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1. สว่นน ำ 
 
1.1 ควำมน ำ 

จำกกำรวิจัยและติดตำมประเมินผลกำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2544 
พบว่ำ หลักสูตรดังกล่ำวมีจุดดีหลำยประกำร เช่น ช่วยส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ ท้องถิ่น
และสถำนศึกษำมีส่วนร่วมและมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำหลักสูตร ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น มีแนวคิดและหลักกำรในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนแบบองค์รวมอย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม 
ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหำ และควำมไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลำยประกำร ทั้งในส่วนของเอกสำร
หลักสูตร กระบวนกำรน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจำกกำรใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหำควำม
สับสนในระดับสถำนศึกษำ กำรก ำหนดสำระกำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังไว้มำก ท ำให้เกิด
ปัญหำหลักสูตรแน่น กำรวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมำตรฐำน มีปัญหำต่อกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำน
ทำงกำรศึกษำ และกำรถ่ำยโอนผลกำรเรียน ปัญหำคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนควำมรู้ ทักษะ 
ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นที่น่ำพอใจ 

นอกจำกนั้น แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2550 – 2554 ) 
ชี้ให้เห็นควำมจ ำเป็นในกำรปรับเปลี่ยนจุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพคนให้มีคุณธรรม มีควำมรอบรู้อย่ำง
เท่ำทัน มีควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และศีลธรรม ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ฐำนควำมรู้อย่ำงมั่นคง แนวกำรพัฒนำคนดังกล่ำวมุ่งเตรียมเด็กและเยำวชนให้มีพ้ืนฐำนจิตใจที่ดีงำม มี
จิตสำธำรณะ มีสมรรถนะ ทักษะ และควำมรู้พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต แนวทำงดังกล่ำว 
สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรพัฒนำเยำวชนของชำติเข้ำสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักควำมเป็นไทย มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะด้ำน
เทคโนโลยี สำมำรถท ำงำนร่วมกบผู้อ่ืน  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่ำงสันติ  จึงได้มีกำรทบทวน
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2544  น ำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่มีควำมเหมำะสม ชัดเจน โดยได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมำย 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ก ำหนด
โครงสร้ำงเวลำเรียนพื้นฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี เปิดโอกำสให้สถำนศึกษำ
เพ่ิมเติมเวลำเรียนได้ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น อีกท้ังปรับกำระบวนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำแต่ละระดับ และเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ ชัดเจนต่อกำรน ำไปปฏิบัติ 

โรงเรียนมัญจำศึกษำเป็นโรงเรียนต้นแบบกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 และจะเริ่มต้นใช้หลักสูตรนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
ในปีกำรศึกษำ 2552 เป็นต้นไป  โรงเรียนจึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำขึ้น โดยอำศัย
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ กำรออกแบบหน่วย
กำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ นอกจำกนี้ โรงเรียนได้ร่วมมือกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำขอนแก่น เขต 2  ในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กำรจัดท ำกรอบสำระกำรเรียนรู้ระดับท้องถิ่น ซึ่งได้
น ำไปเป็นส่วนประกอบในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนด้วย  ในเล่มเอกสำรหลักสูตรของ
โรงเรียนมัญจำศึกษำ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โครงสร้ำงเวลำเรียน โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี ค ำอธิบำยรำยวิชำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และเกณฑ์กำร
จบหลักสูตร 
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หวังว่ำเอกสำรหลักสูตรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำง ในกำรออกแบบจัดกำรเรียนรู้ 
กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำง  สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพด้ำนควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และสำมำรถแสวงหำควำมรู้เพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 
1.2 วสิยัทศัน ์

หลักสูตรโรงเรียนมัญจำศึกษำ  มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก ำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ที่มีควำม
สมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้  คุณธรรม  มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในกำร
ปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   เป็นคนดี สุขภำพสมบูรณ์ มีควำมรู้ 
มีทักษะกำรคิด ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ฉลำดใช้เทคโนโลยี อนุรักษ์พัฒนำสิ่งแวดล้อม รักและ
ภูมิใจในท้องถิ่น มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำน รวมทั้งเจตคติที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ  กำรประกอบอำชีพ
และกำรศึกษำตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญบนพ้ืนฐำนควำมเชื่อว่ำ ทุกคนสำมำรถเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ 

 
1.3 สมรรถนะส ำคัญของผูเ้รยีน   

โรงเรียนมัญจำศึกษำ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 5 ประกำร ดังนี้ 
 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร  มีวัฒนธรรมในกำรใช้
ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและ
ควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคดิ เปน็ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด 
อย่ำงสร้ำงสรรค์  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือ
สำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแกป้ญัหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่
เผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ควำมสำมำรถในกำรใชท้ักษะชวีิต   เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  กำรท ำงำน และกำรอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้ง 
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ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 
และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร  
กำรท ำงำน  กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 

 
1.4 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์   

โรงเรียนมัญจำศึกษำ มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ดังนี้ 

1. รักชำติ  ศำสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 
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2. โครงสรำ้งหลักสตูรโรงเรยีน 
2.1  โครงสรำ้งเวลำเรยีน  โรงเรยีนมัญจำศกึษำ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรู/้กจิกรรม 

เวลำเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษำตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศกึษำ

ตอนปลำย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4 – 6  

กลุม่สำระกำรเรยีนรู้ 
ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและ

วัฒนธรรม 
- ประวัติศำสตร ์
- ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ

กำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
- ภูมิศำสตร ์
- เศรษฐศำสตร ์
สุขศึกษำ 
ศิลปะ 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

    ภำษำต่ำงประเทศ 

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

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

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

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

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

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

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

 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 
 
 

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

 
240 (6 นก.) 
240 (6 นก.) 
240 (6 นก.) 

 
320 (8 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 
 
 

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

รวมเวลำเรยีน (พืน้ฐำน) 
880  

(22 นก.) 
880  

(22 นก.) 
880  

(22 นก.) 
1,640 (41 นก.) 

รำยวชิำเพิ่มเติม 360  ชัว่โมง/ป ี 2,200  ชัว่โมง 
กิจกรรมพฒันำผูเ้รยีน 

กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลส. ยุวกำชำด  
- ชมรม ชุมนุม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สำธำรณประโยชน์ 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
120 

 
 

120 
 

120 
รวมเวลำกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน 120 120 120 360 

รวมเวลำเรยีน 1,360  ชัว่โมง/ป ี
รวม 3 ป ี  

4,200  ชัว่โมง 
หมำยเหตุ   *  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ จัดบูรณำกำรร่วมกับ IS3 
                 ** กิจกรรมนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  เลือก 1 ประเภท 
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2.2 โครงสรำ้งหลกัสูตรชัน้ปี 
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4   

แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ ( โครงสร้ำง ห้องเรียนปกติ ) 
โรงเรียนมัญจำศึกษำ   อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น สพม.25 

ภำคเรยีนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภำคเรยีนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รำยวิชำพื้นฐำน 12.5 (500) รำยวิชำพื้นฐำน 6.5(260) 

ท31101 ภำษำไทย 
ค31101 คณิตศำสตร ์1 
ว30101 โลก ดำรำศำสตร์  อวกำศ 
ว30102 พิสิกส์ 
ว30103 เคมี 
ว30104  ชีววิทยำ 
ส31101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส31102 ประวัติศำสตร ์
พ31101 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ31101 ศิลปะ 
ง30101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
อ31101 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1.5 (60) 
1.5 (60) 
1.5 (60) 
1.5 (60) 
1.5 (60) 
1 (40) 

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

ท31102 ภำษำไทย 
ค31102 คณิตศำสตร์ 2 
ส31103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส31104 ประวัติศำสตร ์
พ31102 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ31102 ศิลปะ 
ง30102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
อ31102 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1.5 (60) 
1 (40) 

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

รำยวิชำเพิ่มเติม 3.5 (140) รำยวิชำเพิ่มเติม 9.5 (380) 

ค31201 เสริมทักษะคณติศำสตร์ 1 
พ30201 พลศึกษำ 
อ31201 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 1 
อ30201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเที่ยว 1 
จ30201 ภำษำจีน 

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

ค31202 เสริมทักษะคณติศำสตร์ 2 
ว30201 พิสิกส์ 
ว30221 เคมี 
ว30241 ชีววิทยำ 
พ30202 พลศึกษำ 
ส30201 ทฤษฎีควำมรู้ 
ง302xx  ....................... 
อ31202 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 2 
อ30202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเที่ยว 2 
จ30202 ภำษำจีน 

1 ( 40) 
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) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

20 
20 
 
 
20 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน ์

20 
20 
 
 
20 

รวมเวลำเรยีน 700 รวมเวลำเรยีน 700 
*กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน - เลือก 1 ประเภท      
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โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 
แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์ ( โครงสร้ำง ห้องเรียนปกติ )  

โรงเรียนมัญจำศึกษำ   อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น สพม.25  
ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 (260) รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 ( 260) 

ท32101 ภำษำไทย 
ค32101 คณิตศำสตร์ 3 
ส32101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส32102 ประวัติศำสตร์ 
พ32101 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ32101 ศิลปะ 
ง30103 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
อ32101 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1.5 (60) 
1 (40) 

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

ท32102 ภำษำไทย 
ค32102 คณิตศำสตร์ 4 
ส32103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส32104 ประวัติศำสตร์ 
พ32102 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ32102 ศิลปะ 
ง30104 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
อ32102 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1.5 (60) 
1 (40) 

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

รำยวิชำเพ่ิมเติม 9.5 (380) รำยวิชำเพ่ิมเติม 9.5 (380) 

ค32201  เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 3 
ว30202 พิสิกส์ 
ว30222 เคมี 
ว30242 ชีววิทยำ 
พ30203 พลศึกษำ 
อ32201 ภำษำอังกฤษเฉพำะกลุ่ม 1 
อ30203 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศกึษำต่อ 1 
จ30203 ภำษำจีน 
I32201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 

1  ( 40) 
2 (80) 

1.5 ( 60)  
1.5 (60) 

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

ค32202  เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 4 
ว30203  พิสิกส์ 
ว30223  เคมี 
ว30243  ชีววิทยำ 
พ30204  พลศึกษำ 
อ32202  ภำษำอังกฤษเฉพำะกลุ่ม 2 
อ30204 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศกึษำต่อ 2 
จ30204 ภำษำจีน 
I32202  กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ  

1 ( 40) 
2 (80) 

1.5 ( 60)  
1.5 (60) 

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

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว   
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20  

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน์  
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
+I32901 กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม  

20 
20 
 
 

20  

รวมเวลำเรียน 700 รวมเวลำเรียน 700 

*กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน - เลือก 1 ประเภท      
**กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ – จัดแบบบูรณำกำรร่วมกับ IS3 
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โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6   
แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์ ( โครงสร้ำง ห้องเรียนปกติ )   

โรงเรียนมัญจำศึกษำ   อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น สพม.25  
ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/

ชม. 
ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/

ชม. 
รำยวิชำพ้ืนฐำน 4.5 (180) รำยวิชำพ้ืนฐำน 4.5 ( 180) 

ท33101 ภำษำไทย 
ส33101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
พ33101 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ33101 ศิลปะ 
ง30105 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
อ33101 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1 (40) 

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

ท33102 ภำษำไทย 
ส33102 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
พ33102 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ33102 ศิลปะ 
ง30106 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
อ33102 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1 (40) 

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

รำยวิชำเพ่ิมเติม 11.5 (460) รำยวิชำเพ่ิมเติม 11.5 (460) 

ท30205 กำรอ่ำนวรรณกรรม 
ค33201 เสริมทักษะคณติศำสตร์ 5 
ว30204 พิสิกส์ 
ว30224 เคมี 
ว30244 ชีววิทยำ 
ส30202 โลกศึกษำ 1 
พ30205 พลศึกษำ 
ง202xx  .............................. 
อ33201 ภำษำอังกฤษเพื่อควำมบนัเทิง 1 
อ30205 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 1 
จ20205 ภำษำจีน 

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) 

ท30206 วรรณกรรมปัจจบุัน 
ค33202 เสริมทักษะคณติศำสตร์ 6 
ว30205 พิสิกส์ 
ว30225 เคมี 
ว30245 ชีววิทยำ 
ส30203 โลกศึกษำ 2 
พ30206 พลศึกษำ 
ง202xx  .............................. 
อ33202 ภำษำอังกฤษเพื่อควำมบนัเทิง 2 
อ30206 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ2 

จ20205 ภำษำจีน 

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) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20  

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20 
รวมเวลำเรียน 700 รวมเวลำเรียน 700 

*กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน - เลือก 1 ประเภท      
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โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 
แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ ( โครงสร้ำง ห้องเรียนพิเศษ ) 

โรงเรียนมัญจำศึกษำ   อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น สพม.25 
ภำคเรยีนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภำคเรยีนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รำยวิชำพื้นฐำน 12.5 (500) รำยวิชำพื้นฐำน 6.5(260) 

ท31101 ภำษำไทย 
ค31101 คณิตศำสตร ์1 
ว30101 โลก ดำรำศำสตร์  อวกำศ 
ว30102 พิสิกส์ 
ว30103 เคมี 
ว30104  ชีววิทยำ 
ส31101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส31102 ประวัติศำสตร ์
พ31101 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ31101 ศิลปะ 
ง30101 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
อ31101 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1.5 (60) 
1.5 (60) 
1.5 (60) 
1.5 (60) 
1.5 (60) 
1 (40) 

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

ท31102 ภำษำไทย 
ค31102 คณิตศำสตร์ 2 
ส31103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส31104 ประวัติศำสตร ์
พ31102 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ31102 ศิลปะ 
ง30102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
อ31102 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1.5 (60) 
1 (40) 

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

รำยวิชำเพิ่มเติม 3.5 (140) รำยวิชำเพิ่มเติม 9.5 (380) 

ค31201 เสริมทักษะคณติศำสตร์ 1 
พ30201 พลศึกษำ 
อ31201 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 1 
อ30201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเที่ยว 1 
จ30201 ภำษำจีน 

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

ค31202 เสริมทักษะคณติศำสตร์ 2 
ค30207 กำรใช้ GSP เบื้องต้น 
ว30206 พิสิกส์ 
ว30221 เคมี 
ว30241 ชีววิทยำ 
พ30202 พลศึกษำ 
อ31202 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 2 
อ30202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเที่ยว 2 
จ30202 ภำษำจีน 

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

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

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

20 
20 
 
 
20 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

20 
20 
 
 
20 

รวมเวลำเรยีน 700 รวมเวลำเรยีน 700 
*กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน - เลือก 1 ประเภท      

 
 
 
 
 



9 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5   
แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ ( โครงสร้ำง ห้องเรียนพิเศษ ) 

โรงเรียนมัญจำศึกษำ   อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น สพม.25 
ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 (260) รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5 ( 260) 

ท32101 ภำษำไทย 
ค32101 คณิตศำสตร์ 3 
ส32101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส32102 ประวัติศำสตร์ 
พ32101 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ32101 ศิลปะ 
ง30103 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
อ32101 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1.5 (60) 
1 (40) 

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

ท32102 ภำษำไทย 
ค32102 คณิตศำสตร์ 4 
ส32103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส32104 ประวัติศำสตร์ 
พ32102 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ32102 ศิลปะ 
ง30104 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
อ32102 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1.5 (60) 
1 (40) 

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

รำยวิชำเพ่ิมเติม 9.5 (380) รำยวิชำเพ่ิมเติม 9.5 (380) 

ค32201  เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 3 
ว30202 พิสิกส์ 
ว30222 เคมี 
ว30242 ชีววิทยำ 
พ30203 พลศึกษำ 
อ32201 ภำษำอังกฤษเฉพำะกลุ่ม 1 
อ30203 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศกึษำต่อ 1 
จ30203 ภำษำจีน 
I32201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 

1  ( 40) 
2 (80) 

1.5 ( 60)  
1.5 (60) 

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

ค32202  เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 4 
ว30203  พิสิกส์ 
ว30223  เคมี 
ว30243  ชีววิทยำ 
พ30204  พลศึกษำ 
อ32202  ภำษำอังกฤษเฉพำะกลุ่ม 2 
อ30204 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรศกึษำต่อ 2 
จ30204 ภำษำจีน 
I32202  กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ  

1 ( 40) 
2 (80) 

1.5 ( 60)  
1.5 (60) 

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

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว   
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน ์
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20  

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน์  
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
+I32901 กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม  

20 
20 
 
 

20  

รวมเวลำเรียน 700 รวมเวลำเรียน 700 

*กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน - เลือก 1 ประเภท      
**กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ – จัดแบบบูรณำกำรร่วมกับ IS3 
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โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6   
แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์ - วิทยำศำสตร์ ( โครงสร้ำง ห้องเรียนพิเศษ ) 

โรงเรียนมัญจำศึกษำ   อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น สพม.25 
ภำคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/

ชม. 
ภำคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/

ชม. 
รำยวิชำพ้ืนฐำน 4.5 (180) รำยวิชำพ้ืนฐำน 4.5 ( 180) 

ท33101 ภำษำไทย 
ส33101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
พ33101 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ33101 ศิลปะ 
ง30105 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
อ33101 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1 (40) 

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

ท33102 ภำษำไทย 
ส33102 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
พ33102 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
ศ33102 ศิลปะ 
ง30106 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
อ33102 ภำษำอังกฤษ 

1 (40) 
1 (40) 

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

รำยวิชำเพ่ิมเติม 11.5 (460) รำยวิชำเพ่ิมเติม 11.5 (460) 

ค33201 เสริมทักษะคณติศำสตร์ 5 
ว30207 พิสิกส์ 
ว30226 เคมี 
ว30246 ชีววิทยำ 
พ30205 พลศึกษำ 
อ33201 ภำษำอังกฤษเพื่อควำมบนัเทิง 1 
อ30205 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 1 
จ20205 ภำษำจีน 

2.5  (100) 
2.5 (100) 
2 ( 80)  
2 ( 80) 

0.5 ( 20) 
0.5  ( 20) 
0.5  ( 20) 

1 (40) 

ค33202 เสริมทักษะคณติศำสตร์ 6 
ว30208 พิสิกส์ 
ว30227 เคมี 
ว30247 ชีววิทยำ 
พ30206 พลศึกษำ 
อ33202 ภำษำอังกฤษเพื่อควำมบนัเทิง 2 
อ30206 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ2 

จ20205 ภำษำจีน 

2.5  (100) 
2.5 (100) 
2 ( 80)  
2 ( 80) 

0.5 ( 20) 
0.5  ( 20) 
0.5  ( 20) 

1 (40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20  

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษำดินแคน – บ ำเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20 
รวมเวลำเรียน 700 รวมเวลำเรียน 700 

*กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน - เลือก 1 ประเภท      
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3. ค ำอธบิำยรำยวชิำ 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย 

 
รำยวชิำพืน้ฐำน 

ท31101  ภำษำไทย   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท31102  ภำษำไทย   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท32101  ภำษำไทย   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท32102  ภำษำไทย   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท33101  ภำษำไทย   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท33102  ภำษำไทย   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 

 
รำยวชิำเพิ่มเติม 

ท31201  หลักกำรใช้ภำษำไทย 1  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท31202  หลักกำรใช้ภำษำไทย 2  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท32201  ประวัติวรรณคดี 1  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท32202  ประวัติวรรณคดี 2  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท33201  กำรอ่ำนวรรณกรรม  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท33202  วรรณกรรมปัจจุบัน  จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
I30202   กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (Communication and Presentation) 

จ ำนวน  40  ชั่วโมง     1.0   หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ท31101  ภำษำไทย        กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4  ภำคเรยีนที ่1                       เวลำ 40  ชัว่โมง    จ ำนวน  1  หนว่ยกิต 

 
ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่ำงถูกต้อง  ไพเรำะ และเหมำะสม

กับเรื่องที่อ่ำน ตีควำม แปลควำม และขยำยควำมเรื่องที่อ่ำนวิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่องที่อ่ำน ในทุกๆ 
ด้ำนอย่ำงมีเหตุผลคำดเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน และประเมินค่ำเพ่ือน ำควำมรู้ ควำมคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตวิเครำะห์ วิจำรณ์ แสดงควำมคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่ำน และเสนอควำมคิด
ใหม่อย่ำงมีเหตุผลตอบค ำถำมจำกกำรอ่ำนประเภทต่ำงๆ ภำยในเวลำที่ก ำหนดอ่ำนเรื่องต่ำงๆ แล้วเขียน
กรอบแนวคิดผังควำมคิด บันทึก ย่อควำม และรำยงำนสังเครำะห์ควำมรู้จำกกำรอ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ มำพัฒนำตน พัฒนำกำรเรียน และพัฒนำควำมรู้ทำงอำชีพและมี
มำรยำทในกำรอ่ำน  เขียนสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ ได้ ตรงตำมวัตถุประสงค์ โดยใช้ภำษำเรียบเรียง
ถูกต้อง มีข้อมูล และสำระส ำคัญชัดเจน เขียนย่อควำมจำกสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหำหลำกหลำย  เขียน
รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่องที่สนใจตำมหลักกำรเขียนเชิงวิชำกำร และใช้ข้อมูลสำรสนเทศอ้ำงอิงอย่ำง
ถูกต้อง มีมำรยำทในกำรเขียน กำรฟังกำรดูและกำรพูด  สรุปแนวคิด และแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่
ฟังและดู มีวิจำรณญำณในกำรเลือกเรื่องที่ฟังและดูพูดในโอกำสต่ำงๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้ำวใจ  
และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภำษำถูกต้องเหมำะสมมีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด อธิบำยธรรมชำติ
ของภำษำ  พลังของภำษำ และลักษณะของภำษำ ใช้ค ำและกลุ่มค ำสร้ำงประโยคตรงตำมวัตถุประสงค์ 
ใช้ภำษำเหมำะสมแก่โอกำส กำลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค ำรำชำศัพท์อย่ำงเหมำะสมแต่งบทร้อยกรอง
ประเภท กำพย์ยำนี และโคลงสี่สุภำพ วิเครำะห์และวิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตำมหลักกำร
วิจำรณ์เบื้องต้น วิเครำะห์และประเมินคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐำนะท่ีเป็น
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติ รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนและอธิบำยภูมิปัญญำทำงภำษำ ท่องจ ำและ
บอกคุณค่ำบทอำขยำนตำมที่ก ำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจและน ำไปใช้อ้ำงอิง 
 โดยกำรฝึกทักษะให้เกิดควำมช ำนำญในกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ด้วยกระบวนกำรฝึกทักษะกำรอ่ำน กำรคิด กำรเขียน กำรฟัง กำรดู กำรพูด และศึกษำ 
สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงหลำกหลำย 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้และทักษะในกำรใช้ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร  กำรแสวงหำ
ควำมรู้  กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมประชำธิปไตยได้
อย่ำงสันติสุขบนพ้ืนฐำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมีควำมชื่นชม เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย และ
ภูมิใจในภำษำประจ ำชำติ 
 
 รหสัตวัชีว้ดั  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 

 
รวมทัง้หมด  25   ตัวชีว้ดั    
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ท31102   ภำษำไทย        กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4  ภำคเรยีนที ่2                    เวลำ 40  ชัว่โมง       จ ำนวน  1  หนว่ยกิต 

 
อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่ำงถูกต้อง  ไพเรำะ และเหมำะสมกับเรื่องที่

อ่ำน  ตีควำม แปลควำม และขยำยควำมเรื่องที่อ่ำนวิเครำะห์และวิจำรณ์เรื่องที่อ่ำน ในทุกๆ ด้ำนอย่ำงมี
เหตุผลวิเครำะห์ วิจำรณ์ แสดงควำมคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่ำน และเสนอควำมคิดใหม่อย่ำงมีเหตุผล
ตอบค ำถำมจำกกำรอ่ำนประเภทต่ำงๆ  ภำยในเวลำที่ก ำหนดอ่ำนเรื่องต่ำงๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผัง
ควำมคิด บันทึก ย่อควำม และรำยงำนสังเครำะห์ควำมรู้จำกกำรอ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ มำพัฒนำตน พัฒนำกำรเรียน และพัฒนำควำมรู้ทำงอำชีพมีมำรยำทในกำรอ่ำน 
เขียนเรียงควำม เขียนย่อควำมจำกสื่อ ที่มีรูปแบบ และเนื้อหำหลำกหลำย บันทึกกำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ือ
น ำไปพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ มีมำรยำทในกำรเขียน กำรฟังกำรดูและกำรพูดวิเครำะห์ แนวคิด 
กำรใช้ภำษำ และควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่ฟังและดูอย่ำงมีเหตุผลประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก ำหนด
แนวทำงน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด ใช้ค ำและกลุ่มค ำ
สร้ำงประโยคตรงตำมวัตถุประสงค์ แต่งบทร้อยกรองประเภทกำพย์ยำนี 11 และโคลงสี่สุภำพ วิเครำะห์
ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตวิเครำะห์
และประเมินคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐำนะท่ีเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชำติสังเครำะห์ข้อคิดจำกวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงท่องจ ำและบอก
คุณค่ำบทอำขยำนตำมที่ก ำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจและน ำไปใช้อ้ำงอิง 
 โดยกำรฝึกทักษะให้เกิดควำมช ำนำญในกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ด้วยกระบวนกำรฝึกทักษะกำรอ่ำน  กำรคิด  กำรเขียน  กำรฟัง  กำรดู  กำรพูด  และ
ศึกษำ สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงหลำกหลำย 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้และทักษะในกำรใช้ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร  กำรแสวงหำ
ควำมรู้  กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมประชำธิปไตยได้
อย่ำงสันติสุขบนพ้ืนฐำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมีควำมชื่นชม เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย  และ
ภูมิใจในภำษำประจ ำชำติ 
    

รหสัตวัชีว้ดั   
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         
 

รวมทัง้หมด  22   ตัวชีว้ดั     
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
 

ท32101  ภำษำไทย        กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย   
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5  ภำคเรยีนที ่1         เวลำ 40 ชัว่โมง          จ ำนวน 1.0 หนว่ยกติ 
   
 ศึกษำกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณและมีประสิทธิภำพ แปลควำม ตีควำม และขยำยควำมเรื่อง
ที่อ่ำนได้อย่ำงลึกซึ้ง อ่ำนบทกวีนิพนธ์ อ่ำนเรื่องสั้น นิทำน นวนิยำย โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 
พัฒนำสมรรถภำพของกำรอ่ำน อ่ำนออกเสียงบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง ร่ำยยำว กำพย์ กลอน  
โคลง  อ่ำนท ำนองเสนำะได้อย่ำงถูกต้องตำมฉันทลักษณ์   ท่องจ ำบทอำขยำน ที่ไพเรำะใช้อ้ำงอิงได้ มี
นิสัยรักกำรอ่ำนและมีมำรยำทในกำรอ่ำน เขียนเรียงควำมย่อควำม จดหมำยกิจธุระ เขียนรำยงำนโดยให้
ตรงกับควำมหมำย ได้มำตรฐำนกำรเขียน มีมำรยำทในกำรเขียน เขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร และมีนิสัยรัก
กำรเขียน น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรฟัง กำรดู สื่อ โสตจักษุ  ภำพมำใช้เป็นข้อมูลในกำรแก้ปัญหำ พูดแสดง
ควำมคิดเห็น วิเครำะห์ วิจำรณ์ แนวคิด และแสดงควำมคิดเห็น จำกกำรฟัง และกำรดูสื่อ ประเมินค่ำ
เรื่องท่ีฟัง และดู น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ศึกษำธรรมชำติและลักษณะของภำษำไทย เลือกใช้ค ำ 
ส ำนวน กลุ่มค ำ สร้ำงประโยคตำมจุดประสงค์  ใช้ภำษำไทยให้เหมำะสมกับโอกำส ศึกษำลักษณะทำง
ภำษำ  

โดยกำรฟังค ำบรรยำยจำกอำจำรย์ หรือวิทยำกร ศึกษำจำกแบบเรียน เอกสำร คู่มือ 
สื่อสำรมวลชนรูปแบบต่ำง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต กำรสำธิต กำรเข้ำค่ำยวิชำกำร และศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเองจำก เว็บไซต์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ในกำรพิจำรณำวรรณคดีเบื้องต้น วิเครำะห์ลักษณะเด่นของ
วรรณคดี  ประเมินคุณค่ำของวรรณคดี และสังเครำะห์ข้อคิด  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนกำรคิด กำรสื่อสำร กำรพูดและใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหำต่ำงๆ 
น ำมำใช้กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง 
ต่อตนเอง และผู้อ่ืนอีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม่ันกำรท ำงำน รักควำมเป็นไทย 
และมีจิตสำธำรณะ 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  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 
 

รวมทัง้หมด  29  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ท32102 ภำษำไทย                                                   กลุม่สำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5  ภำคเรยีนที ่2                       เวลำ 40 ชัว่โมง      จ ำนวน 1.0 หนว่ยกติ         

 
ศึกษำกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณและมีประสิทธิภำพ แปลควำม ตีควำม และขยำยควำม จำก

เรื่องท่ีอ่ำนอย่ำงลึกซึ้ง  อ่ำนบทกวีนิพนธ์  อ่ำนบทควำมนิทำน เรื่องสั้น โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์  
พัฒนำสมรรถภำพกำรอ่ำน อ่ำนออกเสียงทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง ประเภทร่ำยสุภำพ  โคลง ฉันท์ อ่ำน
ท ำนองเสนำะ ได้ไพเรำะถูกต้องตำมฉันทลักษณ์ ท่องบทอำขยำนที่ไพเรำะและมีคุณค่ำ  น ำไปใช้อ้ำงอิง
ได้ มีนิสัยรักกำรอ่ำนและมีมำรยำทในกำรอ่ำนเขียนแสดงทรรศนะ เขียนโน้มน้ำว  เขียนเชิญชวน เขียน
ประกำศ  เขียนอ้ำงอิงข้อมูลสำรสนเทศ บันทึกควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยใช้ค ำให้ตรง
ควำมหมำย  เรียบเรียงประโยคให้กระชับ ถูกต้องตำมระเบียบกำรใช้ภำษำไทย มีมำรยำทและมีนิสัยรัก
กำรเขียน น ำควำมรู้จำกกำรฟัง กำรดูสื่อต่ำงๆ เป็นข้อมูลในกำรคิดวิเครำะห์  แนวคิด เลือกเรื่องที่ฟัง ดู 
อย่ำงมีวิจำรณญำณ  พูดในโอกำสต่ำงๆท้ังที่เป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร พูดโน้มน้ำวใจ พูดโต้แย้ง
โดยใช้ภำษำถูกต้องเหมำะสม  เพื่อเสนอควำมรู้ ควำมคิด  วิเครำะห์ วิจำรณ์ และประเมินค่ำ ให้ข้อมูล
ข่ำวสำร เพ่ือน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีมำรยำทและมีนิสัยรักกำรฟัง ดู พูด ศึกษำรวบรวมวรรณกรรม
พ้ืนบ้ำน และศึกษำวรรณคดีสมัยอยุธยำตอนต้น  

โดยกำรฟังค ำบรรยำยจำกอำจำรย์ หรือวิทยำกร ศึกษำจำกแบบเรียน เอกสำร คู่มือ 
สื่อสำรมวลชนรูปแบบต่ำง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต กำรสำธิต กำรเข้ำค่ำยวิชำกำร และศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเองจำก เว็บไซต์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ใช้หลักกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ วรรณคดีเบื้องต้น ประเมินคุณค่ำ
ด้ำนวรรณศิลป์ สังคม และวัฒนธรรม สังเครำะห์แนวคิด  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนกำรคิด กำรสื่อสำร กำรพูดและใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหำต่ำงๆ 
น ำมำใช้กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง 
ต่อตนเอง และผู้อ่ืนอีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม่ันกำรท ำงำน รักควำมเป็นไทย 
และมีจิตสำธำรณะ  
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  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 
 

