในอาคาร
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับไฟฟูาเบื้องต๎น เครื่องมือวัดไฟฟูา การอํานแบบ ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการเดินสายไฟฟูา การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ให๎เหมาะสมกับงาน
กฎระเบียบข๎อบังคับในการเดินสายไฟฟูาในอาคาร การเดินสายไฟฟูาวิธีตําง ๆ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา
โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับการตํอสายไฟฟูาแบบตําง ๆ เดินสายไฟฟูาด๎วยเข็มขัดรัดสายตุ๎มและ
อุปกรณ์จับยึดสายแบบอื่น ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ตําง ๆ อํานแบบและปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนด ให๎บริการ
ตรวจสอบ ซํอมแซมเหตุขัดข๎องทางไฟฟูา สํารวจแหลํงวัสดุและแหลํงบริการในท๎องถิ่น คํานวณ
คําใช๎จํายและกําหนดราคาคําบริการ ทําบัญชีรายรับ รายจําย
เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ให๎เหมาะสมกับงาน การอํานแบบและ
ปฏิบัติงานตามแบบ สามารถให๎บริการตรวจสอบ ซํอมแซมเหตุขัดข๎องทางไฟฟูาและเดินสายไฟฟูาใน
อาคารได๎
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎เกี่ยวกับไฟฟูาเบื้องต๎น เครื่องมือวัดไฟฟูา ความรู๎เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือในการเดินสายไฟฟูาการอํานแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ
กฎระเบียบข๎อบังคับในการเดินสายไฟในอาคาร
2. เลือกวัสดุอุปกรณ์ได๎เหมาะสมกับงาน
3. ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟูาวิธีการตําง ๆ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา ตํอ
สายไฟฟูาแบบตํางๆ ติดตั้งอุปกรณ์ตํางๆ ภายในอาคาร อํานแบบและปฏิบัติงานตาม
แบบที่กําหนดได๎
4. ให๎บริการตรวจสอบซํอมแซมเหตุขัดข๎องทางไฟฟูาสํารวจแหลํงวัสดุและแหลํงบริการใน
ท๎องถิ่น คํานวณคําใช๎จํายและกําหนดคําบริการ ทําบัญชีรายรับ-รายจําย
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎

127
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30206 งานเขียนแบบกํอสร๎างเบื้องต๎น
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาการใช๎และบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบกํอสร๎าง ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับทัศนียภาพ ภาพ
สามมิติ แปลน แผนผัง รูปด๎าน รูปตัด มิติ มาตราสํวนแบบขยาย หลักการใช๎เส๎นสัญลักษณ์ คํายํอใน
แบบแปลน
ปฏิบัติเขียนแบบอาคารไม๎ชั้นเดียวหลังคาเพิง หลังคามนิลา อาคารตึกชั้นเดียว ตึกชั้นเดียวยก
พื้น แปลนพื้น แปลนฐานรากคานคอดิน แปลนเสา คาน ตง รูปตัดแปลนโครงหลังคาแบบขยายเฉพาะ
จุดรูปด๎านหน๎าด๎านหลัง ด๎านข๎างซ๎าย ด๎านข๎างขวา
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการใช๎และบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบกํอสร๎าง
สามารถเขียนแบบและอํานแบบอาคารที่พักอาศัยไม๎ชั้นเดียว หลังคาเพิง หลังคามนิลา อาคารตึกชั้น
เดียวติดดิน ตึกชั้นเดียวยกพื้นเขียนรายละเอียดประกอบแบบ นําไปประยุกต์ใช๎ในงานชํางที่เป็นภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ได๎อยํางประหยัดคุ๎มคําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู๎
1. บอกชื่อเครื่องมือวิธีใช๎และบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบกํอสร๎าง
2. อธิบายทัศนียภาพ ภาพสามมิติ ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับงานเขียนแบบ
3. บอก ความหมายของ แปลน แผนผัง
4. อธิบายความหมายชนิดของเส๎น สัญลักษณ์คํายํอในแบบแปลน
5. บอกความหมายของมาตราสํวน แบบของมิติ
6. อธิบายความหมายรูปด๎าน รูปตัด
7. ปฏิบัติเขียนแบบอาคารไม๎ชั้นเดียวหลังคาเผิง
8. ปฏิบัติเขียนแบบอาคารไม๎ชั้นเดียวหลังคามนิลา
9. ปฏิบัติเขียนแบบอาคารตึกชั้นเดียว ติดดิน
รวมทัง้ หมด 9 ผลการเรียนรู๎

128
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30207 ชํางอาหารไทย
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาหลักการจัดอาหารประจําวัน การหุงต๎มอาหาร การสงวนคุณคําทางโภชนาการอนามัย
การเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห๎ง การเลือกใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎เหมาะสมกับชนิดของอาหาร การ
ประกอบอาหารไทยประเภทตํางๆ
โดยฝึกปฏิบัติการจัดรายการอาหารประจําวัน ซื้ออาหารสด อาหารแห๎งใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎
เหมาะสมกับชนิดอาหาร ประกอบอาหารไทยประเภทตํางๆ เชํน แกงจืด แกงเผ็ด ผัด ยํา เครื่อง
จิ้ม และอาหารวําง คํานวณคําใช๎จําย กําหนดราคาหรือคําบริการ จัดจําหนําย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย ทํางานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎ มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม มีจิตสํานึกในการใช๎ทรัพยากรในการทํางาน
อยํางคุ๎มคํา และจําหนํายได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของการทําอาหารไทยได๎
2. อธิบายวิธีการวิธีการขั้นตอนกระบวนการของการทําอาหารไทยชนิดตําง ๆ ได๎
3. รู๎และเข๎าใจวิธีการเลือกวัสดุ การใช๎ การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช๎ในการทําอาหารไทย
กรรมวิธีกรรมวิธีและเทคนิคการทําอาหารไทย
4. คิดวิเคราะห์งาน วางแผนการทํางาน ในการทําอาหารไทยได๎
5. มีความรู๎และทักษะในการทําอาหารไทยได๎อยํางน๎อย 10 ชนิด
6. จัดทําบัญชี รายรับ – รายจําย และกําหนดราคาขายได๎
7. มีเจตคติที่ดีตํอการทําอาหารไทยและนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได๎
รวมทัง้ หมด 7 ผลการเรียนรู๎

129
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30208 ชํางผลิตภัณฑ์จากวัสดุทอ๎ งถิน่
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช๎ของคนโดยทั่ว ๆ ไป ศึกษาวัสดุเหลือใช๎ วัสดุในท๎องถิ่น
เพื่อนํามาผลิตชิ้นงาน เครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช๎ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การ
ออกแบบ กระบวนการผลิต การบํารุงรักษา การซํอมแซม การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม การจัดจําหนําย
โดยฝึกทักษะการใช๎เครื่องมือ การประดิษฐ์ชิ้นงาน การตรวจซํอม การบํารุงรักษา การใช๎วัสดุ
อุปกรณ์ อยํางประหยัดรู๎คุณคํารักษาสิ่งแวดล๎อม
เพื่อให๎มีความรู๎ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ ออกแบบการใช๎
เครื่องมือ การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์เหลือใช๎วัสดุท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน์อยํางรู๎คุณคํา โดยใช๎
กระบวนการทางเทคโนโลยีในการสร๎างสรรค์ชิ้นงาน เสริมสร๎างคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และเจตคติที่ดีตํออาชีพ รักษาสิ่งแวดล๎อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช๎ วัสดุในท๎องถิ่นที่นํามาผลิตชิ้นงาน
เครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช๎ การบํารุงรักษาและการซํอมแซม กระบวนการ
ผลิตชิ้นงานจากวัสดุท๎องถิ่นหรือเศษวัสดุ
2. มีทักษะในการใช๎อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตชิ้นงาน การผลิตชิ้นงานเป็นสิ่งของ
เครื่องใช๎ตําง ๆ จากวัสดุเหลือใช๎หรือวัสดุในท๎องถิ่นได๎
3. มีความรู๎และทักษะในการออกแบบและผลิตชิ้นงาน เป็นสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ
4. จัดทําบัญชี รายรับ – รายจําย และกําหนดราคาขายได๎
5. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานได๎
6. มีเจตคติที่ดีตํออาชีพ และนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
รวมทัง้ หมด 6 ผลการเรียนรู๎

130
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30209 งานประดิษฐ์ของชํารํวย
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาความหมายและโอกาสในการใช๎จํายของชํารํวย ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ของชํารํวย
แบบตํางๆ การใช๎และการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์
โดยฝึกปฏิบัติการออกแบบ เลือกวัสดุ ประดิษฐ์ของชํารํวยแบบตํางๆ คํานวณคําใช๎จําย
กําหนดราคาหรือคําบริการ จัดจําหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ-รายจําย และ
ประเมินผลแบบกําหนด และจําหนํายได๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการประดิษฐ์ของชํารํวยเพื่อจําหนํายได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของการประดิษฐ์ของชํารํวยได๎
2. สามรถออกแบบ วิธีการ ขั้นตอน ในการประดิษฐ์ของชํารํวยได๎
3. สามารถเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ประดิษฐ์ของชํารํวยแบบตํางๆ และการเก็บรักษาได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม
4. ปฏิบัติงานประดิษฐ์ของชํารํวยตามรูปแบบที่กําหนดได๎อยํางน๎อย 10 อยําง
5. สามารถคิดต๎นทุน กําไร ราคาขาย และจัดทําบัญชีรายรับ – รายจํายได๎
6. จดบันทึกการปฏิบัติงานและนําเสนอเป็นรายงานได๎
รวมทัง้ หมด

6 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30210 งานขนมไทย
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาหาความรู๎ทั่วไปในการทําขนมไทย การเลือกใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎สําหรับทําขนมไทย การ
เลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห๎ง เทคนิคการทําขนมไทยชนิดตํางๆ การบรรจุ วิธีเก็บ
รักษาขนมไทยไว๎ได๎นานและถูกสุขลักษณะ
โดยฝึกปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช๎ในการทําขนมไทยแตํละชนิด ทําขนมไทย
ประเภทตํางๆ บรรจุและเก็บ คํานวณคําใช๎จํายกําหนดราคาหรือคําบริการการจัดจําหนําย จดบันทึก
ปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ-รายจํายและประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการทําขนมไทย มีคุณธรรมและเจตคติที่ดี
ตํองานและสามารถจําหนํายขนมไทยได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมายความสําคัญและประโยชน์ของขนมไทยได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม
2. สามารถเลือกวัสดุอุปการณ์การทําขนมไทยและการเก็บรักษาอุปกรณ์การทําขนมไทย
ได๎ถูกต๎อง
3. เลือกซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงของสดและของแห๎งการทําขนมไทยได๎อยําง
เหมาะสม
4. รู๎จักขั้นตอนและเทคนิคการทําขนมไทยประเภทตําง ๆ
5. สามารถปฏิบัติทําขนมไทยได๎ถูกต๎องตามขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทํา
ขนมไทยประเภทตําง ๆ ได๎
6. รู๎จักวิธีการบรรจุและเก็บรักษาขนมไทยได๎อยํางถูกต๎อง
7. สามารถคิดคํานวณคําใช๎จํายกําหนดราคาการจําหนํายขนมไทยได๎
8. มีเจตคติที่ดีตํอการทําขนมไทย
รวมทัง้ หมด 8 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30211 การหํอของขวัญด๎วยไอเดีย
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาการสร๎างสรรค์รูปแบบการหํอของขวัญให๎สวยงาม และการแก๎ปัญหาในการหํอของขวัญ
ให๎เกิดความหลากหลายวิธีการ สามารถทําได๎งําย ด๎วยวัสดุเหลือใช๎ภายในบ๎าน
โดยฝึกปฏิบัติหํอของขวัญในรูปแบบตํางๆ รวมถึงวัสดุที่สามารถนํามาใช๎งานได๎ การคิด
สร๎างสรรค์ และการแก๎ปัญหาการออกแบบให๎เกิดรูปลักษณ์ที่แปลกใหมํสวยงาม ตรงตามความ
ต๎องการ เหมาะสมตามโอกาส และถูกกาลเทสะ
เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการคิดสร๎างสรรค์ชิ้นงาน สามารถออกแบบรูปลักษณ์
กลํองของขวัญให๎ตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงตามความต๎องการได๎ พร๎อมทั้งประยุกต์วิธีการ ให๎เกิด
วิธีการใหมํ และรูปลักษณ์ใหมํได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย ความเป็นมา และประโยชน์ของการหํอของขวัญด๎วยไอเดียได๎
2. จําแนกรูปแบบ ออกแบบและประเภทการหํอของขวัญด๎วยไอเดียแบบตํางๆได๎อยําง
เหมาะสมและมีคุณคํา
3. บอกวิธีการใช๎และการเก็บบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดตํางๆที่ใช๎ในการหํอ
ของขวัญด๎วยไอเดียได๎
4. เลือกใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหํอของขวัญด๎วยไอเดียได๎เหมาะสมกับลักษณะ
งาน
5. ออกแบบและปฏิบัติในในการหํอของขวัญด๎วยไอเดียได๎อยํางสวยงาม
6. คิดคํานวณคําใช๎จํายและกําหนดราคาในการจําหนํายได๎
7. วางแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนและประเมินผลการปฏิบัติงานได๎
8. มีเจตคติที่ดีตํองานหํอของขวัญด๎วยไอเดียเพื่อไปประกอบอาชีพได๎
รวมทัง้ หมด

8 ผลการเรียนรู๎

133
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง30212 การประดิษฐ์ตุ๏กตา
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับงานตุ๏กตา ความหมาย วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการทํา เทคนิคตํางๆ
ในการประดิษฐ์ตุ๏กตา การเก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช๎อยํางงํายได๎ถูกต๎องตามขั้นตอน
โดยเน๎นการฝึกปฏิบัติ และสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับมาคิดวิเคราะห์ได๎อยํางสร๎างสรรค์ เข๎าใจ
เกี่ยวกับการนําเสนอผลงานด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายรูปแบบ ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ และ
การจัดจําหนํายชิ้นงาน
เพื่อให๎เกิดความรู๎ความ มีความรับผิดชอบในงานที่ทํา มีความประณีตและความเรียบร๎อย รัก
การทํางาน เห็นคุณคําของงานที่ทําและให๎เห็นถึงประโยชน์ นําไปปรับใช๎ในการดําเนินชีวิตได๎อยําง
สมบูรณ์
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย ความเป็นมา และประโยชน์ของการประดิษฐ์ตุ๏กตาได๎
2. จําแนกรูปแบบ ออกแบบและประเภทการประดิษฐ์ตุ๏กตาแบบตํางๆได๎อยํางเหมาะสม
และมีคุณคํา
3. บอกวิธีการใช๎และการเก็บบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ชนิด ตํางๆที่ใช๎ในการประดิษฐ์
ตุ๏กตาได๎
4. เลือกใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ตุ๏กตาได๎เหมาะสมกับลักษณะงาน
5. คิดคํานวณคําใช๎จํายและกําหนดราคาในการจําหนํายได๎
6. วางแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนและประเมินผลการปฏิบัติงานได๎
7. มีเจตคติที่ดีตํองานประดิษฐ์ตุ๏กตาเพื่อไปประกอบอาชีพได๎
รวมทัง้ หมด 7 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
I32201 การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ (Research and Knowledge Formation :IS)
กลุมํ สาระการเรียนรูก๎ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ ตั้งประเด็น/คําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
การตั้งสมมติฐาน การค๎นคว๎า การแสวงหาความรู๎ข๎อมูล การออกแบบ การวางแผนรวบรวมข๎อมูล
การใช๎กระบวนการกลุํม การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คําสถิติ การสังเคราะห์ การสรุปองค์ความรู๎และ
การเสนอวิธีคิดแก๎ปัญหาที่เป็นระบบ
โดยฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
ตั้งสมมติฐานและให๎เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต๎แย๎งประเด็นความรู๎ โดยใช๎ความรู๎จากศาสตร์ตํางๆ และมี
ทฤษฎีรองรับ ค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ออกแบบวางแผนรวบรวมข๎อมูลและสารสนเทศ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์
สรุปองค์ความรู๎และรํวมกันเสนอแนวคิด วีการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วยกระบวนการคิด
กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุํมในการ
วิพากษ์
เพื่อให๎เกิดทักษะในการค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎ สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงความรู๎ ความเป็นมาของศาสตร์ หลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา และมีทักษะในการนําเสนอ
ผลการศึกษาค๎นคว๎า ในรูปแบบการเขียนรายงานและอ๎างอิงแหลํงที่มาของข๎อมูลที่นําเชื่อถือ นําองค์
ความรู๎ไปแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็นระบบ เห็นประโยชน์และคุณคําของการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
ผลการเรียนรู๎
1. ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
2. ตั้งสมมติฐานและให๎เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต๎แย๎งประเด็นความรู๎โดยใช๎ความรู๎
จากสาขาวิชาตํางๆ และมีทฤษฎีรองรับ
3. ออกแบบ วางแผน ใช๎กระบวนการรวบรวมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษา ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหลํงเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบความนําเชื่อถือของแหลํงข๎อมูล
6. วิเคราะห์ข๎อค๎นพบด๎วยสถิติที่เหมาะสม
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู๎ด๎วยกระบวนการกลุํม
8. เสนอแนวคิด แก๎ไขปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วยองค์ความรู๎จากการค๎นพบแผนการ
ทํางานของนักเรียน
รวมทัง้ หมด 8 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐานและเพิม่ เติม
กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
อ31101
อ31102
อ32101
อ32102
อ33101
อ33102