รวมทัง้หมด  24    ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ท33101  ภำษำไทย       กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย      
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่6  ภำคเรยีนที ่1                     เวลำ 40 ชัว่โมง           จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ                                                                               

 
ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้วประเภทต่ำงๆ เช่นบทควำม นวนิยำยและควำมเรียงบทร้อย

กรองประเภทกลอน กำพย์ ฉันท์ โคลงสี่สุภำพ ร่ำยและลิลิต อ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกสื่อต่ำง ๆ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเลือกอ่ำนหนังสือและสื่อสำรสนเทศตำมควำมสนใจเพื่อพัฒนำตนด้ำน
ควำมรู้ กำรท ำงำน มีมำรยำทในกำรอ่ำนและมีนิสัยรักกำรอ่ำน เขียนสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำร
อธิบำย กำรบรรยำย กำรพรรณนำ  เขียนเรียงควำมเกี่ยวกับโลกส่วนตัว  เขียนย่อควำมจำกกวีนิพนธ์ 
วรรณคดี เขียนในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น เขียนบันทึกควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ประเมินคุณค่ำ
งำนเขียนในด้ำนต่ำง ๆ  รวมทั้งเขียนเลขไทยในงำนเขียนต่ำง ๆ  มีมำรยำทในกำรเขียนและมีนิสัยรักกำร
เขียน พูดสรุปแนวคิดและแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟังและดู กำรวิเครำะห์แนวคิด กำรใช้ภำษำ และ
ควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่ฟังและดู และกำรประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพ่ือก ำหนดแนวทำงน ำไป
ประยุกต์ใช้ เลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรพูดอภิปรำย มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและ 
กำรพูด ศึกษำธรรมชำติของภำษำ ลักษณะของภำษำ ระดับของภำษำ ค ำรำชำศัพท์  อิทธิพลของ
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำถิ่น กำรประเมินกำรใช้ภำษำจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษำ
หลักกำรวิเครำะห์และวิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้นวิเครำะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ประวิติศำสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตประเมินคุณค่ำวรรณคดีและ
วรรณกรรมทั้งด้ำนวรรณศิลป์และสังคม สังเครำะห์ข้อคิดจำกวรรณกรรม และวรรณคดี เพ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมภูมิปัญญำทำงภำษำด้ำนค ำสอน ควำมเชื่อ และค ำให้พร   
 โดยกำรฝึกทักษะกำรอ่ำน กำรคิด กำรเขียน กำรฟัง กำรดู กำรพูด ให้เกิดควำมช ำนำญในกำร
ใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยกระบวนกำร ฝึกปฏิบัติ กระบวนกำร
กลุ่ม  กระบวนกำรคิดทักษะ กระบวนกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำง
หลำกหลำย 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรใช้ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร  กำร
แสวงหำควำมรู้  กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ประชำธิปไตยได้อย่ำงสันติสุข บนพื้นฐำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  มีควำมชื่นชม เห็นคุณค่ำของ
ภูมิปัญญำไทย  และภูมิใจในภำษำประจ ำชำติ 
 
 

 รหสัตวัชีว้ดั   
  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 
 
 

 รวมตวัชีว้ดั    29    ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ท33102  ภำษำไทย       กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย      
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่6  ภำคเรยีนที ่2                         เวลำ 40 ชัว่โมง       จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ                                                                               

 
ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้วประเภทต่ำง ๆ เช่นบทควำม นวนิยำย และควำมเรียง บทร้อย

กรองประเภทกลอน กำพย์ ฉันท์ โคลงสี่สุภำพ ร่ำยและลิลิต อ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกสื่อต่ำง ๆ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเลือกอ่ำนหนังสือและสื่อสำรสนเทศตำมควำมสนใจเพ่ือพัฒนำตนด้ำน
ควำมรู้  กำรท ำงำน  มีมำรยำทในกำรอ่ำนและมีนิสัยรักกำรอ่ำน เขยีนสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น 
เขียนแสดงทรรศนะ  เขียนโต้แย้ง เขียนเรียงควำมจำกจินตนำกำร เขียนย่อควำมจำกกวีนิพนธ์ วรรณคดี 
เขียนบทควำม สำรคดี  บันทึกควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ประเมินคุณค่ำงำนเขียนในด้ำนต่ำง 
ๆ รวมทั้งมีมำรยำทในกำรเขียนและมีนิสัยรักกำรเขียน พูดสรุปแนวคิดและแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่
ฟังและด ูวิเครำะห์แนวคิด  กำรใช้ภำษำ และควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่ฟังและดู  ประเมินเรื่องท่ีฟังและ
ดูเพ่ือก ำหนดแนวทำงน ำไปประยุกต์ ใช้  เลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ  พูดแสดงทรรศนะ 
พูดโน้มน้ำวใจ มีมำรยำทในกำรฟัง  กำรดูและกำรพูด ศึกษำพลังของภำษำ วิเครำะห์กำรสร้ำงค ำใน
ภำษำไทย กำรใช้ค ำและกลุ่มค ำสร้ำงประโยค   แต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์  ประเมินกำรใช้ภำษำ
จำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเครำะห์และวิจำรณ์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรม
เบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเครำะห์และประเมินคุณค่ำ
วรรณคดีและวรรณกรรมทั้งด้ำนวรรณศิลป์และสังคม สังเครำะห์ข้อคิดจำกวรรณกรรมและวรรณคดีเพ่ือ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   ท่องจ ำบทอำขยำน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำท้ังตำมท่ีก ำหนดและตำม
ควำมสนใจ  

โดยกำรฝึกทักษะกำรอ่ำน กำรคิด กำรเขียน กำรฟัง กำรดู กำรพูด ให้เกิดควำมช ำนำญในกำร
ใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยกระบวนกำร ฝึกปฏิบัติ กระบวนกำร
กลุ่ม กระบวนกำรคิด กระบวนกำรเรียนรู้ทำงภำษำ กระบวนกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นอย่ำงหลำกหลำย 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้และทักษะในกำรใช้ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร กำรแสวงหำ
ควำมรู้  กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ สำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมประชำธิปไตยได้
อย่ำงสันติสุขบนพ้ืนฐำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมีควำมชื่นชม เห็นคุณค่ำของภูมิปัญญำไทย และ
ภูมิใจในภำษำประจ ำชำติ 
 

 รหสัตวัชีว้ดั    
  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 
      

 รวมตวัชีว้ดั    29    ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ท30201 หลักกำรใชภ้ำษำไทย 1                  กลุม่สำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย 
เวลำ 20 ชัว่โมง                 จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 
 

ศึกษำหลักภำษำไทย เรื่องเสียงในภำษำไทย ทั้งรูปและเสียง ค ำ กลุ่มค ำ และควำมหมำย
ประโยคชนิดต่ำง ๆ รวมทั้งประโยคบกพร่อง เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักภำษำไทย สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปใช้วิเครำะห์ค ำ กลุ่มค ำ ประโยค กำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง มีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเขียน 
ตระหนักในวัฒนธรรมกำรใช้ภำษำและควำมเป็นไทยอันจะน ำไปสู่กำรอนุรักษ์และพัฒนำภำษำไทย 

โดยกำรฟังค ำ บรรยำยจำกอำจำรย์ หรือวิทยำกร ศึกษำจำกแบบเรียน เอกสำร คู่มือ 
สื่อสำรมวลชนรูปแบบต่ำง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต กำรสำธิต กำรเข้ำค่ำยวิชำกำร และศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเองจำก เว็บไซต์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนกำรคิด กำรสื่อสำร กำรพูดและใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหำต่ำงๆ 
น ำมำใช้กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง 
ต่อตนเอง และผู้อ่ืนอีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม่ันกำรท ำงำน รักควำมเป็นไทย 
และมีจิตสำธำรณะ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อธิบำยและยกตัวอย่ำง พยัญชนะต้น สระ พยัญชนะท้ำย วรรณยุกต์และกำร

น ำไปใช้ได้ถูกต้อง 
2. อธิบำย ยกตัวอย่ำง และจ ำแนก ค ำมูล ค ำประสม และมีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเขียน 
3. อธิบำยและยกตัวอย่ำง และบอกประโยชน์ของค ำซ้ ำ ค ำซ้อนได้ 
4. อธิบำยควำมหมำยและจ ำแนกค ำไทยจำกภำษำอ่ืนได้ 
5. อธิบำยลักษณะค ำ ควำมหมำย และกำรน ำไปใช้ 
6. อธิบำยควำมหมำยและยกตัวอย่ำงค ำที่มีควำมหมำยเหมือนกันได้ 
7. บอกลักษณะ และอธิบำยควำมหมำยค ำพ้องรูป ค ำพ้องเสียงได้ 
8. อธิบำยและยกตัวอย่ำงค ำท่ีมีควำมหมำยแคบกว้ำงได้ 
9. วิเครำะห์ประโยคบกพร่อง และแก้ไขให้ถูกต้องได้ และมีมำรยำทในกำรใช้ภำษำ 
10. อธิบำยยกตัวอย่ำงและจ ำแนกประโยคควำมเดียว ประโยคควำมรวม และประโยค

ควำมซ้อนได้ 
 

รวมทัง้หมด 10 ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ท30202 หลักกำรใชภ้ำษำไทย 2                 กลุม่สำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย 
เวลำ 20 ชัว่โมง                    จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 
 

ศึกษำหลักภำษำไทยเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงของภำษำไทย รวมทั้งอิทธิพลภำษำต่ำงประเทศท่ีมี
ต่อภำษำไทย กำรใช้ค ำ ส ำนวน ค ำรำชำศัพท์ กำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิก โวหำรกำรประพันธ์ อรรถรส
ทำงกำรประพันธ์ เพ่ือให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจหลักภำษำไทย สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้วิเครำะห์ค ำ 
กลุ่มค ำ กำรใช้ภำษำได้ถูกต้องเหมำะสมกับระดับภำษำ มีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิด ประเมิน
คุณค่ำงำนประพันธ์ด้ำนวรรณศิลป์ ตระหนักในวัฒนธรรมกำรใช้ภำษำท่ีถูกต้องเห็นคุณค่ำภำษำไทยซึ่ง
เป็นภำษำประจ ำชำติ อันน ำไปสู่กำรอนุรักษ์และเชิดชูภำษำไทย 

โดยกำรฟังค ำ บรรยำยจำกอำจำรย์ หรือวิทยำกร ศึกษำจำกแบบเรียน เอกสำร คู่มือ 
สื่อสำรมวลชนรูปแบบต่ำง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต กำรสำธิต กำรเข้ำค่ำยวิชำกำร และศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเองจำก เว็บไซต์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนกำรคิด กำรสื่อสำร กำรพูดและใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหำต่ำงๆ 
น ำมำใช้กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง 
ต่อตนเอง และผู้อ่ืนอีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งม่ันกำรท ำงำน รักควำมเป็นไทย 
และมีจิตสำธำรณะ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. จ ำแนกและยกตัวอย่ำง ค ำสมำส สมำสแบบกลมกลืน (สนธิ)ได้ บอกลักษณะ

ค ำสมำสและยกตัวอย่ำงได้ 
2. บอกลักษณะ จ ำแนก และยกตัวอย่ำงค ำบำลี สันสกฤต เขมร จีน และ

ภำษำอังกฤษได้ถูกต้อง 
3. ใช้รำชำศัพท์ได้เหมำะสมกับบุคคลและมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
4. ใช้ลักษณะนำมได้ถูกต้องและมีมำรยำทในกำรใช้ภำษำ 
5. อธิบำยควำมหมำยและยกตัวอย่ำงส ำนวนไทย และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้

อย่ำงเหมำะสม 
6. วิเครำะห์งำนประพันธ์โดยใช้ภำษำภำพพจน์ได้ 
7. วิเครำะห์งำนประพันธ์ด้ำนวรรณศิลป์ได้ 
8. อ่ำนและเขียนค ำได้ถูกต้อง มีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรเขียน 

 
 
รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ท30103  ประวตัวิรรณคด ี1                                                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
เวลำ   20   ชัว่โมง          จ ำนวน 0.5  หนว่ยกิต 
  
          ศึกษำ วิเครำะห์เกี่ยวกับ ควำมหมำยของวรรณคดี ลักษณะประเภทและประโยชน์ของวรรณคดี
ไทย  กำรแบ่งยุคสมัยวรรณคดีไทย สภำพเหตุกำรณ์ทั่วไป ลักษณะ กวีและวรรณคดีท่ีส ำคัญ  ในสมัย
กรุงสุโขทัย  สมัยกรุงศรีอยุธยำตอนต้น และกรุงศรีอยุธยำตอนกลำง   

โดยใช้กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ คิดวิเครำะห์ เปรียบเทียบและอภิปรำย 
เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ คิดได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ สร้ำงสรรค์ สำมำรถน ำควำมรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย มีจิตซำบซึ้งในคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ของ
วรรณคดี 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อธิบำยประวัติควำมเป็นมำของวรรณคดีไทยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยำตอนต้น

ถึงตอนปลำยได้ 
2. บอกประวัติกวีที่ส ำคัญในสมัยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยำตอนต้นถึงตอนปลำย

ได้ 
3. อธิบำยลักษณะค ำประพันธ์ของวรรณคดีที่ส ำคัญ ๆในสมัยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรี

อยุธยำตอนต้นถึงตอนปลำยได้ 
4. เปรียบเทียบควำมสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่ำงสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยำ 
5. อภิปรำยค่ำนิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยำ

ตอนต้นถึงตอนปลำยได้ 
6. เห็นคุณค่ำของวรรณคดีส ำคัญในฐำนะที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม 
7. แสดงนิสัยรักกำรค้นคว้ำเพ่ิมเติมด้วยกำรอ่ำน กำรฟังและกำรดูวรรณคดีไทยได้ 

 
 

รวมทัง้หมด   7   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ท30104  ประวตัวิรรณคด ี  2                                                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
เวลำ  20  ชัว่โมง          จ ำนวน 0.5  หนว่ยกิต 
 
           ศึกษำ วิเครำะห์ เกี่ยวกับอิทธิพลของวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยำที่มีผลต่อวรรณคดีสมัย 
กรุงธนบุรี ลักษณะของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี เหตุกำรณ์ทั่วไปของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัย
รัชกำลที่ 1 ถึงรัชกำลที่ 6  ลักษณะของวรรณคดีสมัยรัชกำลที่  ถึงรัชกำลที่ 6  กวีและผลงำนที่ส ำคัญใน
สมัยรัชกำลที่ 1 ถึงรัชกำลที่ 6  

โดยใช้กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ คิดวิเครำะห์ เปรียบเทียบและอภิปรำย 
เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ คิดได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ สร้ำงสรรค์ สำมำรถน ำควำมรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย มีจิตซำบซึ้งในคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์ของ
วรรณคดี 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อธิบำยประวัติควำมเป็นมำของวรรณคดีไทยสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ได้ 
2. บอกประวัติกวีที่ส ำคัญในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 
3. พูดอธิบำยลักษณะค ำประพันธ์ของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ได้ 
4. แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่ำงสมัยกรุงธนบุรีและสมัย

กรุงรัตนโกสินทร์ได้ 
5. เขียนอธิบำยควำมเป็นมำของวรรณคดีแต่ละเรื่องได้ 
6. อภิปรำย ยกย่องชื่นชมค่ำนิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยกรุงธนบุรีและสมัย

กรุงรัตนโกสินทร์ได้ 
7. ใช้ภำษำแสดงควำมคิดเห็นทั้งกำรพูดและกำรเขียนเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีที่มี

ควำมไพเรำะ มีคุณค่ำ ประทับใจได้ 
8. แสดงนิสัยรักกำรค้นคว้ำเพ่ิมเติมด้วยกำรอ่ำน กำรฟังและกำรดูวรรณคดีไทยได้ 

 
รวมทัง้หมด   8   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ท30205  กำรอำ่นวรรณกรรม                                                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
เวลำ  20  ชัว่โมง                           จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 
            ศึกษำวรรณกรรมไทย ลำว  พม่ำ  มำเลเซีย   ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  ในรูปแบบที่หลำกหลำย  
วิเครำะห์ วิจำรณ์วรรณกรรมไทยที่อ่ำนตำมหลักกำรวิจำรณ์วรรณคดีเบื้องต้น  รู้และเข้ำใจลักษณะเด่น
ของวรรณคดี  วรรณกรรม  ประเมินคุณค่ำด้ำนสังคมและด้ำนวรรณศิลป์ ในฐำนะเป็นมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติ  สังเครำะห์ น ำควำมรู้และข้อคิดจำกวรรณกรรมเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 โดยใช้กระบวนกำรอ่ำนวิเครำะห์  สังเครำะห์และกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
กระบวนกำรกลุ่มและกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 
 เพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำนให้มีประสิทธิภำพ  และเห็นคุณค่ำของวรรณกรรมในฐำนะเป็นมรดก
ทำงวัฒนธรรมของชำติและ เห็นคุณค่ำของภำษำไทย   
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. วิเครำะห์รูปแบบ องค์ประกอบของวรรณกรรมที่ศึกษำได้ 
2. วิเครำะห์เนื้อหำและกลวิธีในกำรเขียนวรรณกรรมไทยได้ 
3. วิเครำะห์ลักษณะเด่นของวรรณกรรมไทยเชื่อมโยงกับกำรเรียนรู้ทำง

ประวัติศำสตร์และวิธีชีวิตของสังคมในอดีตได้ 
4. วิเครำะห์แนวคิด  ควำมเชื่อและค่ำนิยมที่ปรำกฏในวรรณกรรมที่อ่ำนและน ำ

ควำมรู้  แนวคิดไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต 
5. ประเมินคุณค่ำของวรรณกรรมไทยด้ำนวรรณศิลป์และด้ำนสังคม วัฒนธรรมได้ 
6. สังเครำะห์ควำมรู้  ข้อคิดจำกกำรอ่ำนวรรณกรรมเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิจริง 

 
 

รวมทัง้หมด     6      ผลกำรเรยีนรู ้  
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ท30206  วรรณกรรมปจัจุบนั                  กลุม่สำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย 
เวลำ  20  ชัว่โมง                   จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 
              ศึกษำวรรณกรรมปัจจุบันของไทย   กัมพูชำ  บรูไน  ฟิลิปปินส์   สิงคโปร์   เวียดนำม   
อ่ำนวรรณกรรมปัจจุบันของไทยทั้งท่ีเป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่ำง เข้ำใจ  ตีควำม  แปลควำมและ
ขยำยควำมเรื่องที่อ่ำน  วิเครำะห์ วิจำรณ์เรื่องที่อ่ำน  แสดงควำมคิดเห็นโต้แย้งและเสนอควำมคิดใหม่
จำกกำรอ่ำนอย่ำงมีเหตุผล   คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน  เขียนกรอบแนวคิด  ผังควำมคิด  
บันทึก  ย่อควำม และเขียนรำยงำนสำระควำมรู้จำกสิ่งที่อ่ำน  สังเครำะห์  ประเมินค่ำและน ำควำมรู้
ควำมคิดจำกกำรอ่ำนวรรณกรรมปัจจุบันมำพัฒนำตนเองและมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  มี
มำรยำทและมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
 โดยใช้กระบวนกำรคิดและกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ  กระบวนกำรกลุ่มและกำรสืบค้นข้อมูล
จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 
 เพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำนให้มีประสิทธิภำพ  น ำควำมรู้จำกกำรอ่ำนไปพัฒนำตนในด้ำน
กำรศึกษำต่อและกำรด ำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ เห็นคุณค่ำของภำษำไทย 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. รู้และ เข้ำใจควำมหมำยและขอบเขตของวรรณกรรมปัจจุบันที่ศึกษำได้ 
2. วิเครำะห์องค์ประกอบของวรรณกรรมปัจจุบันที่อ่ำนได้ 
3. ตีควำม แปลควำมและขยำยควำมวรรณกรรมที่อ่ำนเขียนกรอบแนวคิด ผัง

ควำมคิด  เพ่ือสรุปเรื่องได้ 
4. วิเครำะห์ และวิจำรณ์วรรณกรรมไทยที่อ่ำนในทุก ๆ ด้ำน ได้อย่ำงมีเหตุผล 
5. วิเครำะห์ วิจำรณ์แสดงควำมคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่ำน และเสนอควำมคิดใหม่

อย่ำงมีเหตุผลได้ 
6. วิเครำะห์แนวคิด  ควำมเชื่อและค่ำนิยมที่ปรำกฏในวรรณกรรมที่อ่ำนและน ำ

ควำมรู้ แนวคิดไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต 
7. เปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ประเมินค่ำด้ำนสังคมและวรรณศิลป์ของวรรณกรรม

ปัจจุบันและวรรณกรรมในอดีตได้ 
8. สังเครำะห์ควำมรู้  ข้อคิดและสำรประโยชน์จำกกำรอ่ำนวรรณกรรมเพ่ือน ำมำ

พัฒนำควำมรู้ ควำมคิดและประสบกำรณ์ในกำรด ำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
 

รวมทั้งหมด   8   ผลกำรเรียนรู้  
 

 
 
 
 



24 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
I30202 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ (Communication and Presentation)  
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
เวลำ   40   ชัว่โมง                                                                  จ ำนวน 1.0 หนว่ยกติ 
        

ศึกษำ เรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์จำกรำยวิชำ IS1 (Research and 
Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่ำง บทน ำ เนื้อ
เรื่อง สรุป ในรูปของรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงวิชำกำรเป็นภำษำไทยควำมยำว จำนวน 4,000 ค ำ 
หรือ เป็นภำษำอังกฤษ ควำมยำว 2,000 ค ำ  มีกำรอ้ำงอิงแหล่งควำมรู้ที่เชื่อถือได้อย่ำงหลำกหลำย
เชื่อถือได้ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เรียบเรียงและถ่ำยทอดสื่อสำร น ำเสนอควำมคิดอย่ำงชัดเจน 
เป็นระบบ มีกำรน ำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำย และมีกำรเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ  

โดยใช้กระบวนกำรอ่ำนวิเครำะห์  สังเครำะห์ กระบวนกำรเขียน และกระบวนกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ กระบวนกำรกลุ่มและกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร และทักษะกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ                     
เห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. วำงโครงร่ำงกำรเขียนตำมหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีกำรเขียนโครงร่ำง 
2. เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงวิชำกำรเป็นภำษำไทยควำมยำว 4,000 ค ำ หรือ 

ภำษำอังกฤษ ควำมยำว 2,500 ค ำ 
3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจำกประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual 

presentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลำกหลำย 

4. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณะ โดยใช้กำรสนทนำ/วิพำกษ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น 
e-conference, social media online 

5. เห็นประโยชน์และคุณค่ำกำรสร้ำงสรรค์งำนและถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็น
ประโยชน์ 

  
รวมทัง้หมด   5   ผลกำรเรยีนรู ้
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โครงสรำ้งหลักสตูรกลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
 
 

 โครงสร้ำงส ำหรับผู้ที่ต้องกำรเรียนเน้นหนักทำงคณิตศำสตร์ ให้เลือกเรียนรำยวิชำต่อไปนี้ 
 
รำยวชิำคณิตศำสตร์พืน้ฐำน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 ค31101  คณิตศำสตร์  1   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ค31102 คณิตศำสตร์  2   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
 ค32101  คณิตศำสตร์  3   จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ค32102 คณิตศำสตร์  4    จ ำนวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 

 
รำยวชิำคณิตศำสตรเ์พิม่เตมิ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ค31201  เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 1 จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค31202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 2 จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
 ค32201  เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 3 จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค32202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 4 จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 ค33201  เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 5 จ ำนวน  100  ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
 ค33202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 6 จ ำนวน  100  ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 
 ค30207 กำรใช้งำนเบื้องต้นโปรแกรม   The Geometer’ Sketchpad   

จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  
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โครงสร้ำงส ำหรับผู้ที่เลือกเรียนวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีและไม่มุ่งเน้นเนื้อหำคณิตศำสตร์
เข้มข้น ให้เลือกเรียนรำยวิชำต่อไปนี้ 
 
รำยวชิำคณิตศำสตร์พืน้ฐำน 
 ค30101  คณิตศำสตร์   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30102 คณิตศำสตร์   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30103  คณิตศำสตร์   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30104  คณิตศำสตร์   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30105  คณิตศำสตร์   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30106   คณิตศำสตร์   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 
รำยวชิำคณิตศำสตรเ์พิม่เตมิ 
 ค30201  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ค30202  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30203  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30204  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30205  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30206  เสริมทักษะคณิตศำสตร์  จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค31101  คณิตศำสตร ์1                               กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4   ภำคเรยีนที ่1                 เวลำ  60  ชัว่โมง           จ ำนวน 1.5 หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำ ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 เซต  เซต กำรด ำเนินกำรของเซต แผนภำพเวนน์-ออยเลอร์และกำรแก้ปัญหำ 
 กำรให้เหตผุล  กำรให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย กำรอ้ำงเหตุผล 
 ระบบจ ำนวนจรงิ  จ ำนวนจริง สมบัติของจ ำนวนจริงเกี่ยวกับกำรบวกและกำรคูณ สมบัติกำร
เท่ำกันและกำรไม่เท่ำกัน สมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียว อสมกำรตัวแปรเดียว ค่ำสัมบูรณ์ 
 เลขยกก ำลัง รำกที่ n ของจ ำนวนจริง และเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนตรรกยะ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้
ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
ค 1.1  ม.4-6/1,   ม.4-6/2,   ม.4-6/3  
ค 1.2  ม.4-6/1  

  ค 1.3  ม.4-6/1  
ค 1.4  ม.4-6/1 

  ค 4.1  ม.4-6/1,   ม.4-6/2  
ค 4.2  ม.4-6/1,   ม.4-6/2,   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 
 

รวมทัง้หมด  17  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค31102  คณิตศำสตร ์2                                กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4     ภำคเรยีนที ่2            เวลำ  60  ชัว่โมง          จ ำนวน 1.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 ตรรกศำสตรเ์บื้องตน้ ประพจน์ กำรหำค่ำควำมจริงของประพจน์ กำรสร้ำงตำรำงค่ำควำมจริง 
รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน กำรอ้ำงเหตุผล ข้อควำมที่มีตัวบ่งปริมำณและค่ำควำมจริงของประโยค
ที่มีตัวบ่งปริมำณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมำณ 
 ควำมสมัพนัธ ์คู่อันดับ ผลคูณคำร์ทีเชียน ควำมสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของควำมสัมพันธ์กรำฟ
ของควำมสัมพันธ์ อินเวอร์สของควำมสัมพันธ์ 
 ฟังกช์นั ควำมหมำยของฟังก์ชัน ตัวอย่ำงฟังก์ชันที่ควรรู้จัก  ฟังก์ชันคอมโพสิท ฟังก์ชัน 
อินเวอร์ส พีชคณิตของฟังก์ชัน 
 อัตรำสว่นตรโีกณมติิและกำรน ำไปใช ้อัตรำส่วนตรโีกณมิติ อัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 
องศำ 45 องศำและ 60 องศำ กำรอ่ำนค่ำอัตรำส่วนตรีโกณมิติจำกตำรำงหรืเครื่องคิดเลข กำรน ำ
อัตรำส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรหำระยะทำง และควำมสูง 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน  
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้
ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
  

รหสัตวัชีว้ดั  
ค 2.1  ม.4-6/1  
ค 2.2  ม.4-6/1 

  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 
 

รวมทัง้หมด  11  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค32101 คณติศำสตร ์3                              กลุม่สำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5    ภำคเรยีนที ่1                  เวลำ  60  ชัว่โมง     จ ำนวน 1.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 ล ำดับและอนกุรม  ล ำดับ  ล ำดับเลขคณิต  ล ำดับเรขำคณิต  อนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขำคณิต  ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม 
 สถิตเิบื้องต้น กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรแจกแจงควำมถี่ของข้อมูล กำรแจกแจงควำมถี่โดยใช้
กรำฟ กำรหำค่ำกลำงของข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน และฐำนนิยม กำรหำต ำแหน่งที่ของ
ข้อมูลโดยใช้ควอร์ไทล์ เดไซน์ และเปอร์เซ็นต์ไทล์  กำรวัดกำรกระจำยของข้อมูลโดยใช้กำรวัดกำร
กระจำยสัมบูรณ์ กำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้
ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
ค 4.1  ม.4-6/4,   ม.4-6/5 

  ค 4.2  ม.4-6/6 
  ค 5.1  ม.4-6/1,   ม.4-6/2,   ม.4-6/3 
  ค 5.2  ม.4-6/1 
  ค 5.3  ม.4-6/1 
  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 
 
 

รวมทัง้หมด  14  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค32102  คณิตศำสตร ์4                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 5   ภำคเรยีนที ่2           เวลำ  60  ชัว่โมง           จ ำนวน  1.5  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรนับ แฟกทอเรียล วิธีเรียง
สับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินำม 
 ทฤษฎเีบือ้งตน้ของควำมนำ่จะเปน็ กำรทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ เหตุกำรณ์ ควำมน่ำจะเป็น
ของเหตุกำรณ์ กฎที่ส ำคัญบำงประกำรของควำมน่ำจะเป็น 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้
ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
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 
 
 

รวมทัง้หมด  8  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค31201  เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์1                   กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4   ภำคเรยีนที ่1              เวลำ  40  ชัว่โมง       จ ำนวน 1.0 หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 เรขำคณติวเิครำะห์  เส้นตรง  ระยะระหว่ำงจุดสองจุด  จุดกึ่งกลำงระหว่ำงจุดสองจุด  ควำมชัน
ของเส้นตรง  เส้นขนำน  เส้นตั้งฉำก  ควำมสัมพันธ์ซึ่งมีกรำฟเป็นเส้นตรง  ระยะห่ำงระหว่ำงเส้นตรงกับ
จุด  ภำคตัดกรวย  วงกลม  พำรำโบลำ  วงรี  ไฮเพอร์โบลำ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. หำระยะระหว่ำงจุดสองจุด จุดกึ่งกลำง ระยะระหว่ำงเส้นตรงกับจุดได้ 
2. หำควำมชันของเส้นตรง สมกำรเส้นตรง เส้นขนำน เส้นตั้งฉำก และน ำไปใช้ในกำร

แก้ปัญหำได้ 
3. เขียนควำมสัมพันธ์ที่มีกรำฟเป็นภำคตัดกรวย เมื่อก ำหนดส่วนต่ำงๆ ของภำคตัด

กรวยให้ และเขียนกรำฟของควำมสัมพันธ์นั้นได้ 
4. น ำควำมรู้เรื่องกำรเลื่อนแกนทำงขนำนไปใช้ในกำรเขียนกรำฟได้ 
5. น ำควำมรู้เรื่องเรขำคณิตวิเครำะห์ไปใช้แก้ปัญหำได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค31202 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์ 2                    กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4  ภำคเรยีนที ่2                   เวลำ  40  ชัว่โมง               จ ำนวน 1.0 หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 ฟังกช์นัตรโีกณมิตแิละกำรประยกุต ์ ฟังก์ชันไซน์  โคไซน์ และฟังก์ชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ กรำฟของ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่ำงของจ ำนวนจริงหรือมุม   
อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  เอกลักษณ์และสมกำรตรีโกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเขียนกรำฟของฟังก์ชันที่ก ำหนดให้

ได้ 
2. น ำควำมรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ และกำรประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหำได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  2  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค32201 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์ 3                     กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 5      ภำคเรยีนที ่1                เวลำ  40  ชัว่โมง         จ ำนวน 1.0 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 ฟังกช์นัเอกซโ์พเนนเชยีลและฟังกช์นัลอกำริทมึ  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอกำริทึม  
กรำฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกำริทึม  ลอกำริทึมสำมัญ  ลอกำริทึมฐำนอื่นๆ  สมกำร
เอกซ์โพเนนเชียลและสมกำรลอกกำริทึม  
 เมตริกซแ์ละดเีทอรม์นิันต์  สญัลักษณ์ของเมตริกซ์  สมบัติของเมตริกซ์  ดีเทอร์มินันต์  กำรใช้
เมตริกซ์แก้ระบบสมกำรเชิงเส้น  กำรแก้ระบบสมกำรโดยวิธีดีเทอร์มินันต์  กำรแก้ระบบสมกำรโดย
วิธีกำรด ำเนินกำรตำมแถวเบื้องต้น 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกำริทึม และเขียน