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม
อ31201
อ31202
อ32201
อ32202
อ33201
อ33202
อ30201
อ30202
อ30203
อ30204
อ30205
อ30206

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2
ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุํม 1
ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุํม 2
ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 1
ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 2

รายวิชาภาษาจีน
จ30201 ภาษาจีน 1
จ30202 ภาษาจีน 2
จ30203 ภาษาจีน 3
จ30204 ภาษาจีน 4
จ30205 ภาษาจีน 5
จ30206 ภาษาจีน 6

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1
1
1
1
1
1

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

136
คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ31101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
เวลา 40 ชัว่ โมง จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาการใช๎ภาษา น้ําเสียง และกิริยาทําทางสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลองที่
เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม มารยาทสังคม ความรู๎ด๎านภาษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) การเตรียมตัวเพื่อเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทยที่เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่
เรื่องสั้น กิจกรรม ขําว เหตุการณ์ สถานการณ์ตามความสนใจ การแสดงความต๎องการ เสนอ ตอบรับ
และปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือเรื่องเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล๎ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ขําว
เหตุการณ์ สถานการณ์ปัจจุบันความเหมือนและความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ
คําแนะนําในคูํมือการใช๎งานตํางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย คําบรรยาย หลักการอํานออกเสียงข๎อความ ขําว
ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง บทละครสั้น (skit) นิทาน (tale) สารคดีและบันเทิงคดี เรื่อง กิจกรรม
ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางโครงสร๎าง
ประโยค ข๎อความ ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษากับของไทย การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น
ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษ
โดยปฏิบัติตาม จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความ อธิบาย เขียนประโยคและข๎อความ
ที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ แสดงความคิดเห็นจาก พร๎อมทั้งให๎เหตุผล สนทนาและเขียนโต๎ตอบ
ข๎อมูล บรรยายความรู๎สึกแสดงความคิดเห็น พูดและเขียน ขอและให๎ข๎อมูล ในสถานการณ์จําลองหรือ
สถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม มีเหตุผล สรุปใจความสําคัญ วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์
เปรียบเทียบ และนําไปใช๎อยํางมีเหตุผล ใช๎เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการสืบค๎นความรู๎ ค๎นคว๎า
รวบรวม บันทึก สรุปความรู๎ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ เป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอ
และประกอบอาชีพนําเสนอด๎วย
เพื่อให๎เห็นคุณคํา ความสําคัญ ความจําเป็นของภาษาอังกฤษ มีทักษะในด๎านภาษาและการ
สื่อสาร มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียนและ
สากล
รหัสตัวชีว้ ดั
ต 1.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/ 4
ต 1.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5
ต 1.3 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3
ต 2.1 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2, ม. 4-6/3
ต 2.2 ม. 4-6/1, ม. 4-6/2
ต 3.1 ม. 4-6/1
ต 4.1 ม. 4-6/1
ต 4.2 ม. 4-6/1 ,ม. 4-6/2
รวมทัง้ หมด

21 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ31102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
เวลา 40 ชัว่ โมง จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาการใช๎ภาษา น้ําเสียง และกิริยาทําทางสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลองที่
เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมตามมารยาทสังคม ความรู๎ด๎านภาษาวัฒนธรรม
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) การเตรียมตัวเพื่อเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทยที่เหมาะสมกับระดับของบุคคล
โอกาส และสถานที่ เรื่องสั้น กิจกรรม ขําว เหตุการณ์ สถานการณ์ตามความสนใจ ข๎อมูล ใน
สถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม มีเหตุผล สรุปใจความสําคัญ วิเคราะห์เรื่อง
กิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจความเหมือนและความแตกตํางระหวําง
โครงสร๎างประโยค ข๎อความ ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูํมือการใช๎งานตํางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย คํา
บรรยาย อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง บทละครสั้น (skit) นิทาน(tale)
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล๎ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ขําว เหตุการณ์
สถานการณ์ปัจจุบัน สารคดีและบันเทิงคดี ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค
ข๎อความ ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของ
ไทย การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น ประเทศชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ
โดยจับใจความสําคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความ อธิบาย เขียนประโยคและข๎อความที่ไมํใชํความ
เรียงรูปแบบตํางๆ แสดงความคิดเห็นพร๎อมทั้งให๎เหตุผล สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูล บรรยาย
ความรู๎สึก เปรียบเทียบ พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความ
ชํวยเหลือ ขอและให๎ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ และนําไปใช๎อยํางมีเหตุผล ใช๎เทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษในการสืบค๎นความรู๎ ค๎นคว๎า รวบรวม บันทึก สรุปความรู๎ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํงการ
เรียนรู๎ตํางๆ เป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพนําเสนอด๎วย
เพื่อให๎เห็นคุณคํา ความสําคัญ ความจําเป็นของภาษาอังกฤษ มีทักษะในด๎านภาษาและการ
สื่อสาร มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล
รหัสตัวชีว้ ดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2
รวมทัง้ หมด

ม. 4-6/1,
ม. 4-6/1,
ม. 4-6/1,
ม. 4-6/1,
ม. 4-6/1,
ม. 4-6/1
ม. 4-6/1
ม. 4-6/1,

ม. 4-6/2,
ม. 4-6/2,
ม. 4-6/2,
ม. 4-6/2,
ม. 4-6/2

21 ตัวชีว้ ดั

ม. 4-6/2

ม. 4-6/3, ม. 4-6/ 4
ม. 4-6/3, ม. 4-6/4, ม. 4-6/5
ม. 4-6/3
ม. 4-6/3
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
เวลา 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาภาษา น้ําเสียงและกิริยาทําทาง สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง มารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา คําแนะนําในการใช๎คูํมือตํางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย คําบรรยาย
ข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรองและบทละครสั้น (Skit) ประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ข๎อมูล ความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดี เรื่อง กิจกรรม ขําว
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ โครงสร๎างประโยค เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว
ประสบการณ์ สถานการณ์ ขําว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคม ข๎อความ สํานวน คํา
พังเพย สุภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษากับของไทย ความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสาระการเรียนรู๎อื่น จากสื่อและแหลํงการ
เรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ
โดยปฏิบัติในสถานการณ์ในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม อยํางคลํองแคลํว ตํอเนื่อง
และเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ อํานออกเสียงถูกต๎อง อธิบาย ระบุและ เขียน จับ
ใจความสําคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความและแสดง พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ สนทนา
และเขียนโต๎ตอบ บรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็น พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอ
ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ ขอและให๎ข๎อมูล ในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริง
อยํางเหมาะสม มีเหตุผล สรุปใจความสําคัญ/แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมเจ๎าของ
ภาษาและภาษาไทย และนําไปใช๎อยํางมีเหตุผล ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม
วิเคราะห์ บันทึก สรุปและนําเสนอด๎วยการพูดและการเขียน เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น/ประเทศชาติ
เพื่อให๎มีวินัยในตนเอง และมีจิตสาธารณะ มีทักษะในการสื่อสารด๎วยภาษาตํางประเทศ ใฝุรู๎
ใฝุเรียน สามารถใช๎ภาษาในการสื่อสารอยํางเห็นคุณคําในการสร๎างสรรค์งาน มีจิตสาธารณะ รักความ
เป็นอยูํอยํางไทย และพร๎อมเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล
รหัสตัวชีว้ ดั
ต 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4
ต 1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5
ต 1.3 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3
ต 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3
ต 2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2
ต 3.1 ม.4-6/1
ต 4.1 ม.4-6/1
ต 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2
รวมทัง้ หมด 21 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ32102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 4
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
เวลา 40 ชัว่ โมง จํานวน 1.0 หนํวยกิต

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ศึกษาภาษา น้ําเสียงและกิริยาทําทาง สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง มารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา คําแนะนําในการใช๎คูํมือตํางๆ คําชี้แจง คําอธิบาย คําบรรยาย
ข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรองและบทละครสั้น (Skit) ประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ข๎อมูล ความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดี เรื่อง กิจกรรม ขําว
เหตุการณ์ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล๎ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ขําว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูํใน
ความสนใจของสังคม และสถานการณ์ตามความสนใจ โครงสร๎างประโยค ข๎อความ สํานวน คําพังเพย
สุภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษากับของไทย ความเหมือน ความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมเจ๎าของภาษาและ
ภาษาไทยความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสาระการเรียนรู๎อื่น จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ใน
การศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ
โดยปฏิบัติในสถานการณ์ในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม อยํางคลํองแคลํว ตํอเนื่อง
และเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ อํานออกเสียงถูกต๎อง อธิบาย ระบุและ เขียน จับ
ใจความสําคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความและแสดง พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ สนทนา
และเขียนโต๎ตอบ บรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็น พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอ
ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ ขอและให๎ข๎อมูล ในสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์จริง
อยํางเหมาะสม มีเหตุผล สรุปใจความสําคัญ/แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และนําไปใช๎อยํางมีเหตุผล ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม
วิเคราะห์ บันทึก สรุปและนําเสนอด๎วยการพูดและการเขียน เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น/ประเทศชาติ
เพื่อให๎มีวินัยในตนเอง และมีจิตสาธารณะ มีทักษะในการสื่อสารด๎วยภาษาตํางประเทศ ใฝุรู๎
ใฝุเรียน สามารถใช๎ภาษาในการสื่อสารอยํางเห็นคุณคําในการสร๎างสรรค์งาน มีจิตสาธารณะ รักความ
เป็นอยูํอยํางไทย และพร๎อมเข๎าสูํความเป็นมาตรฐานสากล
รหัสตัวชีว้ ดั
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4
ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5
ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3
ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3
ม.4-6/1, ม.4-6/2
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1, ม.4-6/2

รวมทัง้ หมด 21 ตัวชีว้ ดั
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 5
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชัว่ โมง จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาการอํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง ถูกต๎องตามหลักการ
อําน ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูํมือการใช๎งานตํางๆ เลือกและใช๎คําขอร๎อง คําชี้แจง คําอธิบาย และคํา
บรรยาย ให๎คําแนะนํา พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ จําลองหรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม อธิบาย ระบุและเขียน
ประโยค ข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ที่อํ าน วิเคราะห์ เปรียบเทียบความ
แตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว บรรยาย อธิบาย
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง ข๎อความ สํานวน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มา
ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากั บของไทย เรื่องที่เป็นสารคดี และ
บันเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์ ประสบการณ์ สถานการณ์ ในสังคมและโลก ประเด็น
ที่อยูํในความสนใจ
โดยสืบค๎น ค๎นคว๎า รวบรวม สรุป นําเสนอความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ
เรี ย นรู๎ อื่ น จากสื่ อ และแหลํ ง การเรี ย นรู๎ ตํ า งๆ ในการศึ ก ษาตํ อ และประกอบอาชี พ เผยแพรํ /
ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น /ประเทศชาติเป็นภาษาตํางประเทศ
สื่ อ สารอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง เหมาะสมในสถานการณ์ จ ริ ง /สถานการณ์ จํ า ลองที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห๎ อ งเรี ย น
สถานศึกษา เพื่อขอและให๎ และนําเสนอ พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ รวมทั้งสรุป
ใจความสําคัญ แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล เข๎ารํวม แนะนํา กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยํางเหมาะสมโดยเลือกใช๎ภาษา น้ําเสียงและกริยาทําทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล
เวลา โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และนําไปใช๎อยํางมี
เหตุผล
เพื่อให๎มีทักษะในการสื่อสาร เห็นคุณคําของภาษาอังกฤษ ใฝุรู๎ใฝุเรียน มีวินัยในตนเองและมี
จิตสาธารณะเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ม.4-6/1,
ม.4-6/1,
ม.4-6/1,
ม.4-6/1,
ม.4-6/1,
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1,

รวมทัง้ หมด

21 ตัวชีว้ ดั

ม.4-6/2,
ม.4-6/2,
ม.4-6/2,
ม.4-6/2,
ม.4-6/2
ม.4-6/2

ม.4-6/3, ม.4-6/4
ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5
ม.4-6/3
ม.4-6/3
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
อ33102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 6
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กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
เวลาเรียน 40 ชัว่ โมง
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาการอํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละครสั้นถูกต๎อง
ตามหลั กการอําน ปฏิบั ติตามคําแนะนําในคูํมือการใช๎งานตํางๆ เลื อกและใช๎คําขอร๎อง คําชี้แจง
คําอธิบาย และคําบรรยาย ให๎คําแนะนํา พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอให๎ความชํวยเหลือ
ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์ จําลองหรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม
อธิ บ าย ระบุ แ ละเขี ย นประโยค ข๎ อ ความให๎ สั ม พัน ธ์ กั บ สื่ อ ที่ ไ มํ ใ ชํค วามเรี ย งรู ป แบบตํ า งๆ ที่ อํ า น
วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน
และท๎องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาตํางประเทศข๎อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต
ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย
เรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น /ขําว/เหตุการณ์ ประสบการณ์ สถานการณ์ ใน
สังคมและโลก ประเด็นที่อยูํในความสนใจ
โดยการสืบค๎น ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึกสรุป นําเสนอความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบ
อาชีพ เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ สื่อสารอยํางตํอเนื่อง เหมาะสมในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลอง
ที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม เพื่อขอและให๎ และนําเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ตีความ สะท๎อนความรู๎สึก และแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ รวมทั้งสรุปใจความสําคัญ แกํน
สาระที่ได๎จากการวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล เข๎ารํวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อยํางเหมาะสมโดยเลือกใช๎ภาษา น้ําเสียงและกริยาทําทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา
โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และนําไปใช๎อยํางมีเหตุผล
เพื่อให๎มีทักษะในการสื่อสาร เห็นคุณคําของภาษาอังกฤษ ใฝุรู๎ใฝุเรียน มีวินัยในตนเองและมี
จิตสาธารณะเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1
ต 1.2
ต 1.3
ต 2.1
ต 2.2
ต 3.1
ต 4.1
ต 4.2

ม.4-6/1,
ม.4-6/1,
ม.4-6/1,
ม.4-6/1,
ม.4-6/1,
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1,