กรำฟของฟังก์ชันที่ก ำหนดให้ได้ 
2. น ำควำมรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกำริทึมไปใช้แก้ปัญหำได้ 
3. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ และกำรด ำเนินกำรของเมทริกซ์ 
4. หำดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ nn  เมื่อ n เป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินสี่ได้ 
5. วิเครำะห์และหำค ำตอบของระบบสมกำรเชิงเส้นได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค32202 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์ 4                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5      ภำคเรยีนที ่2                เวลำ  40  ชัว่โมง          จ ำนวน 1.0 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 เวกเตอรใ์นสำมมติิ  เวกเตอร์และกำรเท่ำกัน  กำรบวก  และกำรลบเวกเตอร์  กำรคูณเวกเตอร์
ด้วยสเกลำร์  ผลคูณเชิงสเกลำร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 จ ำนวนเชงิซ้อน  จ ำนวนเชิงซอ้น  กรำฟและค่ำสัมบูรณ์ของจ ำนวนเชิงซ้อน  จ ำนวนเชิงซ้อนใน
รูปเชิงขั้ว  สมกำรพหุนำม 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสำมมิติ 
2. หำผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลำร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 
3. หำขนำดและทิศทำงของเวกเตอร์ที่ก ำหนดให้ได้ 
4. มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ ำนวนเชิงซ้อน 
5. น ำสมบัติต่ำงๆ เกี่ยวกับจ ำนวนเชิงซ้อน กำรด ำเนินกำรไปใช้แก้ปัญหำได้ 
6. น ำควำมรู้เรื่องจ ำนวนเชิงซ้อนไปแก้สมกำรพหุนำมตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็น

จ ำนวนเต็มดีกรีไม่เกินสำมและหำรำกที่ n ของจ ำนวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจ ำนวนเต็ม
บวกได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 



35 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค33201 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์ 5                           กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่6    ภำคเรยีนที ่1            เวลำ  100  ชัว่โมง          จ ำนวน 2.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 ล ำดับอนนัตแ์ละอนุกรมอนนัต์  ลิมิตของล ำดับ  ผลบวกของอนุกรมอนันต์ 
 แคลคลูสัเบือ้งตน้  ลิมิตของฟังก์ชัน  ควำมต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  กำรหำ
อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร  อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท  อนุพันธ์อันดับสูง  กำรประยุกต์
ของอนุพันธ์  ปริพันธ์ไม่จ ำกัดเขต  ปริพันธ์จ ำกัดเขต  พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 
 ก ำหนดกำรเชิงเสน้  กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์  และกำรใช้วิธีของก ำหนดกำร 
เชิงเส้นในกำรแก้ปัญหำ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. หำลิมิตของล ำดับอนันต์โดยอำศัยทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิตได้ 
2. หำผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้และน ำควำมรู้เรื่องล ำดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหำได้ 
3. หำลิมิตของฟังก์ชันที่ก ำหนดให้ได้ 
4. บอกได้ว่ำฟังก์ชันที่ก ำหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
5. หำอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ก ำหนดได้และน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
6. หำปริพันธ์ไม่จ ำกัดเขตของฟังก์ชันที่ก ำหนดให้ได้ 
7. หำปริพันธ์จ ำกัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่ก ำหนดให้และหำพ้ืนที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบน

ช่วงที่ก ำหนดให้ได้ 
8. สร้ำงแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์และใช้วิธีกำรของก ำหนดกำรเชิงเส้นที่ใช้กรำฟของ

สมกำรและอสมกำรที่มีสองตัวแปรในกำรแก้ปัญหำได้ 
 

รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค33202 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์ 6                          กลุม่สำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 6    ภำคเรยีนที ่2                เวลำ  100  ชัว่โมง           จ ำนวน 2.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 กำรวเิครำะหข์้อมลูเบือ้งตน้  โดยใช้ค่ำกลำงของข้อมูลและกำรวัดกำรกระจำยของข้อมูล 
 กำรแจกแจงปกติ  ค่ำมำตรฐำน  กำรแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ 
 ควำมสมัพนัธเ์ชิงฟังกช์นัระหวำ่งข้อมลู  แผนภำพกำรกระจำย  ควำมสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของ
ข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลำ  กำรใช้ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลท ำนำยค่ำตัวแปร
ตำมเม่ือก ำหนดตัวแปรอิสระให้ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. เลือกวิธีวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นและอธิบำยผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 
2. น ำควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ข้อมูลไปใช้แก้ปัญหำบำงประกำรได้ 
3. น ำควำมรู้เรื่องค่ำมำตรฐำนไปใช้ในกำรเปรียบเทียบข้อมูลได้ 
4. หำพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติและน ำควำมรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติไปใช้ได้ 
5. เข้ำใจควำมหมำยของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัว

แปร 
6. สร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรม

เวลำโดยใช้เครื่องค ำนวณ 
7. ใช้ควำมสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลท ำนำยค่ำตัวแปรตำมเมื่อก ำหนดตัวแปรอิสระให้ 

 
รวมทัง้หมด  7  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค30101  คณิตศำสตร ์                            กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
เวลำ  40  ชัว่โมง                                 จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 เซต  เซต กำรด ำเนินกำรของเซต แผนภำพเวนน์-ออยเลอร์และกำรแก้ปัญหำ 
 กำรให้เหตผุล  กำรให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย กำรอ้ำงเหตุผล 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
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 
  
 

รวมทัง้หมด  10  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค30102 คณติศำสตร ์                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
เวลำ  40  ชัว่โมง                        จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 จ ำนวนจรงิ  จ ำนวนจริง สมบตัิของจ ำนวนจริงเกี่ยวกับกำรบวกและกำรคูณ สมบัติกำรเท่ำกัน
และกำรไม่เท่ำกัน สมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียว อสมกำรตัวแปรเดียว ค่ำสัมบูรณ์ 
 เลขยกก ำลังทีม่ีเลขชี้ก ำลงัเปน็จ ำนวนตรรกยะ  เลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนตรรกยะ รำก
ที่ n ของจ ำนวนจริง 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
ค 1.1  ม.4-6/1,   ม.4-6/2,   ม.4-6/3 

  ค 1.2 ม.4-6/1 
  ค 1.3  ม.4-6/1 
  ค 1.4  ม.4-6/1 
  ค 4.2  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 
 
 

รวมทัง้หมด  13  ตวัชีว้ดั   
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค30103 คณติศำสตร ์                              กลุม่สำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
เวลำ  40  ชัว่โมง                                                       จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 ควำมสมัพนัธ์และฟงักช์นั  ควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน  โดเมนและเรนจ์ของควำมสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน  กรำฟของควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ตัวอย่ำงของฟังก์ชันที่ควรรู้จัก  กำรน ำกรำฟไปแก้ปัญหำ
บำงประกำร 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
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 
 

รวมทัง้หมด  9  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค30104 คณติศำสตร ์                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
เวลำ  40  ชัว่โมง                                     จ ำนวน 1.0 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 อัตรำสว่นตรโีกณมติิและกำรน ำไปใช้  อัตรำส่วนตรีโกณมิติ  อัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุม 30  
องศำ  45  องศำ และ 60  องศำ  กำรอ่ำนค่ำอัตรำส่วนตรีโกณมิติจำกตำรำงหรือเครื่องคิดเลข กำรน ำ
อัตรำส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรหำระยะทำง และควำมสูง 
 ล ำดับและอนกุรม  ล ำดับ  ล ำดับเลขคณิต  ล ำดับเรขำคณิต  อนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขำคณิต  ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
ค 2.1  ม.4-6/1 

  ค 2.2  ม.4-6/1 
  ค 4.1  ม.4-6/4,   ม.4-6/5 
  ค 4.2  ม.4-6/6 
  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 
 
 

รวมทัง้หมด  11  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค30105 คณติศำสตร ์                              กลุม่สำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
เวลำ  40  ชัว่โมง                                          จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 สถิตเิบื้องต้น  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  กำรแจกแจงควำมถี่ของข้อมูล  กำรแจกแจงควำมถี่โดยใช้
กรำฟ  กำรหำค่ำกลำงของข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐำน  และฐำนนิยม  กำรหำต ำแหน่งที่ของ
ข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์  กำรวัดกำรกระจำยของข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  กำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็น 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
ค 5.1  ม.4-6/1,   ม.4-6/2,   ม.4-6/3 

  ค 5.2  ม.4-6/1 
  ค 5.3  ม.4-6/1 
  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 
 
 

รวมทัง้หมด  11  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ค30106  คณิตศำสตร ์                             กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณติศำสตร์ 
เวลำเรียน  40  ชัว่โมง                จ ำนวน  1.0  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 ควำมนำ่จะเปน็  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรนับ กำรทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุกำรณ์ 
ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
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 
 
 

รวมทัง้หมด  8  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค30201 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์                           กลุม่สำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
เวลำ  40  ชัว่โมง                             จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้  
 กำรแยกตวัประกอบของพหนุำมดีกรสีอง กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองโดยใช้สมบัติ
กำรแจกแจง กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองที่อยู่ในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นค่ำคงตัว 
และ a  0 กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองที่อยู่ในรูปก ำลังสองสมบูรณ์ กำรแยกตัวประกอบ
ของพหุนำมดีกรีสองที่อยู่ในรูปผลต่ำงก ำลังสอง 
 สมกำรก ำลงัสองตวัแปรเดียว กำรแก้สมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้กำรแยกตัวประกอบ 
กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้กำรแยกตัวประกอบ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. แยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองได้ 
2. แก้สมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้กำรแยกตัวประกอบได้ 
3. แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้กำรแยกตัวประกอบได้ 
4. ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบที่ได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค30202 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์                      กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
เวลำ  40 ชัว่โมง                              จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้  
 ระบบสมกำร กำรแก้ระบบสมกำรสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
ระบบสมกำรสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง 
 กำรประยุกตข์องอัตรำสว่นและร้อยละ กำรแก้ปัญหำหรือสถำนกำรณ์โดยใช้อัตรำส่วนและ
สัดส่วน กำรแก้ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันโดยใช้ร้อยละ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. แก้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
2. น ำระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้แก้ปัญหำได้ 
3. ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วนและร้อยละ แก้ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ 
4. ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบที่ได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค30203  เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์                      กลุม่สำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
เวลำ  40  ชัว่โมง                            จ ำนวน  1.0   หนว่ยกติ 

 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้  
 ดอกเบีย้  ดอกเบี้ยคงต้น  ดอกเบี้ยทบต้น  มูลค่ำเงินในอนำคตและมูลค่ำเงินในปัจจุบัน 

 หลักทรัพย ์ ชนิดของหลักทรัพย์  กำรลงทุนในหลักทรัพย์  ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ 

 ตรำสำรทำงกำรเงิน  ตัว๋สัญญำใช้เงิน  ตั๋วแลกเงิน  เช็ค  กำรขำยลดตั๋วเงิน  บัตรเครดิต 

 กำรแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ  อัตรำกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  กำรค ำนวณ
กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

 กำรซื้อขำยในระบบผอ่นช ำระ  รำคำเงินผ่อนและดอกเบี้ยผ่อนช ำระ  เงินผ่อนช ำระรำยงวด 
ที่คิดดอกเบี้ยแบบคงต้น   เงินผ่อนช ำระรำยงวดที่คิดดอกเบี้ยแบบทบต้น 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำส่วนและร้อยละในกำรหำดอกเบี้ยได้ 
2. บอกชนิดของหลักทรัพย์ กำรลงทุนและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ได้ 
3. อธิบำยลักษณะและสมบัติตรำสำรทำงกำรเงินแต่ละชนิดได้ 
4. ค ำนวณกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้ 
5. ค ำนวณกำรซื้อขำยในระบบผ่อนช ำระได้ 
6. ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบที่ได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค30204  เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์                     กลุม่สำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
เวลำ  40  ชัว่โมง                            จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้ 
 ค่ำจำ้ง  ข้อบังคับว่ำด้วยกำรท ำงำนของลูกจ้ำง  กำรคิดวันและเวลำท ำงำน  ค่ำตอบแทนในกำร
ท ำงำน  กำรประกันสังคม  กองทุนทดแทน  เงินชดเชยในกำรออกจำกงำน  
 กำรคิดภำษ ี ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ  ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
 กำรประกนัภยั เบี้ยประกัน 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อธิบำยลักษณะและข้อบังคับกำรท ำงำนของลูกจ้ำงได้ 
2. ค ำนวณในลักษณะต่ำงๆ ได้ 
3. อธิบำยกำรท ำประกันภัยได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  3  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค30205  เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์                      กลุม่สำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
เวลำ  40  ชัว่โมง                                จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้  
 กำรวำงแผนกำรทดลองเบื้องตน้   กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  หลักกำรวำงแผนกำรทดลอง  ขั้นตอน
ในกำรวำงแผนทดลอง  ตัวอย่ำงแผนกำรทดลองอย่ำงง่ำยและกำรวิเครำะห์ผลเบื้องต้น  กำรเขียนรำยงำน
ผลกำรทดลอง 
 ก ำหนดกำรเชิงเสน้ กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์และกำรใช้วิธีก ำหนดกำรเชิงเส้นในกำร
แก้ปัญหำ 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. รู้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล หลักกำรและขั้นตอนในกำรวำงแผนกำรทดลอง 
2. วิเครำะห์และเขียนรำยงำนผลกำรทดลองได้ 
3. สร้ำงแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์และใช้วิธีกำรของก ำหนดกำรเชิงเส้นที่ใช้กรำฟของ

สมกำรและอสมกำรที่มีสองตัวแปรในกำรแก้ปัญหำได้ 
 
 

รวมทัง้หมด  3  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ค30206 เสรมิทกัษะคณติศำสตร ์                       กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
เวลำ  40  ชัว่โมง                    จ ำนวน  1.0  หนว่ยกิต 

 
 ศึกษำ  ฝึกทักษะ/กระบวนกำรในสำระต่อไปนี้  
 แผนที่และกำรส ำรวจ  ทิศ แผนที่ กำรส ำรวจพ้ืนรำบ  กำรหำพ้ืนที่ของรูปหลำยเหลี่ยมในพ้ืนที่จริง 
 ลมิิตและควำมต่อเนื่องของฟังกช์ัน ลิมิตของฟังก์ชัน และควำมต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
โดยกำรปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล  กำรสื่อสำรกำร
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  และกำรน ำเสนอ กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ ทำงคณิตศำสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไป
ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ มี
ควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. น ำควำมรู้เรื่องทิศ แผนที่ ไปใช้ในกำรส ำรวจพื้นรำบได้ 
2. หำพื้นที่ของรูปหลำยเหลี่ยมในพื้นที่จริงได้ 
3. หำลิมิตของฟังก์ชันที่ก ำหนดให้ได้ 
4. บอกได้ว่ำฟังก์ชันที่ก ำหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 

 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 
ค30207 กำรใชง้ำนเบื้องตน้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 4 – 6 
เวลำ   20    ชัว่โมง                                                                    จ ำนวน  0.5   หนว่ยกติ 
 

ศึกษำ ฝึกทักษะ/กระบวนกำร ในสำระต่อไปนี้ 
 ควำมรู้พืน้ฐำนเกีย่วกบัโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad คุณสมบัติและควำมสำมำรถ
ของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เครื่องมือและเมนูค ำสั่งของโปรแกรม 
 กำรสรำ้งพืน้ฐำนทำงเรขำคณติ กำรสร้ำงส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง วงกลม เส้นตั้งฉำก มุมฉำก 
รูปสี่เหลี่ยม กำรตั้งชื่อจุด กำรระบำยสีโดยกำรสร้ำงบริเวณภำยในรูปเรขำคณิต กำรสร้ำงรูปสำมเหลี่ยมใดๆ 
และส่วนที่แสดงมุม รูปเรขำคณิตและเครื่องมือก ำหนดเอง กำรสร้ำงตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ในรูป
เรขำคณิต 
 กำรแปลงทำงเรขำคณติ กำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อน กำรย่อ/ขยำย กำรประยุกต์กำรแปลงทำง
เรขำคณิต 
 กรำฟ ฟังกช์นัและภำพเคลื่อนไหว กำรสร้ำงกรำฟของภำคตัดกรวยตำมวิธีกำรทำงเรขำคณิต 
โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน กำรด ำเนินกำรของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ กำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหว 
 โดยจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ ด้วยกำรปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รำยงำน 
 เพ่ือพัฒนำทักษะ/กระบวนกำรในกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำรกำรสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์และกำรน ำเสนอ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ 
มีควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และมีควำมเชื่อม่ันในตนเอง 
  
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. บอกสมบัติและควำมสำมำรถของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ได ้
2. สำมำรถเลือกใช้กล่องเครื่องมือและเมนูค ำสั่งของโปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad ในกำรสร้ำงรูปเรขำคณิตได้ 
3. สำมำรถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในกำรสร้ำง กำรวัด ส่วนต่ำงๆ 

ของรูปเรขำคณิตได้ 
4. สร้ำงกรำฟของภำคตัดกรวยตำมวิธีกำรทำงเรขำคณิตได้ 
5. สร้ำงภำพกำรหำโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันได้ 
6. สร้ำงกรำฟของกำรด ำเนินกำรของฟังก์ชันและฟังก์ชันประกอบได้ 
7. สร้ำงสรรค์ผลงำนโดยใช้กำรแปลงทำงเรขำคณิตได้ 

 
 

รวมทัง้หมด 7 ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย 
 

รำยวชิำพื้นฐำน 
 ว30101  ดำรำศำสตร์และอวกำศ  จ ำนวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30102  ฟิสิกส ์    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30103  เคม ี    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30104  ชีววิทยำ    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
  

รำยวชิำเพิม่เตมิ 
 ว30201  ฟิสิกส ์    จ ำนวน   80 ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
 ว30202  ฟิสิกส ์    จ ำนวน   80  ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
 ว30203  ฟิสิกส ์    จ ำนวน   80  ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
 ว30204  ฟิสิกส ์    จ ำนวน   80  ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
 ว30205  ฟิสิกส ์    จ ำนวน   80  ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
 ว30206  ฟิสิกส์    จ ำนวน 100  ช่ัวโมง 2.5  หน่วยกิต 
 ว30207  ฟิสิกส์    จ ำนวน  100 ช่ัวโมง 2.5  หน่วยกิต 
 ว30208  ฟิสิกส์    จ ำนวน  100 ช่ัวโมง 2.5  หน่วยกิต 
 ว30221  เคม ี    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30222  เคม ี    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30223  เคม ี    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30224  เคม ี    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30225  เคม ี    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30226  เคมี    จ ำนวน  80  ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต 
 ว30227  เคมี    จ ำนวน  80  ช่ัวโมง 2.0  หน่วยกิต   
 ว30241  ชีววิทยำ    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30242  ชีววิทยำ    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30243  ชีววิทยำ    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30244  ชีววิทยำ    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30245  ชีววิทยำ    จ ำนวน  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30246  ชีววิทยำ    จ ำนวน   80 ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
 ว30247  ชีววิทยำ    จ ำนวน   80 ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต  
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ว30101 โลกดำรำศำสตรแ์ละอวกำศ             กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  60   ชัว่โมง                          จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
  
 สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ เกี่ยวกับโครงสร้ำงโลก กำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีภำค กำรแปรสัณฐำน
แผ่นธรณีภำค ปรำกฏกำรณ์ทำงธรณีวิทยำ ล ำดับชั้นของหิน โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ ประโยชน์ของ
ข้อมูลทำงธรณีวิทยำ วิวัฒนำกำรของระบบสุริยะ กำแล็กซี เอกภพ วิวัฒนำกำรของดำวฤกษ์ เทคโนโลยี
อวกำศ ดำวเทียม ยำนอวกำศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำร
สืบค้นข้อมูล กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ ทดลองตำมหลักปรัชญำของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจ น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประวัน มีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
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 

 
 

รวมทัง้หมด  11  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ว30102 ฟสิิกส ์                         กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร ์
เวลำ  60   ชัว่โมง                จ ำนวน  1.5  หนว่ยกิต 
            

ศึกษำ อธิบำย ทดลอง สืบค้นข้อมูล วิเครำะห์ ส ำรวจ ตรวจสอบ เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
แรงกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุในสนำมโน้มถ่วง อนุภำคในสนำมไฟฟ้ำ และอนุภำคในสนำมแม่เหล็ก แรง
นิวเคลียร์ และแรงไฟฟ้ำระหว่ำงอนุภำคในนิวเคลียส ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจัด เวลำ ควำมเร็ว 
และควำมเร่งของกำรเคลื่อนที่ในแนวตรง กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮำร์มอนิ
กอย่ำงง่ำย สมบัติของคลื่นกลและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเร็ว ควำมถี่ และควำมยำวคลื่น กำร
เกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ควำมเข้มเสียง ระดับควำมเข้มเสียง กำรได้ยินเสียง คุณภำพเสียง และน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ มลพิษทำงเสียงที่มีต่อสุขภำพของมนุษย์และเสนอวิธีกำรป้องกัน คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ำ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ และน ำเสนอผลกำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และกำร
ป้องกันอันตรำยจำกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ฟิชชัน  ฟิวชัน และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวล
กับพลังงำน พลังงำนที่ได้จำกปฏิกิริยำนิวเคลียร์ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ 
และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ชนิดและสมบัติของรังสีจำกธำตุกัมมันตรังสี กำรเกิดกัมมันตภำพรังสี บอก
วิธีกำรตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม กำรใช้ประโยชน์ และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้น
ข้อมูล และกำรอภิปรำย 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถใน   กำร
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีจิตวิทยำศำสตร์  จริยธรรม คุณธรรม 
และค่ำนิยมที่เหมำะสม 
 

รหสัตวัชีว้ดั        
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      

 
 

รวมทัง้หมด 28      ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
ว30103 เคมีพืน้ฐำน                                          กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 4  ภำคเรยีนที ่ 1                     เวลำ 60 ชัว่โมง      จ ำนวน 1.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษำวิวัฒนำกำรของแบบจ ำลองอะตอมของธำตุ อนุภำคมูลฐำนของอะตอม เลขอะตอม เลข

มวลและไอโซโทป สัญลักษณ์นิวเคลียร์ กำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของธำตุบำงชนิด กำรจัดเรียง
ธำตุในตำรำงธำตุ แนวโน้มสมบัติบำงประกำรของธำตุตำมตำรำงธำตุ ศึกษำและทดลองเกี่ยวกับชนิดของ
พันธะเคมีจำกกำรน ำไฟฟ้ำของสำรบำงชนิด ศึกษำกำรเกิดพันธะและสมบัติบำงประกำรของสำรโคเว
เลนต์ สำรประกอบไอออนิก และโลหะ 

ศึกษำและทดลองกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี  ควำมสัมพันธ์ของพลังงำนกับกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี และ
ค ำนวณหำอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ ปฏิกิริยำเคมีในชีวิตประจ ำวัน 
กำรใช้ประโยชน์และผลของปฏิกิริยำเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม กำรเกิดและแหล่งปิโตรเลียม 
กระบวนกำรแยกแก๊สรรมชำติ กำรกลั่นน้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์และกำรใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบของกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ เชื้อเพลิงในชีวิตประจ ำวัน เลขออกเทน เลขซีเทน 

ศึกษำควำมหมำยและตัวอย่ำงพอลิเมอร์ธรรมชำติและพอลิเมอร์สังเครำะห์ ปฏิกิริยำกำร
สังเครำะห์ พอลิเมอร์ โครงสร้ำง สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร์ รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์และผลกระทบ
จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ ศึกษำทดลองจ ำแนกชนิดของพลำสติกบำงชนิดโดยใช้ควำม
หนำแน่นเป็นเกณฑ์ 

ศึกษำยำงธรรมชำติรวมทั้งยำงสังเครำะห์ เส้นใยธรรมชำติ เส้นใยสังเครำะห์ และทดลองเตรียม
เส้นใยสังเครำะห์ศึกษำองค์ประกอบหลัก โครงสร้ำง ประเภท แหล่งที่พบและควำมส ำคัญของ
คำร์โบไฮเดรต ลิพิดโปรตีน และกรดนิวคลีอิกซ่ึงเป็นสำรชีวโมเลกุล ศึกษำสมบัติและปฏิกิริยำบำงชนิด
ของคำร์โบไฮเดรตลิพิด โปรตีน 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  
กำรสืบค้นข้อมูล  และกำรอภิปรำย 

เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของธำตุและ
สำรประกอบ พันธะเคมี ปฏิกิริยำเคมี กำรใช้เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์จำกพอลิเมอร์และสำรชีวโมเลกุล 
สำมำรถน ำควำมรู้และหลักกำรไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบำยปรำกฏกำรณ์ หรือแก้ปัญหำใน
ชีวิตประจ ำวัน สำมำรถจัดกระท ำและวิเครำะห์ข้อมูล สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 
แก้ปัญหำ มีจิตวิทยำศำสตร์ เห็นคุณค่ำของวิทยำศำสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม 

 
รหสัตวัชีว้ดั 

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 

 
 

รวมทัง้หมด 26 ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ว30104  ชวีวทิยำ                       กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  60   ชัว่โมง                จ ำนวน  1.5  หนว่ยกิต 
 

ศึกษำ  วิเครำะห์  ทดลอง  กำรรักษำดุลยภำพของเซลล์สิ่งมีชีวิต  กลไกกำรรักษำดุลยภำพของ
น้ ำในพืช  กลไกกำรควบคุมดุลยภำพของน้ ำ  แร่ธำตุ  และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อ่ืน ๆ ระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย  กระบวนกำรถ่ำยทอดสำรพันธุกรรม  กำรแปรผันทำงพันธุกรรม  มิวเทชัน  กำร
เกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  ผลของเทคโนโลยีชีวภำพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ผลของควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  กระบวนกำรคัดเลือกตำมธรรมชำติ  ผลของกำร
คัดเลือกตำมธรรมชำติต่อควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต  ดุลย -ภำพของระบบนิเวศ  กระบวนกำร
เปลี่ยนแปลง  แทนที่ของสิ่งมีชีวิต  ควำมส ำคัญของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและแนวทำงในกำร
ดูแลรักษำ  สภำพปัญหำ  สำเหตุของปัญหำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติในระดับท้องถิ่น  
ระดับประเทศ  และระดับโลก  แนวทำงในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ  
กำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง  อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์    กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำร
สืบค้นข้อมูล   บันทึกข้อมูล และกำรอภิปรำย 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจ  มีควำมรับผิดชอบ  รอบคอบ  น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  มีจิตวิทยำศำสตร์และ จริยธรรม  
ในกำรใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  อย่ำงมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ตวัชีว้ดั 
ว 1.1    ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3 , ม.3-6/4 
ว 1.2   ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3 , ม.3-6/4 
ว 2.1   ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3  
ว 2.2   ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3  
ว 8.1   ม.4-6/1-12 

 
 
รวมทัง้หมด       26   ตวัชีว้ดั   
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30201  ฟสิิกส ์                                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  80   ชัว่โมง                จ ำนวน  2.0  หนว่ยกิต 
 

ศึกษำ  วิเครำะห์  กำรหำค่ำงำน  ก ำลัง  พลังงำนจลน์และพลังงำนศักย์  กฎกำรอนุรักษ์
พลังงำน    กำรประยุกต์กฎกำรอนุรักษ์พลังงำนกล  กฎสำกลของกำรอนุรักษ์พลังงำน  เครื่องกลกฎกำร
ชนกันของวัตถุและกฎกำรอนุรักษ์โมเมนตัม   กำรเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุ   โมเมนต์ควำมเฉื่อย  
พลังงำนจลน์ของกำรหมุน  โมเมนตัมเชิงมุม  กำรท ำงำนในกำรหมุนและกำรแกว่งของวัตตุ   สภำพ
สมดุล  ทอร์ก  โมเมนต์ของแรงคู่ควบ  เสถียรภำพของสมดุล  สภำพยืดหยุ่นและควำมทนแรงของวัตถุ 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบกำรสืบค้น
ข้อมูลและกำรอภิปรำย   

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจ  น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีจิตวิทยำศำสตร์     จริยธรรม  และค่ำนิยมที่เหมำะสม 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อธิบำยและค ำนวณงำน ก ำลัง  พลังงำนจลน์และพลังงำนศักย์ได้ เมื่อก ำหนด

สถำนกำรณ์มำให้ 
2. ยกตัวอย่ำงกำรประยุกต์กฎกำรอนุรักษ์พลังงำนกล  และบอกกฎสำกลของกำร

อนุรักษ์พลังงำนได้ 
3. อธิบำยหลักกำรของเครื่องกล  พร้อมทั้งยกตัวอย่ำงเครื่องมือที่ใช้หลักกำรของ

เครื่องกลที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
4. อธิบำยและค ำนวณโมเมนตัม  แรงและกำรเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมได้   
5. อธิบำยลักษณะกำรชนกันของวัตถุได้ 
6. อธิบำยปริมำณต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์กกับกำรเคลื่อนที่

แบบหมุนได้ 
7. อธิบำยและค ำนวณโมเมนต์ควำมเฉื่อย พลังงำนจลน์ของกำรหมุน โมเมนตัมเชิงมุม

และอัตรำกำรเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมได้ 
8. อธิบำยและค ำนวณโมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก  โมเมนต์ของแรงคู่ควบได้ 
9. บอกหลักกำรเสถียรภำพของสมดุล  และอธิบำยหลักกำรน ำสมดุลไปประยุกต์ใช้   

พร้อมทั้งยกตัวอย่ำงเครื่องมือที่ใช้หลักกำรสมดุลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
10. อธิบำยและทดลอง สมดุลของแรงสำมแรง ควำมเค้นและควำมเครียด มอดูลัสของ

ยัง ได้ 
 
 

รวมทัง้หมด  10  ผลกำรเรยีนรู้ 
 



56 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30202  ฟสิิกส ์                                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  80   ชัว่โมง                         จ ำนวน  2.0  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำ  วิเครำะห์  อธิบำยและค ำนวณเกี่ยวกับของไหล ควำมหนำแน่น ควำมดันในของเหลว 
กฎของพำสคำลและเครื่องอัดไฮโดรลิก  แรงลอยตัวและหลักของอำร์คิมีดิส  ควำมตึงผิว ควำมหนืด 
และพลศำสตร์ของของไหล  ควำมร้อน สมบัติของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงำนภำยใน
ระบบ คลื่นกล กำรถ่ำยโอนพลังงำนของคลื่นกล  คลื่นผิวน้ ำ กำรซ้อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น คลื่น
นิ่งและกำรสั่นพ้อง  

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบกำรสืบค้น
ข้อมูลและกำรอภิปรำย   

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจ   น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีจิตวิทยำศำสตร์     จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีเหมำะสม 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เก่ียวข้องกับ สมบัติทั่วไปของของไหลได้ 
2. อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เก่ียวข้องกับ กฎของพำสคัลและหลักของอำร์คิมีดิสได้ 
3. อภิปรำยและค ำนวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ควำมตึงผิว  ควำมหนืด กำรลอยตัว และกฎ

ของ สโตกส์เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมในของไหลที่มีควำมหนืดได้ 
4. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสมกำรของแบร์นูลลีได้ 
5. ส ำรวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปรำยและค ำนวณเกี่ยวกับผลของควำมร้อนที่ท ำให้สำร

เปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ กำรถ่ำยโอนควำมร้อน และ สมดุลควำมร้อนได้ 
6. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแก๊สและทฤษฎี

จลน์ของแก๊สได้ 
7. สืบค้นข้อมูล อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เก่ียวข้องกับ พลังงำนภำยในระบบ กฎข้อที่

หนึ่งของอุณหพลศำสตร์ และเครื่องมือที่เปลี่ยนควำมร้อนได้ 
8. วิเครำะห์และค ำนวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคลื่นกล คลื่นน้ ำ และกำรซ้อนทับของคลื่นได้ 
9. ทดลอง อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เก่ียวข้องกับสมบัติของคลื่น คลื่นนิ่งและกำรสั่นพ้อง

ได้ 
 

รวมทัง้หมด  9  ผลกำรเรยีนรู้ 
 
 
 



57 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30203  ฟสิิกส ์                                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  80   ชัว่โมง                จ ำนวน  2.0  หนว่ยกิต 
 

ศึกษำ  วิเครำะห์  และอธิบำยค ำนวณ  คลื่นเสียง กำรเคลื่อนที่ของเสียงในตัวกลำงต่ำงๆ 
คุณสมบัติโดยทั่วไปของคลื่นเสียง ปรำกฏกำรณ์ดอปเปลอร์ คลื่นกระแทก ควำมเข้มเสียง   ระดับควำม
เข้มเสียงและผลกระทบของเสียงในชีวิตประจ ำวัน    แสง     กำรแทรกสอด  กำรเลี้ยวเบน  คุณสมบัติ
เชิงกำยภำพของแสง   กำรสะท้อน กำรหักเห  กำรค ำนวณปริมำณต่ำง ๆ จำกกำรเกิดภำพเมื่อแสงผ่ำน
เลนส์ และกำรเกิดโพลำไรซ์เซชัน        

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรสืบค้น
ข้อมูลและกำรอภิปรำย   

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจ  น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีจิตวิทยำศำสตร์  จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม 

 
 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เกี่ยวกับ ธรรมชำติของคลื่นเสียง 
คุณสมบัติของคลื่นเสียงได้ 

2. สืบค้นข้อมูล  อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เก่ียวกับ ควำมเข้มเสียง และกำรได้ยินได้ 
3. ส ำรวจตรวจสอบ ทดลอง อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เก่ียวกับ เสียงดนตรี บีตส์ 

และคลื่นนิ่งของเสียงได้ 
4. ส ำรวจตรวจสอบ อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เกี่ยวกับ ปรำกฏกำรณ์ดอปเปลอร์  

คลื่นกระแทก ได้ 
5. ส ำรวจตรวจสอบ  อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เกี่ยวกับสมบัติกำรแทรกสอดของ

แสงได้ 
6. ส ำรวจตรวจสอบ  อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เกี่ยวกับสมบัติกำรเลี้ยวเบนเกรตติ้ง 

และกำรกระเจิงของแสงได้ 
7. ทดลอง  วิเครำะห์ อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เก่ียวกับ กำรเคลื่อนที่และกำร

สะท้อนของแสงได้ 
8. ทดลอง วิเครำะห์ อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เกี่ยวกับ กำรหักเหของแสงได้ 
9. ทดลอง วิเครำะห์ อภิปรำย และค ำนวณสิ่งที่เกี่ยวกับ เลนส์บำง และ

ปรำกฏกำรณ์ของแสงได้ 
10. ส ำรวจตรวจสอบ วิเครำะห์ อภิปรำยเกี่ยวกับ ทัศนอุปกรณ์  ควำมสว่ำง และกำร

ถนอมสำยตำได้ 
 

รวมทัง้หมด  10  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30204  ฟสิิกส ์                                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  80   ชัว่โมง                         จ ำนวน  2.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษำ  วิเครำะห์  ทดลองและค ำนวณเกี่ยวกับไฟฟ้ำสถิต ประจุไฟฟ้ำ  กฎกำรอนุรักษ์ประจุ

ไฟฟ้ำ กำรเหนี่ยวน ำประจุไฟฟ้ำ แรงระหว่ำงประจุไฟฟ้ำ  กฎของคูลอมป์  สนำมไฟฟ้ำ  ศักย์ไฟฟ้ำ  
ควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ  ตัวเก็บประจุและควำมจุ กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ำสถิตไปใช้ประโยชน์  
กระแสไฟฟ้ำ  กระแสไฟฟ้ำในตัวน ำ  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสไฟฟ้ำและควำมต่ำงศักย์ กฎของโอห์ม
และควำมต้ำนทำน พลังงำนในวงจรไฟฟ้ำ  แรงเคลื่อนไฟฟ้ำและควำมต่ำงศักย์ พลังงำนไฟฟ้ำและ
ก ำลังไฟฟ้ำ กำรต่อตัวต้ำนทำนและแบตเตอรี่   กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสตรงเบื้องต้น เครื่องวัด
ไฟฟ้ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสไฟฟ้ำและสนำมแม่เหล็ก สนำมแม่เหล็กโลก ฟลักซ์แม่เหล็ก กำร
เคลื่อนที่ของอนุภำคที่มีประจุไฟฟ้ำในสนำมแม่เหล็ก สนำมแม่เหล็กของลวดตัวน ำ แรงกระท ำต่อลวด
ตัวน ำที่มีกระแสไฟฟ้ำและอยู่ในสนำมแม่เหล็ก แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์กระแสตรง กระแสไฟฟ้ำ
เหนี่ยวน ำและแรงเคลื่อนไฟฟ้ำเหนี่ยวน ำ มอเตอร์และเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ หลักกำรท ำงำนของหม้อแปลง 
ตัวต้ำนทำน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน ำในวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ก ำลังไฟฟ้ำในวงจรไฟฟ้ำ
กระแสสลับ กำรค ำนวณหำพลังงำนไฟฟ้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน วงจรไฟฟ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน 
และกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัย    

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบกำรสืบค้น
ข้อมูลและกำรอภิปรำย   

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจ  น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีจิตวิทยำศำสตร์     จริยธรรม  และค่ำนิยมที่เหมำะสม 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ทดลองและค ำนวณเกี่ยวกับไฟฟ้ำสถิต ประจุไฟฟ้ำได้ 
2. อธิบำยกฎกำรอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ำ กำรเหนี่ยวน ำประจุไฟฟ้ำ แรงระหว่ำงประจุ

ไฟฟ้ำ ได้  
3. ค ำนวณเกี่ยวกับสนำมไฟฟ้ำ  ศักย์ไฟฟ้ำ  และควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำได้   
4. อธิบำยและค ำนวณควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกระแสไฟฟ้ำ  สนำมแม่เหล็ก 

สนำมแม่เหล็กโลกได้  
5. อธิบำยหลักกำรท ำงำนของหม้อแปลง ตัวต้ำนทำน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน ำ

ในวงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ได้ 
6. ค ำนวณหำพลังงำนไฟฟ้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน วงจรไฟฟ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำใน

บ้ำน และกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัยได้    
 

รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30205  ฟสิิกส ์                                           กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ิทยำศำสตร์ 
เวลำ  80   ชัว่โมง                         จ ำนวน  2.0  หนว่ยกติ 
 
             ศึกษำ วิเครำะห์ ทดลองและค ำนวณเกี่ยวกับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ ทฤษฏีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ของแมกซ์เวลล์และกำรทดลองของเฮิรตซ์ กำรแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกสำยอำกำศ  สเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ำ คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ คลื่นโมโครเวฟ รังสีอินฟำเรด แสง รังสีไวโอเลต รังสีเอ็กซ์ รังสี
แกมมำ โพลำไรเชชันของเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้ำ โพลำไรเชชันของแสง  ฟิสิกส์อะตอม   อะตอม กำร
ค้นพบอิเล็กตรอน แบบจ ำลองอะตอมของทอมสัน กำรทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด สเปกตรัมจำกอะตอม
ของแก๊ส กำรแผ่รังสีของวัตถุด ำ ปรำกฏกำรโฟโตอิเล็กทริก ทฤษฏีอะตอมของโบร์ กำรทดลองของฟ
รังก์และเฮิรตซ์ ทวิภำพของคลื่นและอนุภำค ปรำกฏกำรณ์คอมป์ตัน สมมุตติฐำนของเดอบรอยล์ 
กลศำสตร์ควอนตัม เลเซอร์ สำรตัวน ำ กึ่งตัวน ำ ฉนวน ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กำรพบก ำมันตภำพรังสี กำร
เปลี่ยนสภำพนิวเคลียส กำรสลำยของนิวเคลียสก ำมันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภำพของนิวเคลียส แรง
นิวเคลียร์ พลังงำนยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยำนิวเคลียร์  ประโยชน์ของกัมมันตภำพรังสีและพลังงำนนิวเคลียร์ 
อันตรำยจำกกัมมันตภำพรังสีและกำรป้องกันวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และกำรใช้งำนทำงวิทยำศำสตร์ วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้ส ำหรับเป็นตัวรับรู้ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์และตัดสินใจ วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้ส ำหรับกำรควบคุมกำรน ำควำมรู้ทำงอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งำนทำงวิทยำศำสตร์    

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบกำรสืบค้น
ข้อมูลและกำรอภิปรำย   

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจ น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีจิตวิทยำศำสตร์     จริยธรรม  และค่ำนิยมที่เหมำะสม 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. อธิบำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ ทฤษฏีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำของแมกซ์เวลล์และ

สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้ 
2. อธิบำยแบบจ ำลองอะตอมแบบต่ำงๆ ได้  เช่น  แบบอะตอมของทอมสัน  รัท

เธอร์ฟอร์ดและของโบว์  เป็นต้น  
3. อธิบำยและค ำนวณกำรสลำยของนิวเคลียสก ำมันตรังสีได้ 
4. อธิบำยปฏิกิริยำนิวเคลียร์  ประโยชน์ของกัมมันตภำพรังสีและพลังงำนนิวเคลียร์ 

อันตรำยจำกกัมมันตภำพรังสีและกำรป้องกันได้ 
5. อธิบำยกำรน ำควำมรู้ทำงอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งำนทำงวิทยำศำสตร์ได้ 

 
รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30221  เคม ี                         กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  60   ชัว่โมง                         จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 

 

ศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทียบแบบจ ำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และ
แบบกลุ่มหมอก เขียนและแปลควำมหมำยสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธำตุ ศึกษำอนุภำคมูลฐำนของ
อะตอมเลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป ศึกษำ ทดลองเก่ียวกับสีของเปลวไฟจำกสำรประกอบและเส้น
สเปกตรัมของธำตุบำงชนิด ศึกษำและเขียนกำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษำควำมหมำยของ
ระดับพลังงำนของอิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน ศึกษำวิเครำะห์กำรจัดเรียงธำตุในตำรำง
ธำตุของนักวิทยำศำสตร์ แนวโน้มสมบัติบำงประกำรของธำตุในตำรำงธำตุตำมหมู่และตำมคำบ ศึกษำ
ค ำนวณและเปรียบเทียบเลขออกซิเดชันของธำตุในสำรประกอบและไอออน 

ศึกษำวิเครำะห์แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำคหรือพันธะเคมีของสำร กฎออกเตต กำรเกิดพันธะ
และชนิดของพันธะโคเวเลนต์ สูตร กำรเรียกชื่อ และโครงสร้ำงสำรประกอบโคเวเลนต์ ควำมยำวพันธะ
พลังงำนพันธะ กำรค ำนวณหำพลังงำนพันธะและพลังงำนที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยำ แนวคิด
เกี่ยวกับเรโซแนนซ์ รูปร่ำงของโมเลกุลและสภำพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำง
โมเลกุลโคเวเลนต์ สำรโครงผลึกร่ำงตำข่ำย สมบัติบำงประกำรของสำรโคเวเลนต์ กำรเกิดพันธะไอ
ออนิกโครงสร้ำงของสำรประกอบไอออนิก สูตรและกำรเรียกชื่อสำรประกอบไอออนิก ศึกษำกำร
เปลี่ยนแปลงพลังงำนในกำรเกิดสำรประกอบไอออนิก ทดลองเพ่ือศึกษำสมบัติบำงประกำรของ
สำรประกอบไอออนิกปฏิกิริยำของสำรประกอบไอออนิก ศึกษำเกี่ยวกับพันธะโลหะ 

ศึกษำวิเครำะห์ เปรียบเทียบสมบัติของสำรประกอบของธำตุตำมหมู่และตำมคำบเก่ียวกับจุด
หลอมเหลว จุดเดือด ควำมเป็นกรด-เบสของสำรประกอบคลอไรด์และออกไซด์ กำรละลำยน้ ำและเลข
ออกซิเดชัน ศึกษำและทดลองเก่ียวกับปฏิกิริยำของธำตุ และกำรละลำยน้ ำของสำรประกอบบำงชนิด
ของธำตุหมู่ IA และ IIA ศึกษำต ำแหน่งของธำตุไฮโดรเจนในตำรำงธำตุ ทดลองเพ่ือศึกษำสมบัติของ
ธำตุแทรนซิชันและฝึกค ำนวณหำเลขออกซิเดชัน ทดลองเตรียมสำรประกอบเชิงซ้อนของธำตุแทรนซิชัน 
เพ่ือศึกษำกำรเปลี่ยนสีของสำรประกอบเชิงซ้อนของธำตุแทรนซิชัน ศึกษำสมบัติของธำตุกึ่งโลหะธำตุ
กัมมันตรังสี กำรเกิดกัมมันตภำพรังสี กำรสลำยตัวของธำตุกัมมันตรังสี ศึกษำและค ำนวณครึ่งชีวิตของ
ธำตุกัมมันตรังสี ศึกษำปฏิกิริยำนิวเคลียร์ กำรตรวจสอบสำรกัมมันตรังสี และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
กำรใช้สำรกัมมันตรังสี ธำตุและสำรประกอบบำงชนิดในสิ่งมีชีวิตละสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบค้นข้อมูล กำรอภิปรำย กำรวิเครำะห์  กำร
เปรียบเทียบ กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรท ำนำย  กำรทดลอง    ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของธำตุและ
สำรประกอบ และพันธะเคมี สำมำรถน ำควำมรู้และหลักกำรไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบำย
ปรำกฏกำรณ์หรือแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน สำมำรถจัดกระท ำและวิเครำะห์ข้อมูล สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ 
มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ แก้ปัญหำ มีจิตวิทยำศำสตร์ เห็นคุณค่ำของวิทยำศำสตร์ มีจริยธรรม 
คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม 

 
 



61 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. เปรียบเทียบและอธิบำยแบบจ ำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ 

และแบบกลุ่มหมอกได้ 
2. เขียนและแปลควำมหมำยสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธำตุได้ 
3. อธิบำยผลกำรศึกษำที่ท ำให้นักวิทยำศำสตร์เชื่อว่ำอิเล็กตรอนในอะตอมอยู่ในระดับ

พลังงำนต่ำง ๆ กันได้ 
4. เขียนกำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลเมื่อทรำบเลขอะตอมของธำตุ รวมทั้งสำมำรถ

ระบุเลขหมู่ เลขคำบและกลุ่มของธำตุในตำรำงธำตุได้ 
5. อธิบำยแนวคิดของนักวิทยำศำสตร์ในยุคต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดแบ่งธำตุเป็นหมวดหมู่

จนได้เป็นตำรำงธำตุ พร้อมทั้งระบุปัญหำของกำรจัดหมวดหมู่ธำตุได้ 
6. สรุปแนวโน้มสมบัติต่ำงๆ ของธำตุตำมหมู่และคำบ ในเรื่องเกี่ยวกับขนำดอะตอม รัศมี

ไอออน พลังงำนไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกำติวิตี สัมพรรคภำพอิเล็กตรอนจุด
หลอมเหลวและจุดเดือด พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลประกอบได้ 

7. ค ำนวณเลขออกซิเดชันของธำตุในสำรประกอบและไอออน รวมทั้งสำมำรถ
เปรียบเทียบเลขออกซิเดชันของธำตุโลหะกับธำตุอโลหะได้ 

8. บอกเหตุผลที่แสดงว่ำมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำคของสำรหรือพันธะเคมีได้ 
9. อธิบำยกำรเกิดพันธะโคเวเลนต์และระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลได้ 
10. เขียนสูตรและเรียกชื่อสำรโคเวเลนต์ได้ 
11. ใช้ควำมรู้เรื่องควำมยำวพันธะและพลังงำนพันธะระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ได้ 
12. ใช้ค่ำพลังงำนพันธะค ำนวณหำพลังงำนที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยำได้ 
13. อธิบำยโครงสร้ำงของสำรโคเวเลนต์ที่มีโครงสร้ำงเรโซแนนซ์ได้ 
14. ท ำนำยรูปร่ำงโมเลกุลโคเวเลนต์ และเขียนแสดงด้วยโครงสร้ำงลิวอิสได้ 
15. อธิบำยสภำพขั้วและทิศทำงของขั้วของพันธะโคเวเลนต์และของโมเลกุลโคเวเลนต์ได้ 
16. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทั้งอธิบำยควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุลกับจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสำรโคเวเลนต์
ได้ 

17. บอกสมบัติที่แตกต่ำงกันของสำรโคเวเลนต์ประเภทโมเลกุลไม่มีขั้ว โมเลกุลมีขั้ว และ
โครงผลึกร่ำงตำข่ำยได้ 

18. อธิบำยเกี่ยวกับกฎออกเตต กำรเกิดไอออน กำรเกิดพันธะไอออนิกและโครงสร้ำงของ
สำรประกอบไอออนิกได้ 

19. เขียนสูตรและเรียกชื่อสำรประกอบไอออนิกได้ 
20. อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนกับกำรเกิดสำรประกอบไอออนิก และสมบัติบำง

ประกำรของสำรประกอบไอออนิกได้ 
21. เขียนสมกำรไอออนิกและสมกำรไอออนิกสุทธิได้ 
22. อธิบำยกำรเกิดพันธะโลหะและใช้ควำมรู้เรื่องพันธะโลหะอธิบำยสมบัติของโลหะได้ 
23. สรุปสมบัติต่ำง ๆ ของธำตุและสำรประกอบของธำตุตำมหมู่และตำมคำบเกี่ยวกับจุด

หลอมเหลว จุดเดือด ควำมเป็นกรด-เบสของสำรประกอบคลอไรด์และออกไซด์  กำร
ละลำยน้ ำ และเลขออกซิเดชัน พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลประกอบได้ 
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24. เปรียบเทียบสมบัติของธำตุแทรนซิชันกับธำตุหมู่ IA IIA VIIA และพวกธำตุกึ่งโลหะได้ 
25. เปรียบเทียบสมบัติของสำรประกอบของธำตุแทรนซิชันกับสำรประกอบของธำตุหมู่ IA 

IIA และ VIIA ได้ 
26. อธิบำยสมบัติของธำตุกัมมันตรังสีและเขียนสมกำรแสดงปฏิกิริยำนิวเคลียร์บำง

ปฏิกิริยำได้ 
27. อธิบำยหลักกำรเกิดปฏิกิริยำฟิชชัน ปฏิกิริยำฟิวชัน ปฏิกิริยำลูกโซ่ และกำรน ำ

ปฏิกิริยำดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ได้ 
28. บอกประโยชน์และโทษของธำตุหมู่ IA IIA VIIA ธำตุแทรนซิชันและธำตุกัมมันตรังสีได้ 

 
 

รวมทัง้หมด 28 ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30222  เคม ี                         กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  60   ชัว่โมง                                            จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำและค ำนวณเก่ียวกับมวลอะตอมของธำตุ มวลของธำตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของ
ธำตุ มวลโมเลกุลของสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจ ำนวนโมล อนุภำค มวลและปริมำตรของแก๊สที่ STP 
ศึกษำหน่วย และกำรค ำนวณควำมเข้มข้นของสำรละลำย ศึกษำและทดลองเตรียมสำรละลำย ศึกษำ
และทดลอง และเปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสำรบริสุทธิ์และสำรละลำย ศึกษำควำมหมำย
และเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัลหรือสูตรอย่ำงง่ำย และสูตรโดรงสร้ำง กำรค ำนวณหำมวลเป็นร้อย
ละจำกสูตรกำรค ำนวณหำสูตร  เอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสำร ศึกษำกำรเขียนและดุลสมกำรเคมี 
ทดลองและค ำนวณหำอัตำส่วนจ ำนวนโมลของสำรตั้งต้นที่ท ำปฏิกิริยำพอดีกัน ศึกษำสมบัติของระบบ
ปิดและระบบเปิด ศึกษำและฝึกค ำนวณปริมำณสำรในปฏิกิริยำเคมีที่เป็นไปตำมกฎทรงมวล กฎสัดส่วน
คงท่ี ศึกษำทดลองและค ำนวณปริมำตรของแก๊สในปฏิกิริยำเคมีตำมกฎของเกย์-ลูสแซก และกฎของอำ
โวกำโดรศึกษำและฝึกค ำนวณหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณของสำรในสมกำรเคมีนั้นๆ และสมกำร
เคมีที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำหนึ่งสมกำร สำรก ำหนดปริมำณ ผลได้ร้อยละ 

ศึกษำสมบัติและกำรจัดเรียงอนุภำคของของแข็ง ทดลองเตรียมผลึกสำร และศึกษำชนิดของ
ผลึก  กำรเปลี่ยนสถำนะของของแข็ง กำรหลอมเหลว กำรระเหิด ศึกษำวิเครำะห์สมบัติของของเหลว
เกี่ยวกับควำมตึงผิว กำรระเหย ควำมดันไอ ศึกษำและทดลองเก่ียวกับควำมดันไอกับจุดเดือดของ
ของเหลวควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมดันไอของของเหลวต่ำงชนิด และผลของอุณหภูมิต่อควำมดันไอ 
ศึกษำเกี่ยวกับสมบัติบำงประกำรของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ศึกษำและทดลองเก่ียวกับควำมสัมพันธ์
ของควำมดันอุณหภูมิและปริมำตรของแก๊ส และค ำนวณหำปริมำตร ควำมดัน และอุณหภูมิของแก๊สโดย
ใช้กฎของบอยล์ กฎของชำร์ล กฎรวมแก๊ส ศึกษำและค ำนวณควำมดัน ปริมำตร จ ำนวนโมล มวล และ
อุณหภูมิของแก๊สตำมกฎแก๊สสมบูรณ์ ศึกษำทดลองกำรแพร่และอัตรำกำรแพร่ของแก๊ส กำรค ำนวณ
เกี่ยวกับกฎกำรแพร่ผ่ำนของเกรแฮม ศึกษำเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรสืบค้น
ข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล และกำรอภิปรำย 

เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และกำรค ำนวณ
เกี่ยวกับผลผลิตของปฏิกิริยำเคมี สำมำรถน ำควำมรู้และหลักกำรไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ หรือแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน สำมำรถจัดกระท ำและวิเครำะห์ข้อมูล สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ 
มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ แก้ปัญหำ มีจิตวิทยำศำสตร์ เห็นคุณค่ำของวิทยำศำสตร์ มีจริยธรรม 
คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม 
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ผลกำรเรยีนรู ้  
1. ค ำนวณมวลอะตอมของธำตุ มวลของธำตุ 1 อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ยของ

ธำตุได้ 
2. ค ำนวณมวลโมเลกุลของสำรหรือมวลสูตร และมวลของสำร 1 โมเลกุลได้ 
3. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณต่ำงๆ ของสำร ซึ่งได้แก่ จ ำนวนโมล จ ำนวน

อนุภำคมวลและปริมำตรของแก๊สที่ STP รวมทั้งใช้ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว
ค ำนวณหำปริมำณใดปริมำณหนึ่งได้ 

4. อธิบำยวิธีเตรียมสำรละลำยให้มีควำมเข้มข้นหรือปริมำตรตำมต้องกำร และ
ค ำนวณหำควำมเข้มข้นของสำรละลำยในหน่วยต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้ได้ 

5. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสำรต่อไปนี้ได้ 
         5.1 สำรละลำยกับตัวท ำละลำย       

5.2 สำรละลำยที่มีตัวท ำละลำยชนิดเดียวกัน แต่ควำมเข้มข้นต่ำงกัน 
        5.3 สำรละลำยที่มีตัวท ำละลำยต่ำงชนิดกัน แต่มีควำมเข้มข้นเท่ำกัน 

6. ค ำนวณหำมวลเป็นร้อยละของธำตุองค์ประกอบจำกสูตรที่ก ำหนดให้ได้ 
7. ค ำนวณหำสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสำรได้ 
8. เขียนและดุลสมกำรเคมี เมื่อทรำบสำรตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ได้ 
9. ค ำนวณหำอัตรำส่วนโดยมวลของธำตุที่รวมตัวกันเป็นสำรประกอบตำมกฎสัดส่วน

คงท่ีได้ 
10. สรุปข้อควำมของกฎเกย์–ลูสแซกและกฎอำโวกำโดร รวมทั้งสำมำรถใช้กฎทั้งสอง

ค ำนวณหำปริมำตรของแก๊สที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยำเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊สได้ 
11. ค ำนวณหำจ ำนวนโมล มวลของสำร ปริมำตรของแก๊สที่ STP หรือจ ำนวนอนุภำค

ของสำรจำกสมกำรเคมีได้ 
12. ระบุสำรก ำหนดปริมำณและใช้ค ำนวณหำปริมำณของสำรอ่ืนในปฏิกิริยำเคมีได้ 
13. ค ำนวณหำผลได้ร้อยละของสำรจำกกำรทดลองที่ก ำหนดให้ได้ 
14. อธิบำยสมบัติบำงประกำรของของแข็งได้ 
15. อธิบำยเหตุผลที่ท ำให้ธำตุบำงชนิดปรำกฏเป็นรูปต่ำง ๆ ได ้
16. อธิบำยสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับควำมตึงผิว กำรระเหยและกำรเกิดควำมดันไอ

ได้ 
17. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมดันไอกับจุดเดือดของของเหลวได้ 
18. ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบำยสมบัติบำงประกำรของแก๊สได้ 
19. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอุณหภูมิ ควำมดัน และปริมำตรของแก๊สได้ 
20. ใช้กฎต่ำง ๆ ของแก๊สค ำนวณหำปริมำตร ควำมดัน อุณหภูมิ และจ ำนวนโมลหรื

อมวลของแก๊สได้ 
21. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรแพร่ของแก๊สกับมวลโมเลกุล รวมทั้งสำมำรถ

เปรียบเทียบอัตรำกำรแพร่และอัตรำกำรแพร่ผ่ำนของแก๊สได้ 
 

รวมทัง้หมด 21 ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30223  เคม ี                          กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  60   ชัว่โมง                          จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
  

ศึกษำควำมหมำยของอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ทดลองเพ่ือศึกษำอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 
กำรค ำนวณหำอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำของสำรจำกกรำฟ ศึกษำและวิเครำะห์แนวคิดเกี่ยวกับกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และกำรชนกันของอนุภำค กำรเกิดสำรเชิงซ้อนกัมมันต์ พลังงำนกับ
กำรด ำเนินไปของปฏิกิริยำเคมี ศึกษำและทดลองเกี่ยวกับผลของควำมเข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่ง
ปฏิกิริยำและตัวหน่วงปฏิกิริยำต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยำ และกำรใช้
ทฤษฎีจลน์อธิบำยผลของปัจจัยต่ำงๆ ที่มีต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 

ศึกษำปฏิกิริยำเคมีที่เกิดขึ้นอย่ำงสมบูรณ์ กำรเกิดปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำ ปฏิกิริยำย้อนกลับและ
ปฏิกิริยำที่ผันกลับได้ ทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยำที่ผันกลับได้ ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงที่ท ำให้เกิดภำวะ
สมดุลระหว่ำงสถำนะ สมดุลในสำรละลำยอ่ิมตัว สมดุลไดนำมิก ศึกษำและทดลองสมดุลเคมีในปฏิกิริยำ
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำรต่ำงๆ ณ ภำวะสมดุล ค่ำคงที่สมดุลกับสมกำรเคมี
ค ำนวณหำค่ำคงท่ีของสมดุลและหำควำมเข้มข้นของสำรในปฏิกิริยำ ณ ภำวะสมดุล ทดลองเพ่ือศึกษำ
ผลของควำมเข้มข้น ควำมดัน อุณหภูมิต่อภำวะสมดุลและค่ำคงที่สมดุล หลักของเลอชำเตอลิเอและกำร
น ำหลักของเลอชำเตอลิเอไปใช้ในกระบวนกำรอุตสำหกรรม กระบวนกำรต่ำงๆ ของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

ศึกษำและทดลองสมบัติบำงประกำรของสำรละลำยอิเล็กโทรไลต์และสำรละลำยนอนอิเล็กโทร
ไลต์ ประเภทของสำรละลำยอิเล็กโทรไลต์ ศึกษำไอออนในสำรละลำย กรด และเบส ทฤษฎีกรด-เบส
ของอำร์เรเนียส เบรินสเตด–ลำวรี และลิวอิส ศึกษำและทดลองเก่ียวกับกำรถ่ำยโอนโปรตอนของ
สำรละลำยกรด-เบส ศึกษำคู่กรด–เบส กำรค ำนวณและกำรเขียนสมกำรกำรแตกตัวของกรด-เบส กำร
ค ำนวณค่ำคงท่ี  กำรแตกตัวเป็นไอออนของกรดอ่อนและเบสอ่อน ศึกษำและทดลองกำรแตกตัวเป็น
ไอออนของน้ ำ กำรค ำนวณค่ำคงท่ีกำรแตกตัวของน้ ำ pH ของสำรละลำย และกำรค ำนวณค่ำ pH อินดิ
เคเตอร์ส ำหรับกรด-เบส สำรละลำยกรด-เบสในชีวิตประจ ำวันและในสิ่งมีชีวิต ศึกษำและทดลองเรื่อง
ปฏิกิริยำสะเทินและปฏิกิริยำ  กำรเกิดเกลือจำกปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยกรดกับสำรละลำยเบส 
ปฏิกิริยำไฮโดรลิซิสของเกลือ ศึกษำเกี่ยวกับกำรไทเทรตสำรละลำยกรด-เบส กำรเขียนกรำฟและกำรหำ
จุดสมมูลจำกกรำฟของกำรไทเทรต และค ำนวณหำควำมเข้มข้นของสำรละลำยกรด-เบส ศึกษำหลักกำร
เลือกใช้อินดิเคเตอร์ส ำหรับไทเทรตกรด-เบส กำรประยุกต์ควำมรู้เรื่องกำรไทเทรตไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ศึกษำและทดลองสมบัติควำมเป็นบัฟเฟอร์ของสำรละลำย 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรสืบค้น
ข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล และกำรอภิปรำย 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และสำรละลำยกรด-เบส สำมำรถน ำควำมรู้และหลักกำรไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ หรือแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน สำมำรถจัดกระท ำและวิเครำะห์ข้อมูล สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ 
มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ แก้ปัญหำ มีจิตวิทยำศำสตร์ เห็นคุณค่ำของวิทยำศำสตร์ มีจริยธรรม 
คุณธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม 
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ผลกำรเรยีนรู ้  
1. ค ำนวณและเปรียบเทียบอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีได้ 
2. เขียนและแปลควำมหมำยกรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำร

กับเวลำรวมทั้งสำมำรถหำอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจำกกรำฟได้ 
3. อธิบำยแนวคิดเกี่ยวกับกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และกำรชนกันของ

อนุภำค และกำรเกิดสำรเชิงซ้อนกัมมันต์ได้ 
4. แปลควำมหมำยกรำฟแสดงกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนกับกำรด ำเนินไปของ

ปฏิกิริยำเคมีและสำมำรถระบุได้ว่ำเป็นปฏิกิริยำดูดหรือคำยพลังงำนได้ 
5. ระบุปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีได้ 
6. อธิบำยผลของควำมเข้มข้นและพ้ืนที่ผิวของสำร อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวหน่วง