รวมทัง้ หมด

21 ตัวชีว้ ดั

ม.4-6/2,
ม.4-6/2,
ม.4-6/2,
ม.4-6/2,
ม.4-6/2
ม.4-6/2

ม.4-6/3, ม.4-6/4
ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5
ม.4-6/3
ม.4-6/3
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ31201 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 1
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
เวลา 20 ชัว่ โมง จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความ จับใจความสําคัญ สรุป ตีความ ขอ ให๎ข๎อมูล
บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําแนะนําในคูํมือการใช๎งานตํางๆ คําชี้แจง
ประเด็น ขําว เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี กิจกรรม ประสบการณ์ ขําวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
เหตุการณ์วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ๎าของภาษา
โดยพูดและเขียน อํานออกเสียง บรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองอยําง
มีเหตุผล วิเคราะห์เรื่อง วิเคราะห์ อภิปราย และนําไปใช๎อยํางมีเหตุผล เปรียบเทียบความแตกตําง
ระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ เข๎ารํวมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม ใช๎
ภาษาอังกฤษในการค๎นคว๎า สืบค๎น เรียนรู๎จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ
เพื่อให๎เกิดทักษะทางภาษา การสื่อสาร การคิดและการให๎เหตุผล รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ เป็นพื้นฐานสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูํมือการใช๎งานตํางๆ คําชี้แจง ที่ฟังและอําน
2. อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา ถูกต๎องตามหลักการอําน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความในรูปแบบตํางๆ
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟังและอําน
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ31202 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน 2
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
เวลา 20 ชัว่ โมง จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความ จับใจความสําคัญ สรุป ตีความ ขอ ให๎ข๎อมูล
บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ คําแนะนําในคูํมือการใช๎งานตํางๆ คําชี้แจง
ประเด็น ขําว กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ขําว เหตุการณ์
เหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ๎าของภาษา
โดยการพูดและการเขียน อํานออกเสียง บรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง วิเคราะห์ อภิปราย และนําไปใช๎อยํางมีเหตุผล เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎าง
ประโยค ข๎อความ เข๎ารํวมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสมและมีเหตุผลใช๎ภาษาอังกฤษ
ในการค๎นคว๎า สืบค๎น เรียนรู๎จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ
เพื่อให๎เกิดทักษะทางภาษา การสื่อสาร การคิดและการให๎เหตุผล รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ เป็นพื้นฐานสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูํมือการใช๎งานตํางๆ คําชี้แจง ที่ฟังและอําน
2. อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา ถูกต๎องตามหลักการอําน
3. อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความในรูปแบบตํางๆ
4. จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอําน
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎

144
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ32201 ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุมํ 1
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
เวลา 20 ชัว่ โมง จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษา เรียบเรียง ภาษา สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ระบุ อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความ
เรียงรูปแบบตํางๆ จับใจความสําคัญ สรุป ตีความ ขอ ให๎ข๎อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเป็นเกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์ เรื่อง/ประเด็น/สารคดีและบันเทิงคดี
โดยพูดและเขียน บรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับอยํางมีเหตุผล
และยกตัวอยํางประกอบ สรุปใจความสําคัญ/แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์ อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด
ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎าง
ประโยค ข๎อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย และ
นําไปใช๎อยํางมีเหตุผล เข๎ารํวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม ใช๎
ภาษาตํางประเทศในการค๎นคว๎า/สืบค๎น วิเคราะห์ บันทึก สรุป ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ เผยแพรํ/
ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น/ประเทศชาติ
เพื่อใช๎เป็นภาษาตํางประเทศ มีทักษะการคิดและให๎เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยูํไทย ยึดมั่นและ
เต็มใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช๎ภาษาในการสื่อสารอยํางเห็นคุณคําในการสร๎างสรรค์
งาน พร๎อมถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสาธารณะ
ผลการเรียนรู๎
1. พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ
กิจกรรม ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์อยํางมีเหตุผล
2. พูดและเขียน นําเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นตํางๆ ตามความสนใจ
3. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ขําว
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งใน
ท๎องถิ่น สังคมและโลก พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ32202 ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุมํ 2
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
เวลา 20 ชัว่ โมง จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาภาษา สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา
ชุมชนและสังคม ระบุ อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบ
ตํางๆ จับใจความสําคัญ สรุป ตีความ ขอ ให๎ข๎อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเป็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์/สารคดีและบันเทิงคดี เรื่อง กิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ทั้งในท๎องถิ่น สังคมและโลกตามความสนใจ วิเคราะห์ อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ
และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณี โครงสร๎างประโยค ข๎อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย
โดยพูดและเขียน บรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ
กิจกรรม ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์อยํางมีเหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ สรุปใจความสําคัญ/
แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกตํางระหวําง และนําไปใช๎อยํางมีเหตุผล เข๎ารํวม
แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาตํางประเทศในการค๎นคว๎า/
สืบค๎น วิเคราะห์ บันทึก สรุป ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎
ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน
และท๎องถิ่น/ประเทศชาติ
เพื่อใช๎เป็นภาษาตํางประเทศ มีทักษะการคิดและให๎เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยูํไทย ยึดมั่นและ
เต็มใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช๎ภาษาในการสื่อสารอยํางเห็นคุณคําในการสร๎างสรรค์
งาน พร๎อมถํายทอดสิ่งที่เรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสาธารณะ
ผลการเรียนรู๎
1. สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์ขําว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูํในความสนใจและสื่อสารอยํางตํอเนื่องเหมาะสม
2. เลือกและใช๎คําขอร๎อง คําชี้แจง คําอธิบายและให๎คําแนะนําอยํางเหมาะสม
3. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอและให๎ความชํวยเหลือ ตอบและปฏิเสธการให๎ความ
ชํวยเหลือในสถานการณ์จําลอง หรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์ที่ฟังและอํานอยํางเหมาะสม
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 1
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาการใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ระบุ อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํ
ความเรียงรูปแบบตํางๆ จับใจความสําคัญ สรุป ตีความ ขอ ให๎ข๎อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี ความแตกตํางระหวําง
โครงสร๎างประโยค ข๎อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและ
ภาษาไทย นําเสนอด๎วยการพูดและการเขียน บรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่องตํางๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์อยํางมีเหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ
สรุปใจความสําคัญ/แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์ทั้ง
ในท๎องถิ่น สังคม และโลกตามความสนใจ ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น/
ประเทศชาติ
โดยวิเคราะห์ อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณี เปรียบเทียบและนําไปใช๎อยํางมีเหตุผล พร๎อมทั้งให๎ยกตัวอยํางประกอบ เข๎ารํวม แนะนํา
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม ใช๎ภาษาตํางประเทศในการค๎นคว๎า/สืบค๎น
วิเคราะห์บันทึก สรุปความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ใน
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพ เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ เป็นภาษาตํางประเทศ
เพื่อให๎มีทักษะการคิดและให๎เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยูํไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. เลือกใช๎ภาษา น้ําเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและ
สถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
2. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ๎าของภาษา
3. เข๎ารํวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม
4. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ สํานวน คําพังเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ 2
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
เวลา 20 ชัว่ โมง
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาการใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ระบุ อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํ
ความเรียงรูปแบบตํางๆ จับใจความสําคัญ สรุป ตีความ ขอ ให๎ข๎อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและ
ยกตัวอยํางประกอบ นําเสนอด๎วยการพูดและการเขียน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณี เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ สํานวน
คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย เรื่องตํางๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์ กิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์ทั้งในท๎องถิ่น สังคม
และโลกตามความสนใจ ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นจากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ใน
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพ ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น/ประเทศชาติ
โดยวิเคราะห์อยํางมีเหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ สรุปใจความสําคัญ/แกํนสาระที่ได๎
จากการวิเคราะห์เรื่อง บรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ อภิปรายและ
นําไปใช๎อยํางมีเหตุผล เข๎ารํวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม ใช๎
ภาษาตํางประเทศในการค๎นคว๎า/สืบค๎น วิเคราะห์บันทึก สรุป เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ เป็น
ภาษาตํางประเทศ
เพื่อให๎มีทักษะการคิดและให๎เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยูํไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย และนําไปใช๎อยํางมีเหตุผล
2. ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกลุํม
สาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และนําเสนอด๎วยการพูดและการเขียน
3. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
4. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู๎/ข๎อมูล
ตํางๆ จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเทีย่ ว 1
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความในรูปแบบตํางๆ จับใจความ
สําคัญ สรุป ตีความ ขอ ให๎ข๎อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ประเด็น ขําว เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี เรื่องตํางๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์
อยํางมีเหตุผล สรุปใจความสําคัญ จากขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์ทั้งในท๎องถิ่น สังคมและโลก
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น
ประเทศชาติ
โดยพูดและเขียน บรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองนําเสนอเกี่ยวกับ
วิเคราะห์ นําไปใช๎อยํางมีเหตุผล เข๎ารํวม หรือจัดอยํางเหมาะสม ใช๎เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการ
ค๎นคว๎า สืบค๎นข๎อมูล เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ มีทักษะทางภาษา มีทักษะการคิด
และให๎เหตุผล รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและมุํงสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขําว เหตุการณ์
2. พูดและเขียนนําเสนอข๎อมูล ประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์ ประเด็นตํางๆ ตามความ
สนใจ
3. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ จากกิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในท๎องถิ่น สังคม และโลก
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเทีย่ ว 2
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความในรูปแบบตํางๆ จับใจความ
สําคัญ สรุป ตีความ ขอและให๎ข๎อมูล เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ประเด็น ขําว เหตุการณ์สารคดีและบันเทิง
คดี กิจกรรม ประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์อยํางมีเหตุผล สถานการณ์ทั้งในท๎องถิ่น สังคมและโลก
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น
ประเทศชาติ
โดยพูดและเขียน บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกของตนเอง
นําเสนอ วิเคราะห์ นําไปใช๎อยํางมีเหตุผล สรุปใจความสําคัญ เข๎ารํวม หรือจัดอยํางเหมาะสม ใช๎
เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการค๎นคว๎า สืบค๎นข๎อมูล เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ มีทักษะทางภาษา มีทักษะการคิด
และให๎เหตุผล รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและมุํงสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขําว เหตุการณ์
2. พูดและเขียนนําเสนอข๎อมูล ประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์ ประเด็นตํางๆ ตาม
ความสนใจ
3. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ จากกิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์
ตามความสนใจ
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในท๎องถิ่น สังคม และโลก
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ 1
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาการเรียบเรียง การใช๎ภาษาสื่อสารในสังคมโลกในสถานการณ์ปัจจุบัน ประโยคและข๎อความ
ให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขําว/
เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี การพูดและการเขียน บรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตํางๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์ วิเคราะห์เรื่อง ใจความสําคัญ
ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและประเพณี กิจกรรม ขําว
เหตุการณ์ และสถานการณ์ทั้งในท๎องถิ่น สังคมและโลกตามความสนใจ
โดยวิเคราะห์ เรียบเรียง ถํายทอด สื่อสาร นําเสนอด๎วยทักษะเพื่อการสื่อสารทั้งฟัง พูด อําน
และเขียน อธิบาย อภิปราย นําไปใช๎อยํางมีเหตุผล สรุป เข๎ารํวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยํางเหมาะสม นําเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุํม ใช๎ภาษาอังกฤษค๎นคว๎า/
สืบค๎น วิเคราะห์บันทึก โดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และใช๎จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ใน
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพและมีการเผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ ผลงาน ข๎อมูล ขําวสารสูํสาธารณะ
เพื่อให๎มีทักษะการคิดและให๎เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยูํไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพรํผลงานสูํสังคมโลก
ผลการเรียนรู๎
5. ฟังและพูดบรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ
กิจกรรม ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์อยํางชัดเจนและมีเหตุผล
6. ฟังและพูดนําเสนอข๎อค๎นพบเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นตํางๆ ตามความสนใจ
7. อํานและเขียนสรุปใจความสําคัญ แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ขําว
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
8. อํานและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อค๎นพบตามสถานการณ์ ทั้งในท๎องถิ่น และ
สังคมโลก พร๎อมทั้งให๎เหตุผล
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ 2
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาการเรียบเรียง การใช๎ภาษาสื่อสารในสังคมโลก ในสถานการณ์ปัจจุบัน การเขียน
บทความเชิงวิชาการตํางๆ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน การนําเสนอด๎วย
การพูดและการเขียน สรุปใจความสําคัญ/แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง ความคิด ความเชื่อ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
กิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
โดยฝึกวิเคราะห์ เรียบเรียง สื่อสาร นําเสนอ เลือก ตัดสินใจ วางแผน เข๎ารํวม กิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช๎ภาษาอังกฤษในการค๎นคว๎า/สืบค๎น วิเคราะห์บันทึก สรุปโดยใช๎สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลายตามแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ เผยแพรํ/
ประชาสัมพันธ์ ผลงานสูํสาธารณะ
เพื่อให๎มีทักษะการคิดและให๎เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยูํไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพรํผลงานสูํสังคมโลก
ผลการเรียนรู๎
1. พูดและเขียนบทความเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์
ขําว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูํในความสนใจและสื่อสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม
2. ฟังและพูดนําเสนอข๎อค๎นพบเกี่ยวกับกิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน
3. อํานและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอและให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม
4. อํานและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อค๎นพบในเรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์
ตามความสนใจ
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎

152
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 1
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาการเรียบเรียง การใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบัน การพูดและการเขียน
บรรยายความรู๎สึกประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย กิจกรรม ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์/แกํนสาระที่ได๎
จากการวิเคราะห์เรื่อง ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น กิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ทั้งในท๎องถิ่น สังคมและโลกตามความสนใจ
โดยวิเคราะห์ เรียบเรียง ถํายทอด สื่อสาร นําเสนอ อภิปรายเปรียบเทียบ พร๎อมทั้งให๎
เหตุผล นําเสนออธิบาย เขียนอยํางมีเหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ สรุปใจความสําคัญ
นําไปใช๎อยํางมีเหตุผล เข๎ารํวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม ใช๎
ภาษาอังกฤษในการค๎นคว๎า/สืบค๎น วิเคราะห์บันทึก สรุปโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายจากแหลํงการ
เรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ผลงานสูํสาธารณะ
เพื่อให๎มีทักษะการคิดและให๎เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยูํไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู๎
1. วิเคราะห์/อภิปรายเปรียบเทียบวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย และ
นําไปใช๎อยํางมีเหตุผล
2. มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ (เน๎นการฟัง-พูด-อําน-เขียน) สื่อสารตามหัว
เรื่อง ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คําศัพท์ ที่มีระดับการใช๎
แตกตํางกัน
3. ฟังและพูดแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับ เรื่องตํางๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์อยํางมีเหตุผล
4. อํานและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อค๎นพบตํางๆจากสื่อ
และแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎

153
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 2
เวลา 20 ชัว่ โมง

กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
จํานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาการเรียบเรียง การใช๎ภาษาสื่อสารในสังคมโลก ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประโยคและ
ข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/
ขําว/เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี การพูดและการเขียนบรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตํางๆ กิจกรรม วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและเปรียบเทียบวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษากับของไทย ประสบการณ์และขําว/เหตุการณ์อยํางมีเหตุผล แกํนสาระที่ได๎จากการ
วิเคราะห์เรื่อง ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น กิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์
ทั้งในท๎องถิ่น สังคมและโลกตามความสนใจ
โดยวิเคราะห์ เรียบเรียง สรุปใจความสําคัญ ถํายทอด สื่อสาร นําเสนอ อภิปราย อธิบาย
เขียน นําไปใช๎อยํางมีเหตุผล เข๎ารํวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม ใช๎
ภาษาอังกฤษในการค๎นคว๎า/สืบค๎น วิเคราะห์บันทึก สรุปโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายจากแหลํงการเรียนรู๎
ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ผลงานสูํสาธารณะ
เพื่อให๎มีทักษะการคิดและให๎เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยูํไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู๎
1. ใช๎ภาษาอังกฤษในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู๎/ข๎อมูล
ตํางๆ จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ
2. ฟังและพูดนําเสนอข๎อค๎นพบเกี่ยวกับกิจกรรม ขําว เหตุการณ์ และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน
3. ใช๎ประโยคผสมและประโยคซับซ๎อนสื่อความหมายตามบริบทตํางๆ ในการสนทนา ทั้ง
ที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ
4. ประชาสัมพันธ์ผลงานอยํางหลากหลายวิธี เพื่อเผยแพรํสูํสาธารณะ
รวมทัง้ หมด 4 ผลการเรียนรู๎
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ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษรการสะกดคํา หลักการอําน ความหมายของคําและกลุํมคําศัพท์
สํานวนภาษาที่ใช๎ในการสื่อสารคําศัพท์ บทสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย การกลําวลา การขอบคุณ
การขอโทษและการแนะนําตนเองปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอร๎องงําย ๆ
บอกตัวอักษรและเสียงตัวอักษร ปฏิบัติตามคําสั่ง ระบุตัวอักษร อํานออกเสียงและสะกดคํา
ได๎ถูกต๎องตามหลักการอําน เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุํมคํา ตอบคําถามจากการฟัง
เรื่องใกล๎ตัวพูดโต๎ตอบด๎วยคําสั้นๆ งํายๆ และออกคําสั่งให๎ผู๎อื่นปฏิบัติตาม พูดขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกล๎ตัว ทําทําประกอบตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาในสถานการณ์งํายๆ ที่เกิดขึ้น
ในห๎องเรียน
เพื่อนําทักษะที่ได๎เรียนรู๎ไปใช๎ เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู๎ เชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวันได๎อยํางมีความสุขโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรักชีวิตความเป็นอยูํแบบไทย ใฝุรู๎ใฝุเรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ
พร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. อํานตัวอักษรและเสียงตัวอักษรออกเสียงสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน
2. ปฏิบัติตามคําสั่งงํายๆ
3. ใช๎คําสั่งงํายๆ อยํางเหมาะสม
4. เลือกใช๎ภาษา น้ําเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
5. ระบุ/เขียนสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความที่ฟังหรือ
อําน
รวมทัง้ หมด 5 ผลการเรียนรู๎
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ศึกษาคําศัพท์ สํานวนภาษา ประโยค ความหมายของคําศัพท์ จากรูปประโยคหรือนิทานงํายๆที่มี
ภาพประกอบ ลําดับการขีดของตัวอักษรจีน หลักไวยากรณ์เบื้องต๎น บทสนทนาที่ใช๎ในการสื่อสารระหวําง
บุคคล ประโยคคําสั่งงํายๆ ประโยคเพื่อบอกความต๎องการของตนเอง สํานวนภาษาและประโยค ชื่อและ
คําศัพท์เกี่ยวกับเพื่อนและครอบครัว กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัยในสถานการณ์
งํายๆ
เลือกภาพตรงตามความหมาย ตอบคําถามงํายๆ ที่มีภาพประกอบ พูด/โต๎ตอบถ๎อยคําสั้นๆ
งํายๆ ในการสื่อสารระหวํางบุคคลเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว
เพื่อนําทักษะที่ได๎เรียนรู๎ไปใช๎ เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู๎ เชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวันได๎อยํางมีความสุขโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรักชีวิตความเป็นอยูํแบบไทย ใฝุรู๎ใฝุเรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ
พร๎อมเข๎าสูํมาตรฐานสากล
ผลการเรียนรู๎
1. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
2. เขียนตามลําดับการขีดของตัวอักษรจีนอยํางงําย ได๎
3. บอกโครงสร๎างไวยากรณ์อยํางงํายได๎
4. พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออําน
อยํางเหมาะสม
5. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยูํ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ๎าของภาษา
6. เข๎ารํวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
รวมทัง้ หมด 6 ผลการเรียนรู๎
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จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาหลักการอํานออกเสียงคํา การผันเสียงวรรณยุกต์ บทพูดเข๎าจังหวะงํายๆ ความหมาย
ของกลุํมคําและประโยคที่ฟัง ภาษาเพื่อการสื่อสาร สั้นๆ งํายๆ ที่ใช๎ในการโต๎ตอบระหวํางบุคคล
โครงสร๎างประโยคที่ใช๎สั่งและขอร๎อง ประโยค/สํานวนที่ใช๎พูดขอและพูดให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
คําศัพท์ วิธีการจัดหมวดหมูํคําตามประเภทความหมายของคํา กลุํมคํา ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น
ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร๎องจากที่ฟังหรืออําน อํานออกสียงได๎ถูกต๎องตามหลักการอํานและพูด
เข๎าจังหวะ เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ได๎ตรงตามความหมายของคํา กลุํมคําและประโยคตอบ
คําถามจากการฟังด๎วยคําสั้นๆ งํายๆ ได๎ จัดหมวดหมูํคําตามประเภทบุคคล สัตว์ สิ่งของระบุ/เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของภาพ กับคํา หรือกลุํมคํา โดยใช๎ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผังฟังหรืออํานข๎อมูล
เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ โดยใช๎ภาพ แผนภูมิ บอกชื่อและคําศัพท์งํายๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข๎อง
ใกล๎ตัว เชํน อาชีพ บุคคลสําคัญในโรงเรียน/ชุมชน และชื่อวิชาที่เรียน
เพื่อให๎เกิดทักษะในการใช๎ภาษาสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ การใช๎เทคโนโลยี การคิด การ
แก๎ปัญหาและการใช๎ทักษะชีวิต เจตคติที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเห็นคุณคําของการใช๎
ภาษานําไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร๎อง งํายๆ ที่ฟังและอําน
2. อํานออกเสียงข๎อความ และบทร๎อยกรองสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน
3. ระบุ/เขียนประโยค และข๎อความ ให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง รูปแบบ ตํางๆ ที่อําน
4. ใช๎คําสั่ง คําขอร๎อง และสนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว
และสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจําวันอยํางเหมาะสม
5. ใช๎ภาษา น้ําเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
6. ใช๎ภาษาและโครงสร๎างทางไวยากรณ์สั้น ๆ ในการพูดโต๎ตอบตามสถานการณ์ที่
หลากหลาย
รวมทัง้ หมด 6 ผลการเรียนรู๎
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ศึกษา คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย ความหมายของกลุํมคําและประโยคที่ฟังและอําน
คําศัพท์ โครงสร๎างประโยคแสดงความต๎องการของตนเองและขอความชํวยเหลือ คําศัพท์ โครงสร๎าง
ประโยคที่ใช๎ในการขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคที่ใช๎ในการแสดงความคิดเห็นมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของ ความเหมือนและความแตกตํางของเสียงตัวอักษร คํา กลุํมคํา
ประโยค ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นข๎อมูล
ปฏิบัติตามคําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบายงํายๆ อํานออกเสียงคํา สะกดคํา อํานกลุํมคํา ประโยค
ข๎อความงําย ๆ และบทพูดเข๎าจังหวะ เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข๎อความสั้น ๆ ที่ฟัง หรืออํานตอบคําถามจากเรื่องที่ฟังและอําน เลือกใช๎คําพูด ประโยค/
ข๎อความที่ใช๎ในการสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว พูดและทําทําประกอบอยําง
สุภาพตามมารยาททางสังคม/วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษาที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกตํางของเสียงตัวอักษร คํา กลุํมคําและประโยคของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทย รวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น และนําเสนอ
ด๎วยการพูด
เพื่อให๎เกิดทักษะในการใช๎ภาษาสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ การใช๎เทคโนโลยี การคิด การ
แก๎ปัญหาและการใช๎ทักษะชีวิต เจตคติที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเห็นคุณคําของการใช๎ภาษา
นําไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. ปฏิบัติตามคําขอร๎อง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายงํายๆ ที่ฟังและอําน
2. อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ และบทร๎อยกรองสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน
3. ระบุ/เขียนประโยค และข๎อความ ให๎สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง รูปแบบ ตํางๆ ที่อําน
4. สนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว และสถานการณ์ตํางๆ
ในชีวิตประจําวันอยํางเหมาะสม
5. ใช๎คําขอร๎อง ให๎คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายตามสถานการณ์
6. ใช๎ภาษา น้ําเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
7. ประยุกต์ใช๎ภาษาและโครงสร๎างทางไวยากรณ์สั้นๆ ในการพูดโต๎ตอบตามสถานการณ์ที่
หลากหลาย
รวมทัง้ หมด 7 ผลการเรียนรู๎