ปฏิกิริยำที่มีต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีได้ 
7. อธิบำยควำมหมำยของปฏิกิริยำผันกลับ ภำวะสมดุล สมดุลระหว่ำงสถำนะ สมดุล

ในสำรละลำยอิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยำเคมี และค่ำคงที่สมดุลได้ 
8. อธิบำยสมบัติต่ำงๆ ของระบบ ณ ภำวะสมดุลได้ 
9. เขียนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำรตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ ณ ภำวะ

สมดุลได้ 
10. ค ำนวณค่ำคงท่ีสมดุลและควำมเข้มข้นของสำรต่ำงๆ ณ ภำวะสมดุลได้ 
11. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภำวะสมดุลของระบบ พร้อมทั้งอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนเมื่อภำวะสมดุลของระบบถูกรบกวนได้ 
12. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อค่ำคงท่ีสมดุลพร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลได้ 
13. อธิบำยกำรปรับตัวของระบบเพ่ือเข้ำสู่ภำวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชำเตอลิเอ 

รวมทั้งกำรเลือกภำวะที่เหมำะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สูงในอุตสำหกรรมได้ 
14. อธิบำยกำรเกิดสมดุลเคมีในกระบวนกำรต่ำงๆ ของสิ่งมีชีวิต และปรำกฏกำรณ์

ต่ำงๆ ในธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้ 
15. เปรียบเทียบสมบัติของสำรละลำยอิเล็กโทรไลต์กับสำรละลำยนอนอิเล็กโทรไลต์ 

และระบุประเภทของสำรละลำยอิเล็กโทรไลต์ได้ 
16. อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลำยในน้ ำ พร้อมทั้งระบุชนิดของ

ไอออนที่ท ำให้สำรละลำยแสดงสมบัติเป็นกรดหรือเบสได้ 
17. อธิบำยควำมหมำยของกรดและเบสตำมทฤษฎีกรด–เบสอำร์เรเนียส เบรินสเตด–

ลำวรี และลิวอิส พร้อมทั้งอธิบำยสมบัติของกรดหรือเบสตำมทฤษฎีกรด–เบส
เหล่ำนี้ได้ 

18. ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด–เบสในปฏิกิริยำตำมทฤษฎีกรด–เบสเบรินส
เตด–ลำวรีได้ 

19. อธิบำยควำมสำมำรถในกำรแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน รวมทั้ง
ค ำนวณหำร้อยละของกำรแตกตัว และค่ำคงท่ีกำรแตกตัวของกรดอ่อนหรือเบส
อ่อนได้ 

20. เปรียบเทียบปริมำณกำรแตกตัวของกรดหรือเบส และค ำนวณหำควำมเข้มข้นของ 
H3O+  และOH- โดยใช้ค่ำคงที่กำรแตกตัวของกรดและเบสได้ 
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21. อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงภำวะสมดุลของน้ ำเมื่อเติมกรดหรือเบส พร้อมทั้ง
ค ำนวณหำควำมเข้มข้นของ H3O+  และOH-  ในสำรละลำยได้ 

22. ค ำนวณหำ pH ของสำรละลำยเมื่อทรำบควำมเข้มข้นของ H3O+ หรือ OH- และ
บอกควำมเป็นกรด – เบสของสำรละลำยจำกค่ำ pH ได้ 

23. อธิบำยเหตุผลที่ท ำให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี และใช้ช่วงของกำรเปลี่ยนสีของอินดิเค
เตอร์บอกค่ำ pH หรือควำมเป็นกรด – เบสของสำรละลำยได้ 

24. อธิบำยควำมส ำคัญของ pH หรือควำมเป็นกรด – เบสของสำรละลำยในสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมได้ 

25. อธิบำยกำรเกิดเกลือจำกปฏิกิริยำระหว่ำงกรดกับเบส และกรดหรือเบสกับสำร
บำงชนิด พร้อมทั้งเขียนสมกำรแสดงปฏิกิริยำ และบอกสมบัติของเกลือที่เกิดขึ้น
ได้ 

26. อธิบำยควำมหมำยของปฏิกิริยำกำรสะเทิน พร้อมทั้งเขียนสมกำรแสดงปฏิกิริยำได้ 
27. อธิบำยกำรเกิดปฏิกิริยำไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ ำ พร้อมทั้งเขียนสมกำรแสดง

ปฏิกิริยำได้ 
28. อธิบำยวิธีกำรไทเทรต กำรเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมำะสมในกำรไทเทรตกรด–

เบส ตลอดจนค ำนวณหำควำมเข้มข้นของสำรละลำยจำกกำรไทเทรตได้ 
29. เขียนกรำฟของกำรไทเทรตและหำจุดสมมูลจำกกรำฟ พร้อมทั้งบอกค่ำ pH ของ

สำรละลำย ณ จุดสมมูลได้ 
30. อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสลงในระบบบัฟเฟอร์ เขียน

สมกำรแสดงปฏิกิริยำกำรควบคุม pH ของสำรละลำยบัฟเฟอร์ได้ 
 
 

รวมทัง้หมด 30 ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30224  เคม ี                         กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  60   ชัว่โมง       จ ำนวน  1.5  หนว่ยกิต 

 
ศึกษำชนิดของพันธะระหว่ำงคำร์บอน  สูตรเคมี  ไอโซเมอร์ของสำรประกอบไฮโดรเจนคำร์บอน  

และทดลองกำรจัดตัวของคำร์บอนในสำรประกอบ  ศึกษำและทดลองสมบัติของสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอน  แบบสำยตรง  แบบวงแหวน  อะโรมำติก  มลพิษที่อำจเกิดข้ึนและกำรแก้ไข  ศึกษำหมู่
ฟังก์ชัน  สูตรเคมีของสำรประกอบคำร์บอน  ศึกษำและทดลองสมบัติ  ปฏิกิริยำของแอลกอฮอล์  แอลดี
ไฮด์  คีโตน  กรดอินทรีย์  เอสเทอร์  เอไมด์  เอมีน  ควำมส ำคัญของอำหำรต่อชีวิตและสุขภำพ  อำหำรกับ
สำรชีวโมเลกุล  ซึ่งได้แก่ไขมันและน้ ำมัน  โปรตีน  คำร์โบไฮเดรต  ศึกษำองค์ประกอบ  โครงสร้ำง   แหล่ง
ทีเ่กิดในธรรมชำติของสำรชีวโมเลกุล  ศึกษำและทดลองสมบัติ  ปฏิกิริยำเคมีบำงประเภทของไขมันและ
น้ ำมัน  โปรตีน  คำร์โบไฮเดรต  ศึกษำสมบัติกำรท ำงำนของเอนไซด์  ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับสำรชีวโมเลกุล   แหล่งก ำเนิดและองค์ประกอบของปิโตเคมี  วิธีแยกน้ ำมันดิบและก๊ำซ
ธรรมชำติ  กระบวนกำรผลิตและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีบำงชนิด  ชนิดและปฏิกิริยำของพอลิ
เมอร์  ศึกษำชนิด  สมบัติ  และประโยชน์ของพลำสติก  เส้นใย  ยำง  ซิลิโคน  รวมทั้งมลพิษที่อำจเกิดขึ้น  
และแนวทำงในกำรป้องกัน  ศึกษำควำมก้ำวหน้ำของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเครำะห์ 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรสืบค้น
ข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล และกำรอภิปรำย 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถน ำเสนอสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถ
ในกำรตัดสินใจ  เห็นคุณค่ำของกำรน ำไปใช้ประโยชน์  ในชีวิตประจ ำวันตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีจิตวิทยำศำสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม 

 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. ศึกษำและอธิบำยชนิดของพันธะระหว่ำงคำร์บอน  สูตรเคมี  ไอโซเมอร์  ของสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอน 

2. ทดลองและอธิบำยสมบัติของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนแบบสำยตรง  แบบวง
แหวนอะโรมำติก  มลพิษที่อำจเกิดข้ึนและกำรแก้ไข 

3. ทดลองและอธิบำยสมบัติปฏิกิริยำของแอลกอฮอล์  แอลดีไซด์  คีโตน  กรดอินทรีย์  เอสเทอร์เอ
ไมด์  เอมีน 

4. ศึกษำ  ทดลองและอธิบำยสมบัติปฏิกิริยำเคมีบำงประกำรของไขมันและน้ ำมัน  โปรตีน 
คำร์โบไฮเดรต   

5. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยแหล่งก ำเนิด  องค์ประกอบของปิโตรเลียม  วิธีแยกน้ ำมันดิบและ ก๊ำซ
ธรรมชำติ 

6. ทดลองและอธิบำยกำรเกิดพอลิเมิอร์และสมบัติของพอลิเมอร์ 
 
รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30225  เคม ี                         กลุ่มสำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร ์
เวลำ  60   ชัว่โมง                                                     จ ำนวน  1.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำวิเครำะห์ปฏิกิริยำกำรโอนอิเล็กตรอน  ปฏิกิริยำออกซิเดชัน  ปฏิกิริยำรีดักชัน  ปฏิกิริยำ
รีดอกซ์  ฝึกเขียนและดุลสมกำรรีดอกซ์  ศึกษำและทดลองหลักกำรของเซลล์กัลวำนิก  กำรหำค่ำ
ศักย์ไฟฟ้ำมำตรฐำนครึ่งเซลล์  กำรค ำนวณหำค่ำศักย์ไฟฟ้ำของเซลล์  ปฏิกิริยำของเซลล์ปฐมภูมิและ
เซลล์ทุติยภูมิ  บำงชนิดที่เป็นเซลล์ไฟฟ้ำเคมีในชีวิตประจ ำวัน  ศึกษำหลักกำรของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
และปฏิกิริยำที่เกิดภำยในเซลล์  กำรน ำหลักกำรของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ไปใช้ในกำรแยกสำร  กำรท ำให้
โลหะบริสุทธิ์  กำรถลุงแร่  และกำรซุปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้ำ  กำรอะโนไดซ์  ศึกษำกำรผุกร่อนของ
โลหะและกำรป้องกันกำรผุกร่อนของโลหะ  ศึกษำควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
เซลล์ไฟฟ้ำเคมี  ศึกษำและค้นคว้ำเกี่ยวกับธำตุและสำรประกอบที่ส ำคัญในประเทศไทย  แร่เศรษฐกิจ  
อุตสำหกรรมเคมี  อุตสำหกรรมที่ใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบ  อุตสำหกรรมเซรำมิกส์  อุตสำหกรรม
ปุ๋ย 
 โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ                                  
กำรสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล และกำรอภิปรำย 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถน ำเสนอสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถ
ในกำรตัดสินใจ  เห็นคุณค่ำของกำรน ำไปใช้ประโยชน์  ในชีวิตประจ ำวันตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีจิตวิทยำศำสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสม 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ทดลองและอธิบำยปฏิกิริยำรีดอกซ์และดุลสมกำรรีดอกซ์ 
2. ทดลองและอธิบำยปฏิกิริยำกำรถ่ำนโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวำนิก  กำรก ำหนด

ขั้วไฟฟ้ำ  ส่วนประกอบ  หน้ำที่สะพำนไอออน  กำรเขียนสมกำร  กำรเขียนแผนภำพ
เซลล์  กำรหำศักย์ไฟฟ้ำของเซลล์  ศักย์ไฟฟ้ำมำตรฐำน  ครึ่งเซลล์  และกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 

3. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยหลักกำรกำรเกิดปฏิกิริยำในเซลล์กัลป์วำนิกประเภทปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ 

4. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยหลักกำรของเซลล์อิเล็กโทรไลต์และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรแยกสำร  กำรซุบโลหะและกำรท ำโลหะให้บริสุทธิ์ 

5. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยกำรผุกร่อนของโลหะและกำรป้องกันกำรผุกร่อนของโลหะ 
6. สืบค้นข้อมูลและอภิปรำยควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้ำเคมี 
7. สืบค้นข้อมูลอภิปรำยกำรถลุงโลหะ  อุตสำหกรรมเซรำมิกส์  อุตสำหกรรมกำรใช้ 

โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบ  และอุตสำหกรรมปุ๋ย 
 

รวมทัง้หมด  7  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ศึกษำเกี่ยวกับลักษณะที่ส ำคัญของสิ่งมีชีวิต   กำรใช้ควำมรู้และกระบวนกำรทำงชีววิทยำที่เป็น

ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  กำรศึกษำชีววิทยำโดยใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ และกำรน ำควำมรู้
เกี่ยวกับชีววิทยำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  ศึกษำโครงสร้ำงและหน้ำที่ของสำรเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้ำงและหน้ำที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลำซึม และ
นิวเคลียสที่ศึกษำด้วยกล้องจุลทรรศน์  กำรสื่อสำรระหว่ำงเซลล์ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพของเซลล์ และ
กำรชรำภำพของเซลล์โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของระบบย่อยอำหำรในร่ำงกำยของสัตว์และมนุษย์ กำร
สลำยสำรอำหำรระดับเซลล์เพ่ือให้ได้พลังงำนในรูปของ ATP โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของระบบ
สืบพันธุ์และกำรเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์  

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรสืบค้นข้อมูลกำร
สังเกต  กำรวิเครำะห์ กำรทดลอง กำรอภิปรำย กำรอธิบำยและสรุป 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และ
น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยำศำสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยม 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยเกี่ยวกับลักษณะที่ส ำคัญของสิ่งมีชีวิต 
2. อธิบำยและสรุปเกี่ยวกับกระบวนกำรทำงชีววิทยำ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม 
3. น ำวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์มำออกแบบกำรทดลอง ทดลอง อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับ

ชีววิทยำ 
4. อธิบำยเกี่ยวกับโครงสร้ำงและหน้ำที่ของสำรเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
5. สืบค้นข้อมูล อภิปรำย และอธิบำยโครงสร้ำงและหน้ำที่ของส่วนประกอบภำยในเซลล์

ทีศ่ึกษำด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
6. อภิปรำยและสรุปเกี่ยวกับกำรสื่อสำรระหว่ำงเซลล์ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพของเซลล์ 

และกำรชรำภำพของเซลล์ 
7. สืบค้นข้อมูล อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้ำงและกำรท ำงำนของระบบย่อย

อำหำร และกำรสลำยสำรอำหำรระดับเซลล์ในร่ำงกำยของสัตว์และมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้ำงและกำรท ำงำนของระบบสืบพันธุ์

และกำรเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์ 
9. สืบค้นข้อมูล อภิปรำย และน ำควำมรู้เกี่ยวกับชีววิทยำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 
รวมทัง้หมด 9  ผลกำรเรยีนรู ้
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ศึกษำเกี่ยวกับดุลยภำพของชีวิตและกำรด ำรงชีวิต กำรรักษำดุลยภำพในร่ำงกำยของสัตว์และ
มนุษย์ศึกษำโครงสร้ำงและกำรท ำงำนของระบบหำยใจ ระบบขับถ่ำย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้ ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน กำรน ำควำมรู้ที่เป็นประโยชน์มำใช้ในกำรดูแลรักษำสุขภำพของร่ำงกำย 
ศึกษำโครงสร้ำงและอวัยวะที่ใช้ในกำรเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ ศึกษำระบบ
ประสำทและอวัยวะรับควำมรู้สึก กำรรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ 
เซลล์ประสำทและกำรท ำงำนของเซลล์ประสำท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบประสำท
กำรท ำงำนของระบบประสำทโซมำติกและระบบประสำทอัตโนวัติ โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของอวัยวะ
รับควำมรู้สึกที่เกี่ยวกับนัยน์ตำกับกำรมองเห็น หูกับกำรได้ยิน จมูกกับกำรดมกลิ่น ลิ้นกับกำรรับรส และ
ผิวหนังกับกำรรับควำมรู้สึก ศึกษำระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจำก
ต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่ส ำคัญ กำรรักษำดุลยภำพของร่ำงกำยด้วยฮอร์โมนและฟีโรโมนในสัตว์ ศึกษำ
พฤติกรรมของสัตว์ กลไกกำรเกิดพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรมเป็นมำแต่ก ำเนิดและพฤติกรรมเรียนรู้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกับพัฒนำกำรของระบบประสำท กำรสื่อสำรระหว่ำงสัตว์โดยกำรใช้
เสียงท่ำทำง และสำรเคมี  

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ  กำรสืบค้น
ข้อมูลและกำรอภิปรำย  และบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ   สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจ  น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน     มีจิตวิทยำศำสตร์  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีเหมำะสม
ตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญำท้องถิ่น   
   

ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับกำรรักษำดุลยภำพของร่ำงกำย

สัตว์และมนุษย์โดยกำรท ำงำนของระบบหำยใจ ระบบขับถ่ำย ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบน้ ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน 

2. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 
3. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับกำรท ำงำนของระบบประสำท

และอวัยวะรับควำมรู้สึก 
4. สืบค้นข้อมูล อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับกำรท ำงำนของระบบต่อมไร้ท่อในร่ำงกำย 
5. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำรงชีวิตของพืช โครงสร้ำงและหน้ำที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและ
หน้ำที่ของอวัยวะของพืชจำกรำก ล ำต้น และใบ กำรแลกเปลี่ยนแก๊สและกำรคำยน้ ำของพืช กำรล ำเลียง
น้ ำของพืช กำรล ำเลียงสำรอำหำรของพืช และกำรล ำเลียงอำหำรของพืช ศึกษำกำรสังเครำะห์ด้วยแสง
ของพืชกำรค้นคว้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรสังเครำะห์ด้วยแสง กระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง โฟโตเรสไพเร
ชัน กลไกกำรเพ่ิมควำมเข้มข้นของคำร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM ปัจจัยบำงประกำรที่มีผล
ต่ออัตรำกำรสังเครำะห์ด้วยแสง รวมทั้งกำรปรับตัวของพืชทำงด้ำนโครงสร้ำงของใบ ทิศทำงของใบ และ
กำรจัดเรียงใบของพืชเพ่ือรับแสง ศึกษำกำรสืบพันธุ์ของพืชดอกและกำรเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและ
กำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศของพืชดอกที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงของดอกและกำรสร้ำงสปอร์  เรณู  ถุง
เอ็มบริโอ กำรสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์และกำรปฏิสนธิ ผลและเมล็ด และกำรงอกของเมล็ด กำรสืบพันธุ์แบบ
ไม่อำศัยเพศของพืชดอกและกำรขยำยพันธุ์พืช รวมทั้งกำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช ศึกษำสำรควบคุม
กำรเจริญเติบโตของพืชและกำรตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม  กำรน ำควำมรู้ เกี่ยวกับพืชมำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน   

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรส ำรวจตรวจสอบ   กำรสืบค้น
ข้อมูลและกำรอภิปรำย   และบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ   สำมำรถสื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้       มีควำมสำมำรถใน
กำรตัดสินใจ  น ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน     มีจิตวิทยำศำสตร์  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีเหมำะสม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช โครงสร้ำงและหน้ำที่ของ

พืชดอก กำรแลกเปลี่ยนแก๊สและกำรคำยน้ ำ และกระบวนกำรล ำเลียง 
2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกำรค้นคว้ำที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง ทดลองและ

อภิปรำย เพ่ือศึกษำกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 
3. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับโฟโตเรสไพเรชันในพืชทั่วๆ ไป กลไกกำร

เพ่ิมควำมเข้มข้นของคำร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM รวมทั้งปัจจัยบำง
ประกำรที่มีผลต่อกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 

4. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบำย อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้ำงและหน้ำที่ของดอก วัฏ
จักรชีวิตและกำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศ กำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศและกำรขยำยพันธุ์
พืชรวมทั้งกำรวัดอัตรำกำรเจริญเติบโตของพืช 

5. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบำย อภิปรำย และสรุปเกี่ยวกับสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของ
พืชและกำรตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม 

 
รวมทั้งหมด  5 ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30244  ชวีวทิยำ              กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  60   ชัว่โมง                    จ ำนวน  1.5  หนว่ยกิต 
  

ศึกษำพันธุศำสตร์  กำรค้นพบกฏกำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม  กำรศึกษำพันธุกรรมของ เมน
เดล  กฎแห่งกำรแยกตัว  กฎแห่งกำรรวมกลุ่มอย่ำงอิสระ  กำรทดสอบจีโนไทป์  ลักษณะทำงพันธุกรรม
ที่นอกเหนือจำกกฎของเมนเดล  ยีนและโครโมโซม  กำรค้นพบสำรพันธุกรรม  ยีนอยู่ที่ไหน  จีโนม  
ส่วนประกอบทำงเคมีของ  DNA   โครงสร้ำงของ  DNA  สมบัติของสำรพันธุกรรม  มิวเทชัน  พันธุ
ศำสตร์และเทคโนโลยีชีวภำพ  ควำมเป็นมำของพันธุวิศวกรรม  พันธุวิศวกรรมกับกำรประยุกต์ใช้
ประโยชน์   พันธุศำสตร์กับกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์  วิวัฒนำกำร  หลักฐำนที่บ่งบอกถึง
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต  แนวควำมคิดเก่ียวกับวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต  พันธุศำสตร์ประชำกร  ปัจจัย
ที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงควำมถ่ีของแอลลีล  ก ำเนิดของสปีชีส์  วิวัฒนำกำรกับควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ  ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  กำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  กำรจัดหมวดหมู่ของ
สิ่งมีชีวิต  ชื่อของสิ่งมีชีวิต  กำรระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต  ก ำเนิดของชีวิต  อำณำจักรของสิ่งมีชีวิต  
อำณำจักรแบคทีเรีย  อำณำจักรโพรทิสตำ  อำณำจักรพืช  อำณำจักรฟังไจ  อำณำจักรสัตว์  
วิวัฒนำกำรของมนุษย์  ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในประเทศไทย   

โดยกำรทดลอง  สืบค้นข้อมูล  อธิบำย  และอภิปรำย  โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และ
จิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ และบูรณำกำรเรียนรู้ 
 เพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้และแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ  คิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเครำะห์ และ
คิดสร้ำงสรรค์  สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต   
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ส ำรวจ สืบค้น อธิบำยและสรุป กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม กำรแปรผันทำง

พันธุกรรม ยีนและโครโมโซม กำรเกิดมิวเทชัน และกำรเกิดควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ 

2. ส ำรวจตรวจสอบ สืบค้น อธิปรำยถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภำพและควำม
หลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต  ผลของเทคโนโลยีชีวภำพและควำมหลำกหลำยของ
สิ่งมีชีวิตที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. สร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลองที่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่ำงๆ ในสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อกำรอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต 

4. สืบค้นข้อมูล  อภิปรำยและน ำควำมรู้เรื่องกำรด ำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์มำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 
รวมทัง้หมด  4   ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ว30245  ชวีวทิยำ                                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์ 
เวลำ  60   ชัว่โมง                 จ ำนวน  1.5  หนว่ยกิต 
  
 ศึกษำระบบนิเวศ  ควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ  ควำมสัมพันธ์ในระบบนิเวศ  กำร
ถ่ำยทอดพลังงำนและกำรหมุนเวียนวัฏจักรสำรในระบบนิเวศ  กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ   
ประชำกร ควำมหนำแน่นและกำรแพร่กระจำยของประชำกร  ขนำดของประชำกร  แบบแผนกำร
เจริญเติบโตของประชำกรแบบแผนกำรมีชีวิตอยู่รอดของประชำกร  ประชำกรมนุษย์  มนุษย์กับ
ทรัพยำกรธรรมชำติ  ประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติ  กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ  
ปัญหำและกำรจัดกำร  หลักกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ   
 โดยกำรทดลอง  สืบค้นข้อมูล  อธิบำย  และอภิปรำย  โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปัญหำและบูรณำกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 เพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้และแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ  คิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเครำะห์ และ
คิดสร้ำงสรรค์  สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต   
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ส ำรวจ สืบค้น อธิบำยและสรุป เกี่ยวกับ ควำมหลำกหลำย ควำมสัมพันธ์  กำร

ถ่ำยทอดพลังงำน   กำรหมุนเวียนวัฎจักรสำร และ กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบ
นิเวศ 

2. สืบค้น อธิบำยและสรุป เกี่ยวกับควำมหนำแน่น กำรกระจำย  ขนำด แบบแผนกำร
เจริญเติบโตและแบบแผน    กำรอยู่รอดของประชำกร  

3. ส ำรวจตรวจสอบ สืบค้น อธิปรำยถึงประโยชน์  ปัญหำ  กำรจัดกำรและหลักกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

4. สร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลองที่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่ำงๆ ในสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อกำรอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต 

5. สืบค้นข้อมูล  อภิปรำยและน ำควำมรู้ เรื่องระบบนิเวศ  ที่มีผลท ำให้เกิดกำรลดภำวะ
โลกร้อน  และกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์มำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

 
 

รวมทัง้หมด  5   ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย 

 

รำยวชิำพืน้ฐำน 
 ส31101  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 ส31102  ประวัติศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส31103  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 ส31104  ประวัติศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส32101  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 ส32102  ประวัติศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส32103  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 ส32104  ประวัติศำสตร์  จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส33101  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 ส33102  สังคมศึกษำ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 
รำยวชิำเพิ่มเติม 

ส30201   ทฤษฎีควำมรู้      จ ำนวน  20  ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
ส30202   โลกศึกษำ 1              จ ำนวน  20  ชัว่โมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
ส30203   โลกศึกษำ 2     จ ำนวน  20   ชั่วโมง จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส31101 สงัคมศกึษำ                         กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม   
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่  4    ภำคเรยีนที ่ 1           เวลำ  40 ชัว่โมง       จ ำนวน 1.0 หนว่ยกติ    
 
  ศึกษำเกี่ยวกับ เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์  ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศำสตร์ กำรเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศำสตร์
ในประเทศไทย ประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียนและภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก หลักเศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำร
ก ำหนดรำคำและค่ำจ้ำงในระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกจิพอเพียง  สหกรณ์กับบทบำทในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ  ปัญหำทำงเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทำงแก้ไข 
 โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์  กำรสอนแบบโครงงำน กำรคิด
วิเครำะห์  สังเครำะห์  ฝึกปฏิบัติ สร้ำงควำมคิดรวบยอด กำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ที่หลำกหลำย 
    เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์  ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศำสตร์ กำร
เปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศำสตร์ในประเทศไทย ประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียน และภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก 
หลักเศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำรก ำหนดรำคำและค่ำจ้ำงในระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียง  สหกรณ์กับ
บทบำทในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  ปัญหำทำงเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทำงแก้ไข  น้อมน ำปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้    มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
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 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส31102  ประวตัศิำสตร ์                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม   
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 4  ภำคเรยีนที ่ 1                         เวลำ 20 ชัว่โมง        จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำเกี่ยวกับเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์  หลักฐำนและวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์   
ประวัติศำสตร์ชำติไทย  สถำบันพระมหำกษัตริย์    
 โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์  กระบวนกำรคิด   กำรร่วมมือ  กำรสืบแสวงหำควำมรู้  กำร
วิเครำะห์ กำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลำกหลำย 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์  หลักฐำนและวิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์  ประวัติศำสตร์ชำติไทย  สถำบันพระมหำกษัตริย์   สำมำรถวิเครำะห์เปรียบเทียบ
ควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ควำมสัมพันธ์ของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งสำมำรถแก้ปัญหำและประยุกต์ใช้
ตำมวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ได้ 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
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 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส31103   สงัคมศกึษำ                         กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม   
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 4  ภำคเรยีนที ่ 2                     เวลำ  40  ชัว่โมง        จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
   ศึกษำเกี่ยวกับสังคมชมพูทวีป พุทธประวัติ กำรพัฒนำปัญญำและศรัทธำที่ถูกต้อง  
ประชำธิปไตยในพระพุทธศำสนำ พระพุทธศำสนำกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักธรรมใน
พระพุทธศำสนำ   พุทธสำวก พุทธสำวิกำ และ ชำวพุทธตัวอย่ำง  ชำดกเรื่องเวสสันดร   พระไตรปิฎก   
กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำตำมสติปัฏฐำน พุทธศำสนิกชนที่ดี  ศำสนพิธี  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ 
ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  พลเมืองดี ปัญหำกำรเมืองที่ส ำคัญในประเทศ ไทย ประเทศในกลุ่มประชำคม
อำเซียน และสังคมโลก    
 โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรเผชิญสถำนกำรณ์  กระบวนกำรคิดตำมหลักพุทธธรรม  
กำรสอนแบบไตรสิกขำ กำรสอนแบบอริยสัจสี่ กำรคิดวิเครำะห์  สังเครำะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้ำงควำมคิด 
รวบยอด กำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลำกหลำย  
   เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสังคมชมพูทวีป  พุทธประวัติ  หลักธรรม และกฏหมำย 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี  ปฏิบัติตนตำมกฎหมำยในฐำนะพลเมืองดี อยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่ำงมีควำมสุข   
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
ส  1.1  ม.4-6/1    ม.4-6/2     ม.4-6/3     ม.4-6/4      ม.4-6/6    ม.4-6/11  

                           ม.4-6/13  ม.4-6/14   ม.4-6/15   ม.4-6/17     ม.4-6/20     
         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 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส31104  ประวตัศิำสตร ์                กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม   
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 4  ภำคเรยีนที ่ 2                       เวลำ  20  ชัว่โมง      จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
  ศึกษำเก่ียวกับภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทย  บุคคลส ำคัญในประวัติศำสตร์ไทย  
  โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์  กระบวนกำรคิด   กำรร่วมมือ  กำรสืบแสวงหำควำมรู้  กำร
วิเครำะห์ กำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลำกหลำย 
  เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภูมิปัญญำและวัฒนธรรมไทย  บุคคลส ำคัญ ใน
ประวัติศำสตร์ไทย สำมำรถวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ควำมสัมพันธ์ของ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งสำมำรถแก้ปัญหำและประยุกต์ใช้ตำมวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ได้ 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
ส 4.3   ม.4-6/3     ม.4-6/4    ม.4-6/5 

 
 

รวมทั้งหมด   3  ตัวชี้วัด 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส32101  สงัคมศกึษำ                             กลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้สงัคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5  ภำคเรยีนที ่1                       เวลำ 40  ชัว่โมง         จ ำนวน 1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะกำยภำพในส่วนต่ำงๆ ของโลกท่ีมีผลต่อกำร
กำรเกิดภูมิสังคมโลกใหม่ๆ ในโลก  วิกฤตกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยกลุ่มประเทศอำเซียนและโลก  มำตรกำรป้องกันและแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในประเทศ นอกประเทศ และกลุ่มประเทศอำเซียน  บทบำทขององค์กำรและกำรประสำนควำมร่วมมือ
ท ำในประเทศ นอกประเทศ และกลุ่มประเทศอำเซียน  กฎหมำยสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  แนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภำค
ต่ำงๆ ของโลก   บทบำทรัฐบำล เกี่ยวกับนโยบำยกำรเงิน  กำรคลัง ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ   
ผลกระทบของกำรเปิดเสรีทำงเศรษฐกิจในยุคโลกำภิวัตน์ที่มีผลดีต่อสังคมไทย   
 โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ แบบร่วมมือ แบบสตอรี่ไลน์ แบบเผชิญสถำนกำรณ์ แบบ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  แบบอริยสัจสี่   
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถวิเครำะห์ สำมำรถน ำเสนอ ควำมรู้ ตระหนักและเห็นคุณค่ำ 
ให้ควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ   
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
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 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 
 

 ส32102  ประวตัศิำสตร ์                         กลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม                           
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5   ภำคเรยีนที ่1                    เวลำ  20  ชัว่โมง           จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษำอิทธิพลของอำรยธรรมโบรำณของโลก  กำรติดต่อระหว่ำงโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก  

เหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำง ๆ  ที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม  เศรษฐกิจและกำรเมืองเข้ำสู่โลกสมัย
ปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนกำรคิด  วิเครำะห์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอ  และ
กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถคิดวิเครำะห์  ผลกระทบที่เกิดข้ึน  ตระหนักถึง
พัฒนำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกปัจจุบัน   มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  ส  4.2  ม.4-6/1  ,  ม. 4-6/2 
 
 

รวมทัง้หมด   2  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส32103  สงัคมศกึษำ                              กลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้สงัคมศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5  ภำคเรยีนที ่2                   เวลำ  40  ชัว่โมง      จ ำนวน 1.0  หนว่ยกิต 
 

ศึกษำเกี่ยวกับสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนวทำงพัฒนำ 
กำรประสำนประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงกลุ่มประเทศอำเซียน และระหว่ำงประเทศในโลก  กำรปกครอง
ตำมระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กำรพัฒนำศรัทธำและปัญญำที่ถูกต้อง  
หลักประชำธิปไตยในพระพุทธศำสนำ  หลักกำรของพระพุทธศำสนำกับหลักวิทยำศำสตร์  กำรฝึกฝน
และกำรพัฒนำตนเอง กำรพ่ึงตนเอง และกำรมุ่งอิสรภำพ  หลักธรรมในกรอบอริยสัจสี่  ข้อคิดและ
แบบอย่ำงกำรด ำเนินชีวิตจำกประวัติสำวกชำดก  คุณค่ำและควำมส ำคัญของค่ำนิยม จริยธรรม  วิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิกำร  สวดมนต์ แผ่เมตตำ และบริหำรจิตและเจริญปัญญำตำมหลักสติปัฏฐำน  กำร
แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ  หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ   
 โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์  แบบร่วมมือ แบบสตอรี่ไลน์  แบบเผชิญสถำนกำรณ์ แบบ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  แบบอริยสัจสี่  แบบสำธิต แบบปฏิบัติ  แบบโครงงำน    
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถวิเครำะห์ สำมำรถน ำเสนอควำมรู้ ตระหนักและเห็นคุณค่ำ 
สิทธิมนุษยชน  ให้ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรเป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส ำคัญทำงพุทธ
ศำสนำ และเทศกำลที่ส ำคัญของพุทธศำสนำ และปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักธรรมของพุทธ
ศำสนำ  กำรพัฒนำจิตและพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำร สวดมนต์ แผ่เมตตำ และ
บริหำรจิตและเจริญปัญญำตำมหลักสติปัฏฐำน ตำมแนวทำงของพระพุทธศำสนำได้  
 
 

รหสัตวัชีว้ดั    
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   
 
 

รวมทัง้หมด  14  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส32104  ประวตัศิำสตร ์                           กลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม                           
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5   ภำคเรยีนที ่2                 เวลำ  20  ชัว่โมง          จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
  ศึกษำผลกระทบของกำรขยำยอิทธิพลประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกำ  ทวีปแอฟริกำ  และ
ทวีปเอเชีย  ควำมร่วมมือและควำมขัดแย้งของมนุษยชำติในคริสศตวรรษที่  20  และสถำนกำรณ์ส ำคัญ
ของโลกในคริสศตวรรษที่  21 
 โดยใช้กระบวนกำรคิด  วิเครำะห์  กำรสืบเสำะหำควำมรู้  กำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอ  และ
กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถคิดวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงทำงประวัติศำสตร์  เห็น
ควำมส ำคัญของกำรร่วมมือและกำรสร้ำงสันติสุข   มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  ส  4.2  ม.4-6/3  ,  ม. 4-6/4 
 
 

รวมทัง้หมด   2  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส33101  สงัคมศกึษำ                          กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม                 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่6     ภำคเรยีนที ่1                  เวลำ  40  ชัว่โมง         จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ    
 
 ศึกษำระบบเศรษฐกิจ ระบบสหกรณ์และบทบำทของรัฐบำลเกี่ยวกับนโยบำยกำรเงินกำรคลังใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ  วิเครำะห์ผลดี ผลเสีย ของควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ กำรน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้  กำรใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรวิเครำะห์และกำร
น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศกำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ กำรใช้
ประโยชน์จำกสิ่งแวดล้อมในกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย กลุ่ม
ประเทศอำเซียน  

โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม  กำรคิดวิเครำะห์  สังเครำะห์   สืบค้นข้อมูล  กำรแก้ปัญหำและกำร 
อภิปรำย 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ   เห็นควำมส ำคัญในกำรจัดกำรเรื่องรำยได้ รำยจ่ำยของ 
รัฐบำล และควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอำเซียน และประชำคมโลก  สำมำรถน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้  กำรแก้ปัญหำและกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 
 
รหสัตวัชีว้ดั  

ส 3.1  ม.4-6/1  ม.4-6/3 
  ส 3.2  ม.4-6/1  ม.4-6/3 
  ส 5.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3 
  ส 5.2  ม.4-6/4  ม.4-6/5 
 
 
  รวมทัง้หมด  9  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ส33102  สงัคมศกึษำ                          กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม                                
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 6   ภำคเรยีนที ่ 2      เวลำ  40  ชัว่โมง           จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ    
 

ศึกษำเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำว่ำเป็นศำสตร์แห่งกำรศึกษำซึ่งเน้นควำมสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย 
กับวิธีกำรแก้ปัญหำ   กำรฝึกตนไม่ให้ประมำท  มุ่งประโยชน์ละสันติภำพบุคคลสังคมและโลก  
หลักธรรมส ำคัญเก่ียวกับกำรศึกษำที่สมบูรณ์    กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขกับศำสนำอ่ืนๆ เชื่อมั่นต่อ
ผลของกำร ำควำมดี  ควำมชั่ว สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ท่ีต้องเผชิญและตัดสินใจเลือกปฏิบัติตน
อย่ำงมีเหตุผลถูกต้อง กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมกลุ่มประเทศ
อำเซียนและกำรเลือกรับวัฒนธรรมสำกล  กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจของรัฐ  
แนวทำงในกำรธ ำรงรักษำพระพุทธศำสนำ  กำรเมืองกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่น ำไปสู่ควำมเข้ำใจและกำรประสำนประโยชน์ทำงกำรเมืองและกำร
สร้ำงสันติภำพ 

 โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม   กำรคิดวิเครำะห์  สังเครำะห์   สืบค้นข้อมูล  กำรแก้ปัญหำ  กำร
อภิปรำย  แบบอริยสัจ4  และกำรสอนแบบโครงงำน 

เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำร
แก้ปัญหำ  พัฒนำสังคม  กำรเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมและกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ตลอดจนแนวทำงใน
กำรแก้ปัญหำโดยสันติวิธี  และสร้ำงสันติภำพให้เกิดข้ึนในสังคมโลก 

 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
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 
 

 
รวมทัง้หมด   13   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ส30201  ทฤษฎีควำมรู ้                          กลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม   
เวลำ  20  ชัว่โมง            จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต    
 
   ศึกษำวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์เกี่ยวกับข้ันตอนของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์  คุณค่ำและ
ประโยชน์ที่มีต่อกำรศึกษำทำงประวัติศำสตร์และศำสตร์อ่ืนๆ    
   โดยใช้กระบวนกำรคิด  วิเครำะห์  สืบเสำะหำควำมรู้  อภิปรำยและกำรน ำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่หลำกหลำย 
   เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ  สำมำรถน ำเสนอผลงำนหรือโครงงำนได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
   1.  อธิบำยวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
   2.  สรุปคุณค่ำและประโยชน์ของวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
   3.  สร้ำงองค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์และศำสตร์อื่นตำมควำมสนใจ 
   4.  น ำเสนอผลงำนด้วยวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
   
 

รวมทัง้หมด   4   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ส30202  โลกศกึษำ 1                            กลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม   
เวลำ  20  ชัว่โมง            จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต    
 
  ศึกษำสถำนกำรณ์โลกเก่ียวกับควำมหลำกหลำย  ค่ำนิยม และกำรสัมผัสรับรู้  ควำมเป็น
พลเมืองโลกและกำรพ่ึงพำอำศัย  
   โดยใช้กระบวนกำรคิด  วิเครำะห์   กำรเผชิญสถำนกำรณ์   อภิปรำยและกำรน ำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่หลำกหลำยและกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
  เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์โลก  เห็นควำมส ำคัญของกำรพ่ึงพำอำศัยกัน   ใฝ่
เรียนรู้และมีจิตสำธำรณะ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
   1.  วิเครำะห์เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยของพลเมืองโลก 
   2.  อภิปรำยเกี่ยวกับค่ำนิยม และกำรสัมผัสรับรู้ของพลเมืองโลก 
   3.  สรุปเกี่ยวกับควำมเป็นพลเมืองโลก 
   4.  เห็นควำมส ำคัญของกำรพ่ึงพำอำศัยกันของพลเมืองโลก 
 
 

รวมทัง้หมด   4   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ส30202  โลกศกึษำ 2                            กลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้งัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม   
เวลำ  20  ชัว่โมง             จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต    
 
  ศึกษำสถำนกำรณ์โลกเก่ียวกับควำมยุติธรรมในสังคม  สิทธิมนุษยชน กำรแก้ไขปัญหำควำม
ขัดแย้งและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
   โดยใช้กระบวนกำรคิด  วิเครำะห์   สืบเสำะหำควำมรู้  กำรอภิปรำย กำรน ำเสนอและกำร
เรียนรู้ร่วมกัน 
  เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์โลก  เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  ใฝ่
เรียนรู้และมีจิตสำธำรณะ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
   1.  วิเครำะห์เกี่ยวกับควำมยุติธรรมในสังคมโลก 
   2.  อภิปรำยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของพลเมืองโลก 
   3.  วิเครำะห์ปัญหำควำมขัดแย้ง  และแนวทำงแก้ไขของพลเมืองโลก 
   4.  เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำสังคมโลกอย่ำงยั่งยืน 
 
 

รวมทัง้หมด   4   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ  
กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศึกษำ 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย 

 
 
รำยวชิำพืน้ฐำน 
 พ31101 สุขศึกษำ   จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ31102 สุขศึกษำ   จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ32101 สุขศึกษำ   จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ32102 สุขศึกษำ   จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ33101 สุขศึกษำ   จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ33101 สุขศึกษำ   จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 
 
 
รำยวชิำเพิ่มเติม 
 พ30201 เซปักตะกร้อขั้นพ้ืนฐำน    จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ30202 เซปักตะกร้อขั้นสูง    จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ30203 ฟุตซอลขั้นพ้ืนฐำน                   จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ30204 ฟุตซอลขั้นสูง                         จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ30205 ลีลำศ 2 ( พลศึกษำ )  จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ30206 ลีลำศ 2 ( พลศึกษำ )  จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ31101 สขุศกึษำ                                        กลุ่มสำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ           
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4  ภำคเรยีนที ่1     เวลำ  20  ชัว่โมง        จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำ กระบวนกำรสร้ำงเสริมและด ำรงประสิทธิภำพของกำรท ำงำนของระบบอวัยวะต่ำงๆ 
วำงแผนดูแลสุขภำพของตนเองและบุคลในครอบครัว อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม ค่ำนิยมในเรื่องเพศตำมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอื่นๆ ทักษะที่เหมำะสม
ในกำรป้องกัน ลดควำมขัดแย้งและแก้ปัญหำเรื่องเพศ สำเหตุของควำมขัดแย้งระหว่ำงนักเรียนหรือ
เยำวชน กำรเคลื่อนไหวรูปแบบต่ำงๆในกำรเล่นกีฬำ ใช้ควำมสำมำรถของตน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของทีม เล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล แสดงกำรเคลื่อนไหวอย่ำงสร้ำงสรรค์ เข้ำร่วมกิจกรรม
นันทนำกำร 

โดยกำรฝึกทักษะ   ค้นคว้ำหำควำมควำมรู้  วิเครำะห์น ำเสนอกำรวำงแผนและกำรป้องกัน 
เพ่ือให้เกิดทักษะทำงกีฬำ  เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  สำมำรถตัดสินใจ  น ำควำมรู้ไป

ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสมสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุขและมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั       
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 
 
 

รวมทัง้หมด  9  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ31102 สขุศกึษำ                                                กลุม่สำระกำรเรยีนรู้สขุศกึษำและพลศึกษำ           
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4  ภำคเรยีนที ่2     เวลำ  20  ชัว่โมง        จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
            ศึกษำกำรออกก ำลังกำย  กำรเล่นกีฬำ   กฎ  กติกำ  มำรยำทในกำรดูและเล่นกีฬำ    
บทบำทควำมรับผิดชอบต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  อิทธิพลของสื่อโฆษณำเกี่ยวกับสุขภำพ  สิทธิผู้บริโภค  
สำเหตุแนวทำงกำรป้องกันกำรเจ็บป่วย  แผนพัฒนำสุขภำพ  ส่งเสริมพัฒนำสุขภำพชุมชน  กำรพัฒนำ
สมรรถภำพทำงกำยและสมรรถภำพทำงกลไก  กำรป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรใช้ยำ สำรเสพติด ควำม
รุนแรง  ผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้สำรเสพติด  ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพ  ควำมรุนแรง  แนวทำงลด
อุบัติเหตุ  สร้ำงเสริมควำมปลอดภัยแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์เสี่ยงต่อสุขภำพ  กำรฟ้ืนคืนชีพ 
 โดยฝึกทักษะ  ค้นคว้ำหำควำมรู้  สืบค้นข้อมูล  น ำเสนอข้อมูลในกำรวำงแผนและกำรป้องกัน
ปฏิบัติตำมและร่วมกิจกรรมทำงกำย 
 เพ่ือให้เกิดทักษะทำงกีฬำ  เกิดควำมรู้  ควำมคิดควำมเข้ำใจ  สำมำรถในกำรตัดสินใจน ำควำมรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่ำนิยมที่เหมำะสมสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำง
มีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล   
 
 

รหสัตวัชีว้ดั   
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 

 
 

รวมทัง้หมด 10  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ32101 สขุศกึษำ                                                กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศึกษำ           
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5  ภำคเรยีนที ่1     เวลำ  20  ชัว่โมง        จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำกระบวนกำรสร้ำงเสริม   ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบหำยใจ  ระบบไหลเวียน
เลือด  ระบบย่อยอำหำรและระบบขับถ่ำยปัสสำวะ  กำรวำงแผนดูแลสุขภำพตนเอง  อิทธิพลของ
ครอบครัว  เพ่ือน  สังคม  และวัฒนธรรม  ที่มีต่อพฤติกรรมทำงเพศและกำรด ำเนินชีวิต  ค่ำนิยมในเรื่อง
เพศตำมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ   กำรเคลื่อนไหวรูปแบบต่ำงๆ  ในกำรเล่นกีฬำ 

โดยฝึกทักษะ   ค้นคว้ำหำควำมรู้  น ำเสนอควำมรู้ในกำรด ำเนินชีวิต  
เพ่ือให้เกิดทักษะทำงกีฬำ  เกิดควำมรู้  ควำมคิดควำมเข้ำใจ  สำมำรถในกำรตัดสินใจน ำควำมรู้

ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่ำนิยมที่เหมำะสมสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำง
มีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล   
 
 

รหสัตวัชีว้ดั    
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    

 
 

รวมทัง้หมด 8  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ32102 สขุศกึษำ                                                กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศึกษำ           
ชัน้มธัยมศึกษำปีที ่5  ภำคเรยีนที ่2     เวลำ  20  ชัว่โมง        จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
    ศึกษำกระบวนกำรประเมินและกำรจัดกำรกับควำมเครียด  กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย  กำร
พักผ่อน  กิจกรรมนันทนำกำร  สถำนกำรณ์ท่ีเป็นปัญหำด้ำนสุขภำพชุมชน    กำรสร้ำงเสริมควำม
ปลอดภัยในชุมชน   กำรป้องกันปัญหำและวำงแนวทำงแก้ไขปัญหำ  เมื่อเกิดกำรบำดเจ็บ  ปัญหำกำรใช้
สำรเสพติดในชุมชน  ปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัวและสังคม  กำรปฐมพยำบำลและกำร
เคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บ 

โดยค้นคว้ำหำควำมควำมรู้  วำงแผน  น ำเสนอ 
เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เห็นควำมส ำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโต

และพัฒนำกำรวัยต่ำง ๆเห็นคุณค่ำของกำรมีสุขภำพที่ดี  ทั้งร่ำงกำย  จิตใจ  มีเจตคติ  คุณธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีเหมำะสมตำมวัย  รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้ำนสุขภำพจนเป็นกิจนิสัยสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคม
ได้อย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล   
 
 

รหสัตวัชีว้ดั     
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 

 
 

รวมทัง้หมด  8  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ33101 สขุศกึษำ                                                กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศึกษำ           
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่6  ภำคเรยีนที ่1     เวลำ  20  ชัว่โมง        จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำกระบวนกำรสร้ำงเสริมและด ำรงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบอวัยวะต่ำง ๆ  กำร
วำงแผนดูแลสุขภำพตำมภำวะกำรเจริญเติบโตอำจเกิดข้ึนระหว่ำงนักเรียนหรือเยำวชนชุมชนและกำร
น ำเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหวรูปแบบต่ำง ๆ ในกำรเล่นกีฬำ  
กำรใช้ควำมสำมำรถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพของทีม  ผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม  เล่นกีฬำไทย  กีฬำ
สำกลประเภททีม  บุคคล/คู่  อย่ำงน้อย  1  ชนิด แสดงกำรเคลื่อนไหวได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  เข้ำร่วม
กิจกรรมนันทนำกำรนอกโรงเรียนและน ำหลักกำรแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนเอง
และสังคม 
 โดยใช้กำรฝึกทักษะ ค้นคว้ำหำควำมรู้  วิเครำะห์น ำเสนอควำมรู้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  

เพ่ือให้เกิดทักษะทำงกีฬำ  เกิดควำมรู้   ควำมคิด   ควำมเข้ำใจ   สำมำรถตัดสินใจ  น ำควำมรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีจริยธรรมและค่ำนิยมที่เหมำะสมสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  
และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล   
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  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 
 
 

รวมทัง้หมด  8  ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

พ33102 สขุศกึษำ                                                กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศึกษำ           
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่6  ภำคเรยีนที ่2     เวลำ  20  ชัว่โมง        จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำที่เหมำะสมกับตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอและใช้ควำมสำมำรถ
ของตนเองเพ่ิมศักยภำพของทีม  ลดควำมเป็นตัวตน  ค ำนึงถึงผลที่เกิดต่อสังคมปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิกฎ
กติกำกลวิธีต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรเล่นกำรแข่งขันกีฬำกับผู้อ่ืนและน ำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันอย่ำงต่อเนื่อง  กำรมีมำรยำทในกำรดูกำรเล่นและกำรแข่งขันกีฬำด้วยควำมมีน้ ำใจ
นักกีฬำและน ำไปใช้ได้ยุติอำรมณ์  ร่วมกิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำอย่ำงมีคำมสุขชื่นชมในคุณค่ำและ
ควำมงำมของกีฬำมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพของบุคคลในชุมชน  ปฏิบัติตำมแผนกำร
พัฒนำสมรรถภำพทำงกำยและสมรรถภำพทำงกลไกล  ใช้ทักษะกำรตัดสินใจแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ที่
เสี่ยงต่อสุขภำพและควำมรุนแรง  กำรช่วยฟื้นคืนชีพอย่ำงถูกวิธี 
 โดยค้นคว้ำหำควำมรู้  ฝึกทักษะ   วิเครำะห์  น ำเสนอควำมรู้และน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ 
 เพ่ือให้เกิดควำมรู้   ควำมเข้ำใจ  สำมำรถในกำรตัดสินใจ    มีจริยธรรม  และค่ำนิยมท่ี
เหมำะสมสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล   
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
  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 
 
 

รวมทัง้หมด  6  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

พ30201 เซปักตะกรอ้ขัน้พืน้ฐำน                                กลุ่มสำระกำรเรยีนรูสุ้ขศึกษำและพลศกึษำ           
เวลำ  20  ชัว่โมง                จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 

 
ศึกษำประวัติควำมเป็นมำและควำมรู้ทั่วไป    ประโยชน์และคุณค่ำ  กีฬำเซปักตะกร้อ  

มำรยำทของกำรเป็นผู้เล่น  ผู้ดูที่ดี  วิธีกำรดูแลเก็บรักษำอุปกรณ์  หลักกำรและพ้ืนฐำนกำรเล่น   กำร
ป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ 

โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และน ำควำมรู้ไปใช้ในกระบวนกำรปฏิบัติ   
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเสริมสร้ำงควำมสำมำรถและเห็นคุณค่ำทำงกีฬำ  มีคุณธรรม  เคำรพกฎ  

กติกำ  มีน้ ำใจนักกีฬำและมีมำรยำทในกำรเล่นสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมี
ควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล   

 
 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. สำมำรถบอกควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬำเซปักตะกร้อได้ 
2. สำมำรถบอกและปฏิบัติกำรบริหำรร่ำงกำยส ำหรับกำรเล่นกีฬำเซปักตะกร้อได้ 
3. สำมำรถบอกและปฏิบัติทักษะพ้ืนฐำนของกำรเล่นกีฬำเซปักตะกร้อได้ 
4. สำมำรถบอกต ำแหน่ง  หน้ำที่  และปฏิบัติกำรเล่นเป็นทีมของกีฬำเซปักตะกร้อได้ 
5. สำมำรถบอกหลักและวิธีกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำเซปักตะกร้อได้ 
6. สำมำรถบอกหลักและวิธีกำรรักษำอุปกรณ์กีฬำเซปักตะกร้อได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

พ30202 เซปักตะกรอ้ขัน้สงู                                     กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศึกษำ           
เวลำ  20  ชัว่โมง             จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 

 
ศึกษำกฎ  กติกำ  มำรยำท   ของกำรเล่นกีฬำเซปักตะกร้อเพ่ือน ำไปสู่กำรแข่งขันและเป็นผู้

ตัดสินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยค้นคว้ำหำควำมรู้  ฝึกทักษะในกำรเล่นทีม  ทักษะกำรตัดสิน 
เพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรตัดสินตลอดจนเห็นคุณค่ำของกำรเล่นกีฬำ  มี

คุณธรรม  มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตำมกฎ   กติกำ  มำรยำท  ของนักกีฬำอย่ำงเคร่งครัดสำมำรถ
ด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล   

 
 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. สำมำรถอธิบำยกฎ  กติกำ  และมำรยำทกำรเล่นกีฬำเซปักตะกร้อได้ 
2. สำมำรถปฏิบัติกำรเล่นทีมตำมกฎ  กติกำและมำรยำทของกีฬำเซปักตะกร้อได้ 
3. สำมำรถบอกประเภทและวิธีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อแบบต่ำง ๆ  ได้ 
4. สำมำรถปฏิบัติกำรเป็นผู้ตัดสินกีฬำเซปักตะกร้อได้ 
5. สำมำรถบอกหลักและวิธีกำรปฐมพยำบำลกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำได้ 

 
 

รวมทัง้หมด   5  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

พ30203 ฟุตซอลขัน้พืน้ฐำน                                    กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศึกษำ           
เวลำ  20  ชัว่โมง                      จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 

ศึกษำประวัติควำมเป็นมำและควำมรู้ทั่วไป    ประโยชน์และคุณค่ำ  มำรยำทของกำรเป็นผู้เล่น  
ผู้ดู ที่ดี  วิธีกำรดูแลเก็บรักษำอุปกรณ์  หลักกำรและพ้ืนฐำนกำรเล่น  หลักกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำก
กำรเล่น 
 โดยกำรค้นคว้ำหำควำมรู้  กระบวนกำรปฏิบัติ   

เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเสริมควำมสำมำรถ   ตระหนักและเห็นคุณค่ำของกีฬำ  มีคุณธรรม  เคำรพ
กฎ  กติกำ  มีน้ ำใจนักกีฬำและมีมำรยำทในกำรเล่น  กำรดู  สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล   
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. สำมำรถบอกควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬำฟุตซอลได้ 
2. สำมำรถบอกและปฏิบัติกำรบริหำรร่ำงกำยส ำหรับกำรเล่นกีฬำฟุตซอลได้ 
3. ปฏิบัติทักษะในกำรเล่นกีฬำฟุตซอล 
4. สำมำรถบอกต ำแหน่ง  หน้ำที่  และปฏิบัติกำรเล่นทีมของกีฬำฟุตซอลได้ 
5. สำมำรถบอกหลักและวิธีกำรดูแลรักษำอุปกรณ์กีฬำฟุตซอลได้ 
6. สำมำรถบอกหลักและวิธีกำรและวิธีกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำฟุตซอลได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

พ30204 ฟุตซอลขัน้สูง                                           กลุ่มสำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศกึษำ           
เวลำ  20  ชัว่โมง                       จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 

ศึกษำกฎ  กติกำ  มำรยำท  ของกำรเล่นกีฬำฟุตซอลเพื่อน ำไปสู่กำรแข่งขันและกำรเป็นผู้
ตัดสินอย่ำงมีประสิทธิภำพ  หลักกำรเล่นทีม  คุณสมบัติของกำรเป็นผู้ตัดสินที่ดี  หลักกำรตัดสินที่ดี 

โดยค้นคว้ำหำควำม รู้  ฝึกทักษะในกำรเล่นทีม  ทักษะกำรเป็นผู้ตัดสิน 
เพ่ือเห็นคุณค่ำของกีฬำฟุตซอล  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตำมกฎ  กติกำของนักกีฬำ 
ฟุตซอลอย่ำงเคร่ง  กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรแข่งขันและกำรเป็นผู้ตัดสินกีฬำ  สำมำรถด ำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 

   
 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. สำมำรถอธิบำยกฎ  กติกำ  และมำรยำทกำรเล่นกีฬำฟุตซอล 
2. สำมำรถปฏิบัติกำรเล่นทีมตำมกฎ  กติกำและมำรยำทของกีฬำฟุตซอลได้ 
3. สำมำรถบอกประเภทและวิธีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอลแบบต่ำง  ๆ  ได้ 
4. สำมำรถปฎิบัติกำรเป็นผู้ตัดสินกีฬำฟุตซอลได้ 
5. สำมำรถบอกหลักและวิธีกำรปฐมพยำบำลกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

พ30205 ลลีำศ 1 ( พลศึกษำ )                                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศึกษำ           
เวลำ  20  ชัว่โมง                      จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำองค์ประกอบส ำคัญในกำรลีลำศ  โครงสร้ำงของดนตรี  ทิศทำงในกำรลีลำศ 
            โดยสืบค้น  ค้นคว้ำหำควำมรู้   ฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐำน 

 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรลีลำศ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่ำนิยมที่
เหมำะสม  และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมี
ควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล   
 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ควำมหมำยของค ำว่ำ  ลีลำศ  จุดมุ่งหมำยและขอบเขตของลีลำศ 
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในประวัติควำมเป็นมำของลีลำศ 
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในมำรยำทของลีลำศ 
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในและมีทักษะพ้ืนฐำนของลีลำศ 

 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

พ30206 ลลีำศ 2 ( พลศึกษำ )                                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศกึษำ           
เวลำ  20  ชัว่โมง                       จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 

 
       ศึกษำทักษะกำรเอนตัวและปริมำณกำรหมุน  กำรน ำและกำรตำมในกำรลีลำศ  กำรจับคู่ 

ลีลำศ 
      โดยกำรค้นคว้ำหำควำมรู้   ฝึกทักษะพื้นฐำน 

เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรลีลำศ  มีศิลปะในกำรลีลำศ  มีมำรยำทใน
กำรลีลำศ  มีคุณธรรม   จริยธรรม   น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีค่ำนิยมที่เหมำะสมสำมำรถด ำรงชีวิต
ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และมีควำมพร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 

   
 
 ผลกำรเรยีนรู ้

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในมำรยำทในกำรลีลำศ 
2.  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทักษะพ้ืนฐำนของกำรลีลำศ 
3.  สำมำรถปฏิบัติตำมทักษะพ้ืนฐำนของกำรลีลำศ 
4.  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจปฏิบัติตำมจังหวะต่ำง  ๆ  ของลีลำศ 
5.  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในประโยชน์ของลีลำศ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย 

 
รำยวชิำพืน้ฐำน 

ศ31101   ศิลปะ   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ31102   ศิลปะ   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ32101   ศิลปะ   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ32102   ศิลปะ   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ33101   ศิลปะ   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ33102   ศิลปะ   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 

รำยวชิำเพิ่มเติม 
ศ30201   ศิลปะ   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ30202   ศิลปะ   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ30203   ศิลปะ   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ30204   ศิลปะ   จ ำนวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ30205   ศิลปะ   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ30206   ศิลปะ   จ ำนวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ศ31101  ศลิปะ                                                                      กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ               
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 4     ภำคเรยีนที ่  1                เวลำ  20  ชัว่โมง       จ ำนวน  0.5   หนว่ยกติ                                                      
 
 สำระทัศนศลิป ์
                ศึกษำ ค้นคว้ำควำมรู้เกี่ยวกับทัศนธำตุและหลักกำรออกแบบ    กำรใช้เทคนิค  วัสดุ  
อุปกรณ์กระบวนกำรในกำรสร้ำงงำนทัศน์ศิลป์  กำรจัดท ำแฟ้มสะสมงำนทัศนศิลป์  กำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์จำกแนวคิดและวิธีกำรของศิลปิน  กำรวำดภำพล้อเลียน หรือภำพกำร์ตูน และงำนทัศนศิลป์
รปูแบบของสมำชิกประเทศอำเซียน 
               โดยใชว้ิธีกำรวิเครำะห์  เปรียบเทียบ  ฝึกทักษะและเทคนิคกำรใช้วัสดุ  อุปกรณ์ชั้นสูงใน
กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์    จัดท ำแฟ้มสะสมงำนทัศนศิลป์   สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ไทยและสำกล  วำด
ภำพระบำยสีภำพล้อเลียนหรือภำพกำร์ตูน 
                เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เห็นคุณค่ำกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ  เกิดควำมชื่นชมใน
งำนศิลปะน ำควำมรู้และทักษะทำงศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
 
        
 รหสัตวัชีว้ดั 
      ศ   1.1   ม.4-6/1  ม.4-6/4   ม.4-6/9   ม.4-6/10      ม.4-6/11   
      ศ   1.2   ม.4-6/1 
      
 รวมทัง้หมด  6  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ศ31102  ศลิปะ                                                                      กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 4       ภำคเรียนที ่   2               เวลำ  20  ชัว่โมง       จ ำนวน 0.5  หนว่ยกติ                                                      
 
สำระดนตร ี
            ศึกษำเรื่องรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  รูปแบบของวงดนตรีไทยและ
สำกล  เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี  โน้ตบทเพลงไทยอัตรำจังหวะ  2  ชั้น  และ  3  ชั้น  
เทคนิคและกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงด้วยกำรร้อง  บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง  รูปแบบบท
เพลงและวงดนตรีไทยและสำกล  สถำนะทำงสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่ำง ๆรวมทั้งของสมำชิก
ประเทศอำเซียน 
            โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ  จ ำแนก  วิเครำะห์  อ่ำนเขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกล  ร้องเพลง
เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง 
            เห็นคุณค่ำเกิดควำมชื่นชมต่อดนตรี  แสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์  เห็นคุณค่ำดนตรีที่
เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภูมิปัญญำไทยและของสมำชิกประเทศอำเซียน 
สำระนำฏศลิป ์
            ศึกษำเรื่องรูปแบบของกำรแสดง  ระบ ำ  ร ำ  ฟ้อน  กำรแสดงพ้ืนเมืองภำคต่ำง ๆ  กำรละคร
ไทย  กำรละครสำกลและของสมำชิกประเทศอำเซียน  กำรประดิษฐ์ท่ำร ำที่เป็นคู่และหมู่  กำรแสดง
นำฏศิลป์ในโอกำสต่ำง ๆ 
           โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ  ฝึกปฏิบัติรูปแบบของกำรแสดง  ใช้ควำมคิดริเริ่มในกำรแสดง
นำฏศิลป์ 
            เห็นคุณค่ำ  ควำมส ำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครในชีวิตประจ ำวัน  มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงงำนนำฏศิลป์ 
 