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กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาคําศัพท์ กลุํมคํา และประโยค โครงสร๎างประโยคแสดงความรู๎สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล๎ตัวและกิจกรรมตํางๆ คําศัพท์ โครงสร๎างประโยค ข๎อความ ภาพแผนผังและแผนภูมิแสดงข๎อมูล
ตํางๆ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข๎อความสั้นๆ ในข๎อความออกเสียงบทกลอน
การใช๎ถ๎อยคําทั้งเสียงและกิริยาทําทางอยํางสุภาพตามมารยาท สังคมวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยูํ
งํายๆ ของเจ๎าของภาษา ความเหมือน/ความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ ความ
เหมือนและความแตกตํางระหวํางเทศกาลและงานฉลองของเจ๎าของภาษากับของไทย คําศัพท์ที่เกี่ยวข๎อง
กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น การใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ คําศัพท์ที่ใช๎ในการสืบค๎น
ข๎อมูล
อํานออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในคําและกลุํมคํา ออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ําในประโยคตาม
จังหวะ เลือก/ระบุวาดภาพหรือสัญลักษณ์ที่ฟังหรืออําน บอกใจความสําคัญของเรื่องที่ฟังและอําน
ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟังและอําน พูด/เขียนโต๎ตอบบทสนทนา ใช๎เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ลําดับคํา (order) ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย
เพื่อให๎เกิดทักษะในการคิด การสื่อสาร การแก๎ปัญหา เห็นประโยชน์และนําไปใช๎ในการแสวงหา
ความรู๎จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวันได๎อยํางมีความสุข
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพร๎อมเข๎ารํวมเป็นสมาชิกที่ดีของกลุํมประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน
ผลการเรียนรู๎
1. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แกํนสาระ หัวข๎อเรื่องที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/
ขําว/เหตุการณ์/ สถานการณ์ที่อยูํในความสนใจ
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์
พร๎อมให๎เหตุผลประกอบ
3. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํ
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทยและกลุํมประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน และนําไปใช๎อยํางเหมาะสม
4. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
จากแหลํงการเรียนรู๎ และนําเสนอด๎วยการพูดและการเขียน
5. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวมและสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ
จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ
รวมทัง้ หมด 5 ผลการเรียนรู๎
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กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
จํานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาคําศัพท์ ประโยคหรือข๎อความสั้นๆ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ การอํานออกเสียง
ข๎อความ ทักษะการอําน การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การพูดและเขียนสนทนาโต๎ตอบระหวํางบุคคล
ภาษาเพื่อการสื่อสารได๎คําศัพท์ สํานวน ภาษาเพื่อพูด/เขียนให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและ
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว แผนภูมิและตารางแสดงข๎อมูลตํางๆ คําศัพท์ การแตํงประโยค เพื่อพูด/เขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆใกล๎ตัว การใช๎พจนานุกรมเพื่อการออกเสียงหนัก-เบาของคําศัพท์
ข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษาวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา คําศัพท์ โครงสร๎างประโยคที่ใช๎ในการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ คําศัพท์ สํานวนที่ใช๎
ในการสืบค๎นข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลตํางๆ
อํานออกเสียงพยัญชนะต๎นคํา ออกเสียงเน๎นหนัก-เบาในคําและกลุํมคํา ออกเสียงตามระดับเสียง
สูง-ต่ําในประโยค ในข๎อความ เลือก/ระบุวาดภาพ หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข๎อความสั้นๆ สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟังและอําน ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟังและอําน
พูด/เขียนสนทนาโต๎ตอบสื่อสารระหวํางบุคคลได๎ นําเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับภาพ แผนผัง แผนภูมิ และ
ตารางเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว
เพื่อให๎เกิดทักษะในการคิด การสื่อสาร การแก๎ปัญหา เห็นประโยชน์และนําไปใช๎ในการแสวงหา
ความรู๎จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวันได๎อยํางมีความสุข
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู๎ความเข๎าใจด๎านวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีตํอการใช๎
ภาษาตํางประเทศและภาษากลุํมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ผลการเรียนรู๎
1. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
จากแหลํงการเรียนรู๎และนําเสนอด๎วยการพูดและการเขียน
2. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวมและสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆจาก
สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ
3. เผยแพรํ/ประสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน ชุมชนแท๎องถิ่น เป็น
ภาษาตํางประเทศ
4. มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศและภาษาในกลุํมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
(เน๎นการฟัง-พูด-อําน-เขียน) สื่อสารตามหัวข๎อเรื่องตํางๆ
5. ใช๎ประโยคผสมและประโยคซับซ๎อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตาม
บริบทตํางๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ
รวมทัง้ หมด 5 ผลการเรียนรู๎
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กิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มุํงให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยํางรอบด๎านเพื่อ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร๎างจิตสํานึกของการทําประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน แบํงเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎จักตนเอง รู๎รักษ์สิ่งแวดล๎อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก๎ปัญหา กําหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด๎านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได๎
อยํางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชํวยให๎ครูรู๎จักและเข๎าใจผู๎เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ชํวยเหลือและให๎
คําปรึกษาแกํผู๎ปกครองในการมีสํวนรํวมพัฒนาผู๎เรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุํงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู๎นําผู๎ตามที่ดี ความรับผิดชอบ
การทํางานรํวมกัน การรู๎จักแก๎ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชํวยเหลือแบํงปันกัน
เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน
ให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองในทุกขั้นตอน ได๎แกํ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทํางาน เน๎นการทํางานรํวมกันเป็นกลุํม ตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวุฒิภาวะของ
ผู๎เรียน บริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด๎วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู๎บําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม ชุมชน และท๎องถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตํอสังคม
มีจิตสาธารณะ เชํน กิจกรรมอาสาพัฒนาตําง ๆ กิจกรรมสร๎างสรรค์สังคม
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เกณฑ์การจบการศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
ตามโครงสร๎าง พ.ศ. 2555
เกณฑ์การจบการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู๎เรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัญจาศึกษา
1. ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 96 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน จํานวน 41 หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 55 หนํวยกิต
2. ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 77 หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
จํานวน 41 หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต
3. ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผําน” ขึ้นไป
4. ผู๎เรียนต๎องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผําน” ขึ้นไป
5. ผู๎เรียนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และได๎รับการตัดสินผลการเรียน “ผําน”
ทุกกิจกรรม
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หลักสูตรโรงเรียนมัญจาศึกษา
พุทธศักราช 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มาตรฐานสากล )
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา
เรื่อง ให๎ใช๎หลักสูตรโรงเรียนมัญจาศึกษา พุทธศักราช 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
………………………………………...........................
เนื่องจากโรงเรียนมัญจาศึกษา ได๎รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให๎เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รุํนที่ 2 ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจึงได๎ดําเนินการจัดทําหลักสูตร
โรงเรียนมัญจาศึกษา พุทธศักราช 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ขึ้น ให๎สอดคล๎องตามนโยบายและ
แนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล และให๎ใช๎หลักสูตรโรงเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. ปีการศึกษา 2555 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
2. ปีการศึกษา 2556 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และ 4 – 5
3. ตั้งแตํปีการศึกษา 2557 ให๎ใช๎หลักสูตรโรงเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ครบทุกระดับชั้น
ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2555 จึงประกาศให๎ใช๎หลักสูตรโรงเรียนตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555

(นายธวัธ ซื่อตรง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(นางณิชารัตน์ ศิริพรรณ)
ผู๎อํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา
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