 รหสัตวัชีว้ดั 
       ศ   2.1    ม.4-6/1   ม.4-6/2      ม.4-6/3 
       ศ   2.2    ม.4-6/1   ม.4-6/2 
       ศ  3.1   ม.4-6/1   ม.4-6/3 
       ศ   3.2    ม.4-6/1  
 
 รวมทัง้หมด  5  ตวัชีว้ดั        
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ศ32101  ศลิปะ                                                                      กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 5      ภำคเรยีนที ่    1          เวลำ  20  ชัว่โมง         จ ำนวน   0.5   หนว่ยกติ 
  
  สำระทัศนศลิป ์                                                                         
                ศึกษำเรื่องศัพท์ทำงทัศนศิลป์   กำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  และเทคนิคของศิลปินในกำร
แสดงออกทำงทัศนศิลป์   กำรใช้เทคนิค  วัสดุอุปกรณ์  กระบวนกำรในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์  
จุดมุ่งหมำยของศิลปินในกำรเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เทคนิค  และเนื้อหำในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์  กำร
จัดท ำแฟ้มสะสมงำนทัศนศิลป์  งำนทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงรวมทั้งสมำชิกประเทศอำเซียน 
                โดยใช้วิธีกำรบรรยำย  วิเครำะห์   อธิบำย   ฝึกทักษะและเทคนิคกำรใช้วัสดุ  อุปกรณ์
ชั้นสูงในกำรสร้ำงสรรค์งำนทัศน์ศิลป์  จัดท ำแฟ้มสะสมผลงำน 
                เห็นคุณค่ำกำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์  เกิดควำมชื่นชมในงำนศิลปะ  น ำควำมรู้และ
ทักษะทำงศิลปไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
           
 
 รหสัตวัชีว้ดั 
          ศ   1.1    ม.4-6/ 2  ม.4-6/3   ม.4-6/4 
          ศ   1.2   ม.4-6/2 
 
  รวมทัง้หมด  5  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ศ32102  ศลิปะ                                                                      กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 5       ภำคเรยีนที ่ 2               เวลำ  20  ชัว่โมง        จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
      
สำระดนตร ี  
                 ศึกษำ  เรื่องปัจจัยในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมเครื่องหมำยและ
สัญลักษณ์ทำงดนตรี  โน้ตบทเพลงไทยอัตรำจังหวะ 2 ชั้นและ 3 ชั้น เทคนิคและกำรถ่ำยทอดอำรมณ์
เพลงด้วยกำรร้อง  บรรเลง  เครื่องดนตรีเดี่ยวและ  รวมวง  เกณฑ์กำรประเมินผลงำนดนตรี  ลักษณะ
ของดนตรีแต่ละประเทศของอำเซียน 
                 โดยใช้วิธีกำรอธิบำย  เปรียบเทียบ  อ่ำน  เขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกล  ร้องเพลง  เล่น
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง  สร้ำงเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนดนตรี 
                  เห็นคุณค่ำและเกิดควำมชื่นชมดนตรี  แสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ เห็นคุณค่ำ
ดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภูมิปัญญำไทยและสำกล  ยอมรับค ำติชมเพ่ือน ำไปใช้ในกำร
พัฒนำงำน 
สำระนำฏศลิป ์
                  ศึกษำเรื่องละครสร้ำงสรรค์  ควำมเป็นมำ  องค์ประกอบของละครสร้ำงสรรค์  ละครพูด  
หลักกำรสร้ำงและกำรวิจำรณ์  หลักกำรชม  กำรแสดงนำฏศิลป์และละคร  กำรประเมินคุณภำพของ
กำรแสดง  บุคคลส ำคัญในวงกำรนำฏศิลป์และกำรละครของไทยในยุคสมัยต่ำง ๆรวมทั้งของสมำชิก
ประเทศอำเซียน 
                  โดยใช้วธิีกำรอภิปรำย  สร้ำงสรรค์ละครสั้น  วิจำรณ์กำรแสดงตำมหลักนำฏศิลป์และกำร
ละครสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินกำรแสดง 
                  เห็นคุณค่ำ  ควำมส ำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครในชีวิตประจ ำวัน  มีควำมคิด  
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงงำนนำฏศิลป์  ยอมรับค ำติชมเพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำงำน 
 
 
 รหสัตวัชีว้ดั 
         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 
     
 รวมทัง้หมด   9  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ศ33101  ศลิปะ                                                                      กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ       
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่  6   ภำคเรยีนที ่ 1                 เวลำ  20  ชัว่โมง         จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ                                                                                 
 
สำระทัศนศลิป ์
                 ศึกษำเรื่องกำรใช้เทคนิค  วัสดุ  อุปกรณ์  กระบวนกำรสร้ำงงำนทัศน์ศิลป์  หลักกำร
ออกแบบและกำรจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี  กำรออกแบบงำนทัศน์ศิลป์  ทฤษฏีกำรวิจำรณ์
ศิลป์  กำรจัดท ำแฟ้มสะสมงำนทัศนศิลป์  อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศของอำเซียนที่มีผลต่อ
งำนทัศนศิลป์ 
                โดยใช้วิธีกำรอภิปรำย  ฝึกทักษะและเทคนิคกำรใช้วัสดุ  อุปกรณ์ชั้นสูงในกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยี  ออกแบบงำนทัศนศิลป์  ประเมินและวิจำรณ์งำน
ทัศนศิลป์  จัดท ำแฟ้มสะสมงำนทัศนศิลป์ 
                เห็นคุณค่ำกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ  เกิดควำมชื่นชมในงำนศิลปะประเมินและวิจำรณ์งำน
ทัศนศิลป์  ด้วยหลักวิชำกำร  น ำควำมรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
 
 รหสัตวัชีว้ดั                                                
            ศ  1.1     ม.4-6/4  ม.4-6/5   ม.4-6/6  ม.4-6/8  ม.4-6/9        
            ศ  1.2      ม.4-6/ 3 
  
 รวมทัง้หมด  5  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

 ศ33102  ศลิปะ                                                                     กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ิลปะ     
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่  6     ภำคเรยีนที ่  2             เวลำ  20  ชัว่โมง           จ ำนวน  0.5 หนว่ยกติ 
 
สำระดนตร ี                                                                      
                   ศึกษำ เรื่องเครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี  โน้ตบทเพลงไทยอัตรำจังหวะ  2  ชั้น  
และ  3  ชั้น  เทคนิคและกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงด้วยกำรร้อง  บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและกำรรวม
วงกำรถ่ำยทอดอำรมณ์  ควำมรู้สึกของงำนดนตรีจำกแต่ละประเทศของอำเซียน กำรน ำดนตรีไป
ประยุกต์ใช้กับกำรผ่อนคลำย  กำรพัฒนำมนุษย์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรบ ำบัดรักษำ  ธุรกิจ  
กำรศึกษำ  บทบำทของดนตรีในกำรสะท้อนแนวคิดและค่ำนิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  แนวทำง
วิธีกำรในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี 
                  โดยใช้วธิีกำรเปรียบเทียบ  อธิบำย  อ่ำน  เขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกล  ร้องเพลง  เล่น
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง  น ำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงำนอ่ืน ๆ  เสนอแนวทำงในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์
ดนตรี 
                  เห็นคุณค่ำ และเกิดควำมชื่นชมต่อดนตรี  แสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์  น ำ
ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  เห็นคุณค่ำทำงดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม  น ำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
สำระนำฏศลิป ์
                   ศึกษำเรื่องประวัติควำมเป็นมำของนำฏศิลป์และกำรละคร  เทคนิคกำรจัดกำรแสดง  
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน  วิวัฒนำกำรของนำฏศิลป์และกำรละครไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  กำร
อนุรักษ์นำฏศิลป์  ภูมิปัญญำท้องถิ่นของแต่ละประเทศในอำเซียน 
                   โดยใช้วธิีกำรวิเครำะห์  บรรยำย  สร้ำงสรรค์ผลงำนทำงนำฏศิลป์  เสนอแนวคิดในกำร
อนุรักษ์ 
นำฏศิลป์ไทย 
                  เห็นคุณค่ำ  ควำมส ำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์และละครในชีวิตประจ ำวัน มีควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงนำฏศิลป์  เห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม  มีจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์นำฏศิลป์ 
 
 
 รหสัตวัชีว้ดั 
             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 
 
 รวมทัง้หมด  11  ตวัชีว้ดั  
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ศ30201  ศลิปะ                                                                       กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลำ   20   ชัว่โมง                 จ ำนวน  0.5   หนว่ยกิต 
 
               ศึกษำ ค้นคว้ำควำมรู้เกี่ยวกับทัศนธำตุและหลักกำรออกแบบ    บทเพลงและวงดนตรีแต่ละ
ประเภท  มีทักษะในกำรร้องเพลง   กำรแสดงนำฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่ 
               โดยใช้กระบวนกำรคิดริเริ่ม  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรออกแบบในกำรสื่อควำมหมำย  กำรขับ
ร้องเพลง  กำรบรรเลงดนตรี   กำรแสดงนำฏศิลป์เป็นหมู่คณะ  กำรสร้ำงสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่น
ชอบ 
                เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เกิดกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์  ชื่นชมเห็นคุณค่ำในควำมงำม  
ควำมไพเรำะ  และควำมภำคภูมิใจในมรดกทำงวัฒนธรรม 
        
 
 ผลกำรเรยีนรู ้

1. รู้และเข้ำใจเทคนิควิธีกำรสร้ำงสรรค์งำนด้วยทัศนธำตุ และกำรออกแบบ 
เบื้องต้น 

     2.  รู้และเข้ำใจประเภทของบทเพลงและกำรบรรเลงดนตรี 
     3. รู้และเข้ำใจกำรแสดงและกำรประดิษฐ์ท่ำร ำ 
 
 รวมทัง้หมด 3 ผลกำรเรยีนรู ้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ศ30202   ศลิปะ                                                                      กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลำ   20   ชัว่โมง                 จ ำนวน  0.5   หนว่ยกิต 
 
               ศึกษำ  ค้นคว้ำควำมรู้เกี่ยวกับทัศนธำตุและกำรออกแบบโฆษณำในรูปแบบต่ำง ๆ   กำรใช้
เครื่องดนตรีในวงดนตรีประเภทต่ำง ๆ   รูปแบบกำรแสดง  ระบ ำ  ร ำ  ฟ้อน 
                โดยใช้กระบวนกำรคิดริเริ่ม  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรออกแบบโฆษณำประเภทต่ำง ๆ   กำร
ใช้เครื่องดนตรีประกอบกับกำรแสดงในกำรรวมวง  กำรแสดงระบ ำ  ร ำ  ฟ้อน  ในรูปแบบต่ำง ๆ 
                เพ่ือให้เกิดควำมรู้   ควำมเข้ำใจ   เกิดกำรคิด  วิเครำะห์   วิจำรณ์   ชื่นชมเห็นคุณค่ำใน
ควำมงำมควำมไพเรำะ  และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้
     1.   รู้และเข้ำใจกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ กำรออกแบบโฆษณำในรูปแบบต่ำง ๆ      
     2.   รู้และเข้ำใจกำรเล่นดนตรีและรวมวง 
     3.   รู้และเข้ำใจกำรแสดงระบ ำร ำฟ้อนในรูปแบบต่ำง ๆ 
 
 รวมทัง้หมด 3 ผลกำรเรยีนรู ้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ศ30203  ศลิปะ                                                                      กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลำ   20   ชัว่โมง                จ ำนวน  0.5   หนว่ยกิต 
 
                 ศึกษำ  ค้นคว้ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบต่ำง ๆ    ประเภทของ
ดนตรีไทยและสำกล  ละครสร้ำงสรรค์ 
                 โดยใช้กระบวนกำรคิดริเริ่ม   ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบสัญลักษณ์   บรรเลงดนตรีได้ถูกต้อง 
เทคนิคกำรร้องและบรรเลงดนตรี  กำรแสดงละครไทย  ละครสำกล 
                 เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ   เกิดกำรคิด   วิเครำะห์  วิจำรณ์   ชื่นชมเห็นคุณค่ำใน
ควำมงำม  ควำมไพเรำะ  และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
           
 
 ผลกำรเรยีนรู ้
      1. รู้และเข้ำใจกำรออกแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบต่ำง ๆ    
      2. รู้และเข้ำใจเทคนิคกำรร้องเพลงและบรรเลงดนตรี            
      3. รู้และเข้ำใจกำรแสดงละครไทยและละครสำกล 
 
 รวมทัง้หมด 3 ผลกำรเรยีนรู ้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ศ30204   ศลิปะ                                                                     กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลำ   20   ชัว่โมง                จ ำนวน  0.5   หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำ  ค้นคว้ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนภำพกำร์ตูนล้อเลียนในรูปแบบต่ำง  ๆ 
เปรียบเทยีบงำนทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและตะวันตก  จ ำแนกวงดนตรีไทยและสำกล  
สร้ำงสรรค์เครื่องแต่งกำย  อุปกรณ์ฉำกแสง สี เสียง  ประกอบกำรแสดงละคร 
                 โดยใช้กระบวนกำรคิดริเริ่ม   ฝึกปฏิบัติกำรเขียนภำพล้อเลียน  ภำพกำร์ตูน  เปรียบเทียบ 
งำนศิลปะตะวันออกและตะวันตก   ขับร้องเพลงและบรรเลงดนตรี  สร้ำงฉำกละครประกอบกำรแสดง 
                 เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกิดกำรคิด  วิเครำะห์  วิจำรณ์  ชื่นชมเห็นคุณค่ำในควำม 
งำม  ควำมไพเรำะ  และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  
 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้
      1. รู้และเข้ำใจกำรเขียนกำร์ตูนล้อเลียนในรูปแบบต่ำง ๆ ในงำนทัศนศิลป์      
      2. รู้และเข้ำใจกำรจ ำแนกวงดนตรีไทยและสำกล 
      3. รู้และเข้ำใจกำรสร้ำงสรรค์เครื่องแต่งกำยประกอบกำรแสดงละคร 
 
 รวมทัง้หมด 3 ผลกำรเรยีนรู ้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ศ30205   ศลิปะ                                                                     กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลำ   40   ชัว่โมง                จ ำนวน  1.0   หนว่ยกิต 
 
              ศึกษำ  ค้นคว้ำ   คิดวิเครำะห์  ควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีวิจำรณ์ศิลปะ  คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ใน
รูปแบบตะวันออกและตะวันตก  สร้ำงสรรค์ผลงำนทัศนศิลป์อ่ำนและเขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกลใน
อัตรำจังหวะต่ำง ๆ  มีทักษะในกำรร้องเพลงเล่นดนตรี  สร้ำงสรรค์ละครสั้น 
              โดยใช้กระบวนกำรคิดริเริ่ม  ฝึกปฏิบัติ  สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ   ฝึกอ่ำนเขียนโน้ต 
ดนตรีไทยและสำกลในจังหวะต่ำง ๆ  ฝึกทักษะกำรร้องเล่นดนตรี  สร้ำงบทละครประกอบกำรแสดง 
              เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เกิดกำรคิดวิเครำะห์  วิจำรณ์   ชื่นชมเห็นคุณค่ำในควำม
งำม   ควำมไพเรำะ   และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  เกิดควำมภำคภูมิใจในมรดกทำง
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น   ภูมิปัญญำไทยและสำกล 
 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้

1. รู้และเข้ำใจทฤษฎีวิจำรณ์ศิลปะ คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก 
และตะวันตก 

        2. รู้และเข้ำใจกำรเขียนโน้ตดนตรีไทยและสำกลในอัตรำจังหวะต่ำง ๆ 
        3. รู้และเข้ำใจกำรสร้ำงบทละครสั้นประกอบกำรแสดง  
 
 
     รวมทัง้หมด 3 ผลกำรเรยีนรู ้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ศ30206   ศลิปะ                                                                     กลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลำ   40   ชัว่โมง                จ ำนวน  1.0   หนว่ยกิต 
 
               ศึกษำ  ค้นคว้ำ  คิดวิเครำะห์  งำนด้ำนจิตรกรรม  ประติมำกรรม  ใช้เทคโนโลยีในกำรจัด
องค์ประกอบศิลป์  ประวัติดนตรีไทย-สำกล  เทคนิคกำรขับร้อง  บรรเลงดนตรี  กำรเคลื่อนไหว 
นำฏศิลป์  ภำษำท่ำ  กำรประดิษฐ์ท่ำร ำประกอบเพลง  จัดกำรแสดงนำฏศิลป์ 
               โดยใช้กระบวนกำรคิดริเริ่ม   ฝึกปฏิบัติงำนด้ำนจิตรกรรม  ประติมำกรรม   น ำ 
เทคโนโลยีมำสร้ำงสรรค์ผลงำน   ร้องเพลงไทย-สำกล    กำรประดิษฐ์ท่ำร ำประกอบกำรจัดแสดง
นำฏศิลป์ 
                เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ    เกิดกำรคิด  วิเครำะห์   วิจำรณ์  ชื่นชมเห็นคุณค่ำ 
ในควำมไพเรำะ   และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน   เกิดควำมภำคภูมิใจในมรดกทำง 
วัฒนธรรม   ภูมิปัญญำท้องท้องถิ่น  สืบทอดวัฒนธรรมระดับชำติและนำนำชำติ     
 
 
 ผลกำรเรยีนรู ้

1. รู้และเข้ำใจกำรสร้ำงงำนด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม  
ในกำรจัดองค์ประกอบศิลป์ 

    2. รู้และเข้ำใจประวัติดนตรีไทยและสำกล เทคนิคกำรขับร้องและบรรเลงดนตรี 
    3. รู้และเข้ำใจกำรประดิษฐ์ท่ำร ำประกอบเพลง ในกำรแสดงนำฏศิลป์ 
 
 
 รวมทัง้หมด 3 ผลกำรเรยีนรู ้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ  
กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย 

 
 

รำยวชิำพืน้ฐำน 
 ง30101 งำนบ้ำน    จ ำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

ง30102  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 จ ำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 ง30103 งำนเกษตร    จ ำนวน 20 ชั่วโมง 0.5หน่วยกิต 

ง30104  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 จ ำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง30105   งำนช่ำง งำนประดิษฐ์   จ ำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง30106  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 จ ำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
รำยวชิำเพิ่มเติม 
 ง30201 กำรผลิตพันธุ์พืช                                จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 ง30202  กำรปลูกผักทั่วไป                              จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 ง30203  กำรปลูกไม้ประดับ   จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 

ง30204 งำนแกะสลักกระจกหินอ่อนและแกรนิต จ ำนวน  20 ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต          
ง30205  ช่ำงเดินสำยไฟฟ้ำในอำคำร    จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  
ง30206   งำนเขียนแบบก่อสร้ำงเบื้องต้น    จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  

 ง30207   ช่ำงอำหำรไทย    จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ง30208  ช่ำงผลิตภัณฑ์จำกวัสดุท้องถิ่น      จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต        

 ง30209  งำนประดิษฐ์ของช ำร่วย                จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต      
 ง30210 งำนขนมไทย    จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต        
 ง30211  กำรห่อของขวัญด้วยไอเดีย           จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต      
 ง30212   กำรประดิษฐ์ตุ๊กตำ   จ ำนวน  20 ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต   
         * I30201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้( IS1)   จ ำนวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ง30101  งำนบำ้น                                         กลุ่มสำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี         
เวลำ  20  ชัว่โมง            จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 

 ศึกษำเกี่ยวกับ  วิธีกำรท ำงำนเพ่ือกำรด ำรงชีวิต  กำรเลือกใช้  ดูแลรักษำเสื้อผ้ำและเครื่อง
แต่งกำย  กำรตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้ำ  หน้ำที่และบทบำทของตนเองที่มีต่อสมำชิกในครอบครัว  
โรงเรียนและชุมชน  กำรดูแลรักษำบ้ำน  กำรดูแลรักษำท ำควำมสะอำดบ้ำน  กำรจัดตกแต่งบ้ำนและ
โรงเรียน กำรเก็บ ถนอมและแปรรูปอำหำร แนวทำงเข้ำสู่อำชีพ  กำรเตรียมตัวหำงำนและพัฒนำ
บุคลิกภำพให้เหมำะกับอำชีพ 
 โดยใช้กระบวนกำรปฏิบัติ  กำรออกแบบกำรจัดกำร  กำรสืบค้นและแสวงหำควำมรู้จำกแหล่ง
ต่ำง ๆ มำพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน 
 เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้  มีทักษะ  มีจิตส ำนึกในกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและ
ยั่งยืน  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีควำมซื่อสัตย์  ขยันอดทนและมีควำมรับผิดชอบ
ต่อตนเองและครอบครัว 
 
 

 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 
 
 
 รวมทัง้หมด   11  ตวัชีว้ดั  
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ง30102 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ 1    กลุ่มสำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  20  ชัว่โมง             จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเทคโนโลยีกับศำสตร์อ่ืน ๆ ระบบเทคโนโลยี ทรัพยำกรทำง
เทคโนโลยี ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวำงต่อเทคโนโลยี  องค์ประกอบของสำรสนเทศ องค์ประกอบและ
หลักกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสำรข้อมูลส ำหรับเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ต่อพ่วงเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อควรปฏิบัติส ำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 โดยกำรวิเครำะห์และก ำหนดรำยละเอียดของปัญหำ  ทักษะกำรคิด  วิเครำะห์  กำรเลือก
เครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธีกำรแก้ปัญหำ  กำรถ่ำยทอดควำมคิดในกำรแก้ปัญหำ  

เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดกำรเรียนรู้ สำมำรถ
แก้ไขปัญหำ  ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถแบ่งปัน
ควำมสุขให้กับผู้อ่ืนได้ และน ำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันได้ 
 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
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 
 
 

รวมทัง้หมด    8    ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ง30103  งำนเกษตร                                      กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี         
เวลำ  20  ชัว่โมง            จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 
             ศึกษำวิธีกำรท ำงำนเพื่อกำรด ำรงชีวิต  กำรปลูกพืช  ขยำยพันธุ์พืช  กำรเลี้ยงสัตว์  กำรบ ำรุง
เก็บรักษำ  เครื่องมือเครื่องใช้  และอุปกรณ์ในกำรท ำงำน  และแปรรูปอำหำร  วิธีกำร  หลักกำร  
เหตุผล  กำรเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสมกับอำชีพ  กำรเลือกใช้เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรและ
ฝึกปฏิบัติกำรปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์และกำรแปรรูปอำหำร 
             โดยใช้ทักษะกระบวนกำรกลุ่ม  กระบวนกำรปฏิบัติ  กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้  
กระบวนกำรแก้ปัญหำและกำรจัดกำร   
             เพ่ือให้นักเรียนได้มีควำมรู้  มีทักษะในกำรท ำงำน  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ใช้พลังงำนและ
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ  สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสมกับอำชีพ  มีควำมรักสำมัคคี  ในกำร
ท ำงำนร่วมกัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  รักษำเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยและ
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
 
 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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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ง30104 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ 2   กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี    
เวลำ  20  ชัว่โมง             จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
  
 ศึกษำสิ่งของเครื่องใช้ตำมกระบวนกำรเทคโนโลยีอย่ำงปลอดภัย  ชิ้นงำนที่เป็นแบบจ ำลองกำร
รำยงำนผลโดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในกำรออกแบบ น ำเสนองำน กำรเขียนและกำรออกแบบโปรแกรมด้วย  
วิชชวลเบสิก   กำรทดสอบโปรแกรม กำรจัดท ำเอกสำรข้อมูล  กำรสร้ำงชิ้นงำน  กำรท ำโครงงำน
คอมพิวเตอร์  กำรพัฒนำโครงงำนคอมพิวเตอร์  กำรใช้ฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมำะสมกับงำน 
 โดยกำรใช้ทักษะวิเครำะห์ปัญหำ กำรจัดกำร  กำรพัฒนำสื่อ  กำรพัฒนำเครื่องมือ  กำรทดลอง
ทฤษฎี กำรประยุกต์ใช้งำน  กำรศึกษำค้นคว้ำ  กำรน ำเสนอและเผยแพร่ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเขียนโปรแกรมทำงภำษำคอมพิวเตอร์  ท ำโครงงำนคอมพิวเตอร์ และ
สำมำรถพัฒนำโครงงำนคอมพิวเตอร์  เกิดทักษะในกำรท ำงำนที่ดี และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม   
  
 

รหสัตวัชีว้ดั   
      ง 2.1  ม. 4-6/3  

ง 3.1  ม. 4-6/6 , ม. 4-6/7 , ม. 4-6/8  
 
 
รวมทัง้หมด       4       ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ง30105  งำนชำ่ง งำนประดษิฐ ์                  กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 
เวลำเรียน  20  ชัว่โมง            จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต     
 
          ศึกษำวิธีกำรท ำงำน  กำรตั้งค่ำ  ประกอบซ่อมแซม  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในบ้ำนและโรงเรียน  กำรบ ำรุงเก็บรักษำ  เครื่องใช้ไฟฟ้ำ  และอุปกรณ์  อ ำนวยควำม
สะดวกในชีวิตประจ ำวัน  กำรประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  กำรจ ำลองอำชีพ  กิจกรรมอำชีพ  
กำรสมัครงำน  กำรสัมภำษณ์  กำรท ำงำน  กำรเปลี่ยนงำนและฝึกปฏิบัติกำรประดิษฐ์ของใช้ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย 
          โดยใช้ทักษะกระบวนกำรกลุ่ม  กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้  กระบวนกำรปฏิบัติ  กระบวนกำร
แก้ปัญหำและกำรจัดกำรในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
          เพ่ือให้นักเรียนได้มีควำมรู้  มีทักษะในกำรท ำงำน  สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนสู่อำชีพที่ตนถนัด
และสนใจ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ใช้พลังงำนทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  เลือกและใช้
เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสมกับอำชีพ  เห็นคุณค่ำของอำชีพสุจริต  และเห็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนค่ำนิยมที่พึงประสงค์  รักษำเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย  สำมำรถปรับตัว
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงเป็นปกติสุข 
 
 
 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  ตวัชีว้ดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

ง30106 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ 3   กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี    
เวลำ  20  ชัว่โมง             จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเองหรือผู้อื่นผลิต  สิ่งของเครื่องใช้  เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสะอำด  กลไกและกำรควบคุมไฟฟ้ำอิเลคทรอนิกส์  ซอฟต์แวร์ช่วยในกำรออกแบบ  ภำพร่ำง 
ภำพ 2มิติ ภำพ 3 มิติ กำรออกแบบชิ้นงำน วิธีกำรท ำชิ้นงำน  กำรติดต่อสื่อสำร  ค้นหำข้อมูลผ่ำน
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ในกำรประมวลผลข้อมูลให้เป็นสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยสร้ำงชิ้นงำน  
ผลกระทบด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจำกชิ้นงำนที่สร้ำงขึ้น 
 โดยกำรใช้ทักษะกำรตัดสินใจ  กำรพิจำรณำ  ศึกษำหำผลกระทบเพ่ือหำแนวทำงปรับปรุงและ
พัฒนำกระบวนกำรเทคโนโลยี หลักกำรวิเครำะห์ ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น  กำรวิเครำะห์จุดมุ่งหมำยของกำร
ออกแบบ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ที่แปลกใหม่  กำรจัดกำรเทคโนโลยี กำรวิเครำะห์เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงผลงำน  สำมำรถใช้เทคโนโลยีสร้ำง
นวัตกรรม มีควำมละเอียดในกำรท ำงำน มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต  สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันได้   
  
 

รหสัตวัชีว้ดั   
      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 
 

รวมทัง้หมด   6   ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30201 กำรผลติพนัธุ์พชื                                กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 
เวลำ  20  ชัว่โมง                                             จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำควำมหมำย  ควำมส ำคัญของกำรขยำยพันธุ์พืช  เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุ์
พืช  กำรขยำยพันธ์พืชโดยใช้เพศ  และกำรขยำยพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศ  กำรอนุบำลพันธุ์ไม้  กำรปลูกพืช
ในภำชนะต่ำง ๆ และกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ 
 ส ำรวจปัจจัยกำรผลิตและสภำวะกำรตลำด  วำงแผนกำรผลิตพันธุ์ไม้  กำรเลือกเครื่องมือ  และ
วัสดุอุปกรณ์  ให้เหมำะสมกับวิธีกำรขยำยพันธุ์  ฝึกทักษะกำรขยำยพันธุ์พืช  เช่น  กำรเพำะเมล็ด  กำร
ปักช ำ  กำรตอนกิ่ง  กำรติดตำ  กำรต่อกิ่ง  กำรทำบกิ่ง  กำรแบ่งและแยก  ปฏิบัติวิธีกำรขยำยพันธุ์พืช
ได้อย่ำงน้อย 4  วิธี    กำรดูแลและบ ำรุงรักษำ  กำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำย  ก ำหนดรำคำขำย  กำรจัด
จ ำหน่ำย  จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน  กำรท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรผลิตพันธ์พืช  มีทักษะในกำรเพำะเมล็ด  กำรปักช ำ  กำรตอนกิ่ง  
กำรติดตำ  กำรต่อกิ่ง  กำรทำบกิ่ง  กำรแบ่งและแยก  และจ ำหน่ำย  ท ำงำนร่วมกับคนอ่ืนได้  มีควำม
วิริยะอุตสำหะ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่ำนิยมที่เหมำะสม  มีจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรในกำร
ท ำงำนอย่ำงคุ้มค่ำ  และยั่งยืน  โดยยึดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. บอกควำมหมำย  ควำมส ำคัญของกำรขยำยพันธุ์พืช 
2. บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุ์พืช 
3. มีควำมรู้และทักษะในกำรปลูกพืชโดยกำรใช้เมล็ด 
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรขยำยพันธุ์พืชโดยกำรตัดช ำ 
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรขยำยพันธุ์พืชโดยกำรตอน 
6. มีควำมรู้ในกำรอนุบำลพันธุ์ไม้ 
7. มีควำมรู้และทักษะในกำรปลูกพันธุไม้ในภำชนะ 
8. มีควำมรู้ในระบบกำรตลำดและกำรจ ำหน่ำยผลผลิต 

 
รวมทัง้หมด  8  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30202 กำรปลูกผักทัว่ไป                               กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ   20  ชัว่โมง                                             จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต   
 
          ศึกษำควำมหมำย   ควำมส ำคัญ และประโยชน์ของพืชผักท่ัวไป   เช่น   ผักกำด   
ผักคะน้ำ  กะหล่ ำปลี  ฯลฯ กำรจ ำแนกและกำรแบ่งชนิดของพืชผัก   ท ำเลที่เหมำะสมส ำหรับกำรท ำ
สวนผัก   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเจริญ เติบโตของพืชผัก  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี  กำรเตรียมดิน
ปลูก  กำรปฏิบัติดูแลรักษำ  กำรป้องกันโรคและก ำจัดศัตรูพืช กำรเก็บเกี่ยว   กำรปฏิบัติหลังกำรเก็บ
เกี่ยว  กำรถนอมอำหำรและกำรแปรรูป 
         วิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด  เลือกปลูกพืชอย่ำงน้อย  3  ชนิด  ปฏิบัติงำนเตรียมดิน
ปลูก  ท ำแปลงเพำะเมล็ด  ทดสอบควำมงอกของเมล็ด  เพำะเมล็ด  หว่ำนเมล็ด  ย้ำยกล้ำปลูก  ดูแล
รักษำ  เก็บเกี่ยว  แปรรูป  และจัดผลิตผลจ ำหน่ำย  ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย  ก ำหนดรำคำขำย   จัดจ ำหน่ำย   
จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน   ท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย   และประเมินผล 
        เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ    มีทักษะและทัศนคติท่ีดีในกำรปลูกพืชผักทั่วไป สำมำรถ แปรรูป
พืชผักและจ ำหน่ำยได้  ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้ 
1. เข้ำใจ  ควำมหมำย  ควำมส ำคัญและประโยชน์ของผัก  กำรจ ำแนกประเภทของ

สวนผัก  และ กำรแบ่งประเภทของพืชผัก 
2. เข้ำใจ กำรวำงแผน เครื่องมือและอุปกรณ์ 
3. เข้ำใจ ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรท ำสวนผัก 
4. เข้ำใจ กำรเลือกท่ีท ำสวนผัก 
5. มีทักษะในกำรกำรเพำะเมล็ด   ประโยชน์และกำรคัดเลือกกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์

วิธีกำรเพำะเมล็ด 
6. มีทักษะใน กำรทดสอบควำมงอก 
7. มีทักษะใน กำรเตรียมดิน  วิธีกำรปลูกกำรปฏิบัติดูแลรักษำ  กำรป้องกันก ำจัด

ศัตรูพืชผัก 
8. มีทักษะใน กำรย้ำยต้นกล้ำ 
9. มีทักษะในกำรปลูกผักคะน้ำ 
10. มีทักษะในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต  กำรจ ำหน่ำยและกำรแปรรูป 

 
รวมทัง้หมด  10  ผลกำรเรยีนรู ้  
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30203  กำรปลูกไมป้ระดับ                             กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี                                   
เวลำ   20  ชัว่โมง                                             จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต   

 
ศึกษำควำมหมำย   ควำมส ำคัญ และประโยชน์ของไม้ประดับ ประเภทของไม้ประดับ  ที่

เกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ท่ีใช้ กำรขยำยพันธุ์ วิธีกำรปลูก กำรบ ำรุงรักษำ 
กำรป้องกันและก ำจัดศัตรู กำรตัดแต่งไม้ประดับ 

วิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด  เลือกปลูกไม้ประดับได้อย่ำงน้อย 3 ชนิด 
ปฏิบัติงำนเตรียมดินหรือวัสดุปลูก เลือกและใช้อุปกรณ์ขยำยพันธุ์  เลือกวิธีปลูกท่ีเหมำะสมกับชนิดของ
พืช ดูแลรักษำ ตัดแต่ง  ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย  ก ำหนดรำคำขำย จัดจ ำหน่ำย จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน กำร
ท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย และประเมินผล 

เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรปลูกไม้ประดับได้รูปทรงตำมต้องกำรของ
ตลำด 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ  ประโยชน์ของไม้ประดับ 
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเภทของไม้ประดับ   
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ท่ีใช้ กำร

ขยำยพันธุ์ 
4. มีควำมรู้และทักษะในกำรปลูก กำรบ ำรุงรักษำ กำรป้องกันและก ำจัดศัตรู กำรตัดแต่ง

ไม้ประดับ 
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรปลูกและขยำยพันธุ์ ได้อย่ำงน้อย 3 ชนิด 
6. มีควำมรู้และทักษะในกำรกำรดูแลบ ำรุงรักษำ  กำรตัดแต่งไม้ที่ปลูกได้  
7. มีควำมรู้และทักษะในกำร กำรจัดกำรผลผลิต และกำรจ ำหน่ำย 
8. มีควำมรู้และเข้ำใจในกำรจัดกำร กำรท ำบัญชี และกำรคิดต้นทุน ก ำไรและรำคำขำย 
9. น ำควำมรู้ไปประยุกต์ในกำรหำรำยได้หรือน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 
  
รวมทัง้หมด  9  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30204 งำนแกะสลกักระจก หนิอ่อน และแกรนติ   กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  20 ชัว่โมง           จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต     
 
 ศึกษำเกี่ยวกับลักษณะของงำนแกะสลักลำยกระจก  หินอ่อนและแกรนิต  ประโยชน์ 
น ำไปใช้  กำรเลือกใช้วัสดุที่น ำมำประดิษฐ์ให้เหมำะสมกับงำน  เครื่องมือกระบวนกำรปฏิบัติงำน  
 กำรออกแบบลำย  กำรอนุรักษ์พลังงำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  กำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำย 
 ทักษะฝึกปฏิบัติงำนกำรออกแบบ  กำรตัดกระจก  หินอ่อนและแกรนิตลำยที่ออกแบบ  กำร
เตรียมทรำยที่จะใช้ยิงพ่น  กำรใช้กรดกัดกำรยิงพ่นกัดด้วยทรำย  กำรประกอบและกำรติดตั้งกระจก  
หินอ่อนและแกรนิต  กำรเก็บรักษำควำมสะอำดโดยค ำนึงถึงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทักษะ  กระบวนกำรผลิตงำนแกะสลักกระจก  หินอ่อนและ
แกรนิต  เพื่อสร้ำงสรรค์งำน  สังคม  ชีวิต  โดยใช้กระบวนกำรทำงเทคโนโลยีพัฒนำอำชีพ   
มีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ  รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมรู้ควำมเข้ใจเกี่ยวกับกำรแกะสลักกระจก  เครื่องแก้ว   และหินอ่อนได้

เหมำะสม สวยงำม 
2. ออกแบบวำงแผนกำรแกะสลักกระจก  เครื่องแก้ว   และหินอ่อนมำปฏิบัติงำนได้

เหมำะสม 
3. สำมำรถเลือกวัสดุกระจก  เครื่องแก้ว   และหินอ่อนมำปฏิบัติงำนได้เหมำะสม 
4. ปฏิบัติงำนได้อย่ำงปลอดภัย 
5. สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมข้ันตอนและเก็บปัดกวำดบริเวณปฏิบัติงำนเก็บ

เครื่องมือ  อุปกรณ์ได้อย่ำงเป็นระเบียบ 
6. ปฏิบัติงำนกระจก  เครื่องแก้ว   และหินอ่อนตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงมี

คุณภำพ เป็นที่พึงพอใจ 
7. จัดแสดง   ประเมินผลงำน  และจัดจ ำหน่ำยได้ 

 
 
รวมทัง้หมด    7    ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30205  ชำ่งเดนิสำยไฟฟำ้ในอำคำร                   กลุ่มสำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  20 ชัว่โมง                                                                            จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ   

 
ศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องมือวัดไฟฟ้ำ กำรอ่ำนแบบ ควำมปลอดภัยในกำร

ปฏิบัติงำน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในกำรเดินสำยไฟฟ้ำ กำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับงำน 
กฎระเบียบข้อบังคับในกำรเดินสำยไฟฟ้ำในอำคำร กำรเดินสำยไฟฟ้ำวิธีต่ำง ๆ กำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  
 โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรต่อสำยไฟฟ้ำแบบต่ำง ๆ  เดินสำยไฟฟ้ำด้วยเข็มขัดรัดสำยตุ้มและ
อุปกรณ์จับยึดสำยแบบอ่ืน ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ต่ำง ๆ อ่ำนแบบและปฏิบัติงำนตำมแบบที่ก ำหนด ให้บริกำร
ตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทำงไฟฟ้ำ ส ำรวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริกำรในท้องถิ่น ค ำนวณ
ค่ำใช้จ่ำยและก ำหนดรำคำค่ำบริกำร ท ำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย  
 เพ่ือให้มีควำมรู้และทักษะในกำรเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับงำน  กำรอ่ำนแบบและ
ปฏิบัติงำนตำมแบบ  สำมำรถให้บริกำรตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทำงไฟฟ้ำและเดินสำยไฟฟ้ำใน
อำคำรได้ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. มีควำมรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องมือวัดไฟฟ้ำ ควำมรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือในกำรเดินสำยไฟฟ้ำกำรอ่ำนแบบ ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนและ
กฎระเบียบข้อบังคับในกำรเดินสำยไฟในอำคำร 

2. เลือกวัสดุอุปกรณ์ได้เหมำะสมกับงำน   
3. ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรเดินสำยไฟฟ้ำวิธีกำรต่ำง ๆ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  ต่อ

สำยไฟฟ้ำแบบต่ำงๆ ติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ  ภำยในอำคำร  อ่ำนแบบและปฏิบัติงำนตำม
แบบที่ก ำหนดได้ 

4. ให้บริกำรตรวจสอบซ่อมแซมเหตุขัดข้องทำงไฟฟ้ำส ำรวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริกำรใน
ท้องถิ่น ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยและก ำหนดค่ำบริกำร ท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 

 
 

รวมทัง้หมด    4   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30206 งำนเขยีนแบบก่อสรำ้งเบื้องตน้              กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 
เวลำ  20 ชัว่โมง                                                                           จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต   

 
ศึกษำกำรใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือเขียนแบบก่อสร้ำง  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทัศนียภำพ ภำพ

สำมมิติ แปลน แผนผัง รูปด้ำน รูปตัด มิติ มำตรำส่วนแบบขยำย หลักกำรใช้เส้นสัญลักษณ์ ค ำย่อใน
แบบแปลน 

ปฏิบัติเขียนแบบอำคำรไม้ชั้นเดียวหลังคำเพิง หลังคำมนิลำ อำคำรตึกชั้นเดียว ตึกชั้นเดียวยก
พ้ืน  แปลนพื้น  แปลนฐำนรำกคำนคอดิน แปลนเสำ คำน ตง รูปตัดแปลนโครงหลังคำแบบขยำยเฉพำะ
จุดรูปด้ำนหน้ำด้ำนหลัง ด้ำนข้ำงซ้ำย ด้ำนข้ำงขวำ 

เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือเขียนแบบก่อสร้ำง 
สำมำรถเขียนแบบและอ่ำนแบบอำคำรที่พักอำศัยไม้ชั้นเดียว หลังคำเพิง หลังคำมนิลำ อำคำรตึกชั้น
เดียวติดดิน ตึกชั้นเดียวยกพ้ืนเขียนรำยละเอียดประกอบแบบ น ำไปประยุกต์ใช้ในงำนช่ำงที่เป็นภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ได้อย่ำงประหยัดคุ้มค่ำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. บอกชื่อเครื่องมือวิธีใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือเขียนแบบก่อสร้ำง 
2. อธิบำยทัศนียภำพ  ภำพสำมมิติ  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงำนเขียนแบบ 
3. บอก  ควำมหมำยของ  แปลน  แผนผัง 
4. อธิบำยควำมหมำยชนิดของเส้น  สัญลักษณ์ค ำย่อในแบบแปลน 
5. บอกควำมหมำยของมำตรำส่วน  แบบของมิติ 
6. อธิบำยควำมหมำยรูปด้ำน  รูปตัด 
7. ปฏิบัติเขียนแบบอำคำรไม้ชั้นเดียวหลังคำเผิง 
8. ปฏิบัติเขียนแบบอำคำรไม้ชั้นเดียวหลังคำมนิลำ 
9. ปฏิบัติเขียนแบบอำคำรตึกชั้นเดียว  ติดดิน 

 
 
รวมทัง้หมด    9  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30207 ชำ่งอำหำรไทย              กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ี
เวลำ 20  ชัว่โมง                                                                          จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำหลักกำรจัดอำหำรประจ ำวัน  กำรหุงต้มอำหำร  กำรสงวนคุณค่ำทำงโภชนำกำรอนำมัย  
กำรเลือกซื้ออำหำรสดและอำหำรแห้ง  กำรเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้เหมำะสมกับชนิดของอำหำร  กำร
ประกอบอำหำรไทยประเภทต่ำงๆ  
 โดยฝึกปฏิบัติกำรจัดรำยกำรอำหำรประจ ำวัน  ซื้ออำหำรสด  อำหำรแห้งใช้อุปกรณ์เครื่องใช้
เหมำะสมกับชนิดอำหำร  ประกอบอำหำรไทยประเภทต่ำงๆ  เช่น  แกงจืด  แกงเผ็ด  ผัด  ย ำ  เครื่อง
จิ้ม  และอำหำรว่ำง  ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย  ก ำหนดรำคำหรือค่ำบริกำร  จัดจ ำหน่ำย  จดบันทึกกำร
ปฏิบัติงำน  ท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย  และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับกำรประกอบอำหำรไทย  ท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมที่เหมำะสม  มีจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรในกำรท ำงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ  และจ ำหน่ำยได้ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. บอกควำมหมำย ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรท ำอำหำรไทยได้ 
2. อธิบำยวิธีกำรวิธีกำรข้ันตอนกระบวนกำรของกำรท ำอำหำรไทยชนิดต่ำง ๆ ได้ 
3. รู้และเข้ำใจวิธีกำรเลือกวัสดุ กำรใช้ กำรเก็บรักษำอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำอำหำรไทย

กรรมวิธีกรรมวิธีและเทคนิคกำรท ำอำหำรไทย 
4. คิดวิเครำะห์งำน วำงแผนกำรท ำงำน ในกำรท ำอำหำรไทยได้ 
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรท ำอำหำรไทยได้อย่ำงน้อย 10 ชนิด 
6. จัดท ำบัญชี รำยรับ – รำยจ่ำย และก ำหนดรำคำขำยได้ 
7. มีเจตคติท่ีดีต่อกำรท ำอำหำรไทยและน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  7  ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30208  ชำ่งผลติภณัฑจ์ำกวสัดุทอ้งถิน่                กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  20 ชัว่โมง                                                                            จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 

 ศึกษำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ของคนโดยทั่ว ๆ ไป ศึกษำวัสดุเหลือใช้ วัสดุในท้องถิ่น  
เพ่ือน ำมำผลิตชิ้นงำน  เครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้  ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน  กำร
ออกแบบ  กระบวนกำรผลิต  กำรบ ำรุงรักษำ  กำรซ่อมแซม  กำรอนุรักษ์พลังงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กำรจัดจ ำหน่ำย 
 โดยฝึกทักษะกำรใช้เครื่องมือ  กำรประดิษฐ์ชิ้นงำน กำรตรวจซ่อม กำรบ ำรุงรักษำ  กำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์  อย่ำงประหยัดรู้คุณค่ำรักษำสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ  ออกแบบกำรใช้
เครื่องมือ กำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้วัสดุท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่ำงรู้คุณค่ำ  โดยใช้
กระบวนกำรทำงเทคโนโลยีในกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต พัฒนำอำชีพ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ  รักษำสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้  วัสดุในท้องถิ่นที่น ำมำผลิตชิ้นงำน  
เครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ กำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมแซม   กระบวนกำร
ผลิตชิ้นงำนจำกวัสดุท้องถิ่นหรือเศษวัสดุ 

2. มีทักษะในกำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรผลิตชิ้นงำน  กำรผลิตชิ้นงำนเป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ต่ำง ๆ จำกวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นได้ 

3. มีควำมรู้และทักษะในกำรออกแบบและผลิตชิ้นงำน เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ  
4. จัดท ำบัญชี รำยรับ – รำยจ่ำย และก ำหนดรำคำขำยได้ 
5. สรุปประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้ 
6. มีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ และน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

 
 

รวมทัง้หมด    6    ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30209  งำนประดิษฐข์องช ำรว่ย                       กลุ่มสำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ   20   ชัว่โมง                                                                         จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำควำมหมำยและโอกำสในกำรใช้จ่ำยของช ำร่วย  ขั้นตอนและวิธีกำรประดิษฐ์ของช ำร่วย
แบบต่ำงๆ กำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือ อุปกรณ์ 
 โดยฝึกปฏิบัติกำรออกแบบ   เลือกวัสดุ  ประดิษฐ์ของช ำร่วยแบบต่ำงๆ ค ำนวณค่ำใช้จ่ำย 
ก ำหนดรำคำหรือค่ำบริกำร  จัดจ ำหน่ำย  จดบันทึกกำรปฏิบัติงำน  ท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย  และ
ประเมินผลแบบก ำหนด  และจ ำหน่ำยได้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และมีทักษะในกำรประดิษฐ์ของช ำร่วยเพื่อจ ำหน่ำยได้  
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. บอกควำมหมำย ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรประดิษฐ์ของช ำร่วยได้ 
2. สำมรถออกแบบ วิธีกำร ขั้นตอน ในกำรประดิษฐ์ของช ำร่วยได้ 
3. สำมำรถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ประดิษฐ์ของช ำร่วยแบบต่ำงๆ  และกำรเก็บรักษำได้

อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
4. ปฏิบัติงำนประดิษฐ์ของช ำร่วยตำมรูปแบบที่ก ำหนดได้อย่ำงน้อย 10  อย่ำง 
5. สำมำรถคิดต้นทุน ก ำไร รำคำขำย  และจัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยได้ 
6. จดบันทึกกำรปฏิบัติงำนและน ำเสนอเป็นรำยงำนได้ 
 
 

รวมทัง้หมด     6   ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30210  งำนขนมไทย              กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 
เวลำ  20  ชัว่โมง                                           จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษำหำควำมรู้ทั่วไปในกำรท ำขนมไทย  กำรเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส ำหรับท ำขนมไทย  กำร
เลือกซื้อและกำรเก็บรักษำเครื่องปรุงสดและแห้ง  เทคนิคกำรท ำขนมไทยชนิดต่ำงๆ กำรบรรจุ  วิธีเก็บ
รักษำขนมไทยไว้ได้นำนและถูกสุขลักษณะ 
 โดยฝึกปฏิบัติงำนเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในกำรท ำขนมไทยแต่ละชนิด  ท ำขนมไทย
ประเภทต่ำงๆ  บรรจุและเก็บ ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยก ำหนดรำคำหรือค่ำบริกำรกำรจัดจ ำหน่ำย  จดบันทึก  
ปฏิบัติงำน  ท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยและประเมินผล 
 เพ่ือให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับกำรท ำขนมไทย  มีคุณธรรมและเจตคติที่ดี
ต่องำนและสำมำรถจ ำหน่ำยขนมไทยได้ 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. บอกควำมหมำยควำมส ำคัญและประโยชน์ของขนมไทยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
2. สำมำรถเลือกวัสดุอุปกำรณ์กำรท ำขนมไทยและกำรเก็บรักษำอุปกรณ์กำรท ำขนมไทย

ได้ถูกต้อง 
3. เลือกซื้อและกำรเก็บรักษำเครื่องปรุงของสดและของแห้งกำรท ำขนมไทยได้อย่ำง

เหมำะสม 
4. รู้จักขั้นตอนและเทคนิคกำรท ำขนมไทยประเภทต่ำง ๆ 
5. สำมำรถปฏิบัติท ำขนมไทยได้ถูกต้องตำมขั้นตอนกำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำ

ขนมไทยประเภทต่ำง ๆ ได้ 
6. รู้จักวิธีกำรบรรจุและเก็บรักษำขนมไทยได้อย่ำงถูกต้อง 
7. สำมำรถคิดค ำนวณค่ำใช้จ่ำยก ำหนดรำคำกำรจ ำหน่ำยขนมไทยได้ 
8. มีเจตคติท่ีดีต่อกำรท ำขนมไทย 

 
 
รวมทัง้หมด    8    ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30211  กำรห่อของขวญัดว้ยไอเดยี                     กลุม่สำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 
เวลำ   20    ชัว่โมง                                       จ ำนวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษำกำรสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรห่อของขวัญให้สวยงำม และกำรแก้ปัญหำในกำรห่อของขวัญ
ให้เกิดควำมหลำกหลำยวิธีกำร สำมำรถท ำได้ง่ำย ด้วยวัสดุเหลือใช้ภำยในบ้ำน   

โดยฝึกปฏิบัติห่อของขวัญในรูปแบบต่ำงๆ  รวมถึงวัสดุที่สำมำรถน ำมำใช้งำนได้  กำรคิด
สร้ำงสรรค์  และกำรแก้ปัญหำกำรออกแบบให้เกิดรูปลักษณ์ท่ีแปลกใหม่สวยงำม  ตรงตำมควำม
ต้องกำร  เหมำะสมตำมโอกำส และถูกกำลเทสะ   
       เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน  สำมำรถออกแบบรูปลักษณ์
กล่องของขวัญให้ตรงตำมวัตถุประสงค์  และตรงตำมควำมต้องกำรได้  พร้อมทั้งประยุกต์วิธีกำร  ให้เกิด
วิธีกำรใหม่  และรูปลักษณ์ใหม่ได้ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. บอกควำมหมำย ควำมเป็นมำ และประโยชน์ของกำรห่อของขวัญด้วยไอเดียได้ 
2. จ ำแนกรูปแบบ ออกแบบและประเภทกำรห่อของขวัญด้วยไอเดียแบบต่ำงๆได้อย่ำง

เหมำะสมและมีคุณค่ำ 
3. บอกวิธีกำรใช้และกำรเก็บบ ำรุงรักษำเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่ำงๆที่ใช้ในกำรห่อ

ของขวัญด้วยไอเดียได้ 
4. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรห่อของขวัญด้วยไอเดียได้เหมำะสมกับลักษณะ

งำน 
5. ออกแบบและปฏิบัติในในกำรห่อของขวัญด้วยไอเดียได้อย่ำงสวยงำม 
6. คิดค ำนวณค่ำใช้จ่ำยและก ำหนดรำคำในกำรจ ำหน่ำยได้ 
7. วำงแผนปฏิบัติงำนตำมข้ันตอนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้ 
8. มีเจตคติท่ีดีต่องำนห่อของขวัญด้วยไอเดียเพ่ือไปประกอบอำชีพได้ 

 
 

รวมทัง้หมด     8   ผลกำรเรยีนรู้ 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

ง30212  กำรประดิษฐต์ุ๊กตำ                 กลุ่มสำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  20  ชัว่โมง                                  จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 
 
 ศึกษำควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงำนตุ๊กตำ ควำมหมำย วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีกำรท ำ เทคนิคต่ำงๆ
ในกำรประดิษฐ์ตุ๊กตำ กำรเก็บและบ ำรุงรักษำเครื่องมือเครื่องใช้อย่ำงง่ำยได้ถูกต้องตำมขั้นตอน  
 โดยเน้นกำรฝึกปฏิบัติ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำคิดวิเครำะห์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์   เข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรน ำเสนอผลงำนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลำกหลำยรูปแบบ ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ และ
กำรจัดจ ำหน่ำยชิ้นงำน  

เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำม มีควำมรับผิดชอบในงำนที่ท ำ มีควำมประณีตและควำมเรียบร้อย รัก
กำรท ำงำน   เห็นคุณค่ำของงำนที่ท ำและให้เห็นถึงประโยชน์  น ำไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำง
สมบูรณ์   
 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกควำมหมำย ควำมเป็นมำ และประโยชน์ของกำรประดิษฐ์ตุ๊กตำได้ 
2. จ ำแนกรูปแบบ ออกแบบและประเภทกำรประดิษฐ์ตุ๊กตำแบบต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม

และมีคุณค่ำ 
3. บอกวิธีกำรใช้และกำรเก็บบ ำรุงรักษำเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่ำงๆที่ใช้ในกำรประดิษฐ์

ตุ๊กตำได้ 
4. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรประดิษฐ์ตุ๊กตำได้เหมำะสมกับลักษณะงำน 
5. คิดค ำนวณค่ำใช้จ่ำยและก ำหนดรำคำในกำรจ ำหน่ำยได้ 
6. วำงแผนปฏิบัติงำนตำมข้ันตอนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้ 
7. มีเจตคติท่ีดีต่องำนประดิษฐ์ตุ๊กตำเพ่ือไปประกอบอำชีพได้ 

      
 

รวมทัง้หมด    7   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

I30201 กำรศึกษำคน้ควำ้และสรำ้งองคค์วำมรู ้   (Research and Knowledge Formation :IS) 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
เวลำ  40 ชัว่โมง                   จ ำนวน  1.0  หนว่ยกิต 
  

ศึกษำ วิเครำะห์ ตั้งประเด็น/ค ำถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  
กำรตั้งสมมติฐำน  กำรค้นคว้ำ  กำรแสวงหำควำมรู้ข้อมูล  กำรออกแบบ  กำรวำงแผนรวบรวมข้อมูล  
กำรใช้กระบวนกำรกลุ่ม  กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำสถิติ  กำรสังเครำะห์  กำรสรุปองค์ควำมรู้และ
กำรเสนอวิธีคิดแก้ปัญหำที่เป็นระบบ 
 โดยฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหำ/ตั้งค ำถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  
ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นควำมรู้  โดยใช้ควำมรู้จำกศำสตร์ต่ำงๆ และมี
ทฤษฎีรองรับ  ค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  
ออกแบบวำงแผนรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ  วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีกำรที่เหมำะสม  สังเครำะห์
สรุปองค์ควำมรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด  วีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยกระบวนกำรคิด  
กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล  กระบวนกำรแก้ปัญหำ  กระบวนกำรปฏิบัติและกระบวนกำรกลุ่มในกำร
วิพำกษ์ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้  สังเครำะห์สรุป  อภิปรำยผลเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงควำมรู้  ควำมเป็นมำของศำสตร์  หลักกำรและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษำ  และมีทักษะในกำรน ำเสนอ
ผลกำรศึกษำค้นคว้ำ  ในรูปแบบกำรเขียนรำยงำนและอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ  น ำองค์
ควำมรู้ไปแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ  เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

 
 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. ตั้งประเด็นปัญหำจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ตั้งสมมติฐำนและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นควำมรู้โดยใช้ควำมรู้   

จำกสำขำวิชำต่ำงๆ และมีทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ วำงแผน ใช้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. ศึกษำ  ค้นคว้ำ  แสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จำกแหล่งเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภำพ 
5. ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูล          
6. วิเครำะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมำะสม 
7. สังเครำะห์สรุปองค์ควำมรู้ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม 
8. เสนอแนวคิด  แก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรค้นพบแผนกำร

ท ำงำนของนักเรียน  
      
            

รวมทัง้หมด    8   ผลกำรเรยีนรู้ 



135 
 

 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำนและเพิม่เตมิ 
กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 

 
ระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย 

 
รำยวชิำพืน้ฐำน 
 อ31101  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
 อ31102  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
 อ32101  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
 อ32102  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
 อ33101  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
 อ33102  ภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
 
รำยวชิำเพิ่มเติม 
 อ31201  ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 1  จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ31202  ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 2  จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ32201  ภำษำอังกฤษเฉพำะกลุ่ม 1    จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ32202  ภำษำอังกฤษเฉพำะกลุ่ม 2    จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ33201  ภำษำอังกฤษเพ่ือควำมบันเทิง 1  จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ33202  ภำษำอังกฤษเพ่ือควำมบันเทิง 2  จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30201  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท่องเที่ยว 1  จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30202  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท่องเที่ยว 2  จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30203  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 1  จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30204  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ 2  จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30205  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรประกอบอำชีพ 1 จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30206  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรประกอบอำชีพ 2 จ ำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 

รำยวชิำภำษำจนี 
จ30201 ภำษำจีน 1  จ ำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
จ30202 ภำษำจีน 2  จ ำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
จ30203 ภำษำจีน 3  จ ำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
จ30204 ภำษำจีน 4  จ ำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
จ30205 ภำษำจีน 5  จ ำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
จ30206 ภำษำจีน 6  จ ำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

อ31101 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน   1        กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 4 ภำคเรยีนที ่1             เวลำ 40 ชัว่โมง    จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษำกำรใช้ภำษำ น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง  สถำนกำรณ์จ ำลองที่

เกิดข้ึนในห้องเรียน สถำนศึกษำ  ชุมชนและสังคม  มำรยำทสังคม ควำมรู้ด้ำนภำษำวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียน (ASEAN) กำรเตรียมตัวเพ่ือเป็นสมำชิกประชำคมอำเซียน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทยที่เหมำะสมกับระดับของบุคคล โอกำส และสถำนที่ 
เรื่องสั้น กิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ กำรแสดงควำมต้องกำร เสนอ ตอบรับ
และปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว ประสบกำรณ์  สถำนกำรณ์  ข่ำว  
เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ปัจจุบันควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงโครงสร้ำงประโยค ข้อควำม 
ค ำแนะน ำในคู่มือกำรใช้งำนต่ำงๆ ค ำชี้แจง ค ำอธิบำย ค ำบรรยำย หลักกำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว 
ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง บทละครสั้น (skit) นิทำน (tale) สำรคดีและบันเทิงคดี  เรื่อง กิจกรรม 
ข่ำว  เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ  ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงโครงสร้ำง
ประโยค ข้อควำม ควำมคิด ควำมเชื่อ  ที่มำของขนบธรรมเนียม  ประเพณแีละวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำกับของไทย  กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่ำวสำรของโรงเรียน  ชุมชน และท้องถิ่น 
ประเทศชำติเป็นภำษำอังกฤษ   

โดยปฏิบัติตำม  จับใจควำมส ำคัญ  วิเครำะห์ สรุป  ตีควำม  อธิบำย เขียนประโยคและข้อควำม
ที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ  แสดงควำมคิดเห็นจำก พร้อมทั้งให้เหตุผล สนทนำและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูล  บรรยำยควำมรู้สึกแสดงควำมคิดเห็น พูดและเขียน  ขอและให้ข้อมูล ในสถำนกำรณ์จ ำลองหรือ
สถำนกำรณ์จริงอย่ำงเหมำะสม  มีเหตุผล  สรุปใจควำม   ส ำคัญ วิเครำะห์ อธิบำย อภิปรำย วิเครำะห์ 
เปรียบเทียบ  และน ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล ใช้เทคโนโลยีและภำษำอังกฤษในกำรสืบค้นควำมรู้ ค้นคว้ำ 
รวบรวม บันทึก สรุปควำมรู้ข้อมูลต่ำงๆ จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ
และประกอบอำชีพน ำเสนอด้วย  

เพ่ือให้เห็นคุณค่ำ ควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็นของภำษำอังกฤษ  มีทักษะในด้ำนภำษำและกำร
สื่อสำร  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  รักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนและ
สำกล 

รหสัตวัชีว้ดั 
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    
 

รวมทัง้หมด      21  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

อ31102 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน  2                   กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 4 ภำคเรยีนที ่2           เวลำ 40 ชัว่โมง      จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 

 

ศึกษำกำรใช้ภำษำ น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง  สถำนกำรณ์จ ำลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถำนศึกษำ  ชุมชน และสังคมตำมมำรยำทสังคม ควำมรู้ด้ำนภำษำวัฒนธรรม
เกี่ยวกับประเทศสมำชิกอำเซียน (ASEAN) กำรเตรียมตัวเพื่อเป็นสมำชิกประชำคมอำเซียน 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทยที่เหมำะสมกับระดับของบุคคล  
โอกำส และสถำนที่ เรื่องสั้น กิจกรรม ข่ำว  เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ  ข้อมูล ใน
สถำนกำรณ์จ ำลองหรือสถำนกำรณ์จริงอย่ำงเหมำะสม  มีเหตุผล  สรุปใจควำม   ส ำคัญ วิเครำะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่ำว  เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำง
โครงสร้ำงประโยค ข้อควำม ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำในคู่มือกำรใช้งำนต่ำงๆ  ค ำชี้แจง ค ำอธิบำย ค ำ
บรรยำย  อ่ำนออกเสียงข้อควำม  ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง บทละครสั้น (skit) นิทำน(tale) 
กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว ประสบกำรณ์  สถำนกำรณ์  ข่ำว  เหตุกำรณ์ 
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  สำรคดีและบันเทิงคดี  ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงโครงสร้ำงประโยค 
ข้อควำม ควำมคิด ควำมเชื่อ  ที่มำของขนบธรรมเนียม  ประเพณแีละวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของ
ไทย  กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่ำวสำรของโรงเรียน  ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชำติเป็น
ภำษำอังกฤษ   

โดยจับใจควำมส ำคัญ  วิเครำะห์ สรุป  ตีควำม  อธิบำย เขียนประโยคและข้อควำมที่ไม่ใช่ควำม
เรียงรูปแบบต่ำงๆ  แสดงควำมคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผล สนทนำและเขียนโต้ตอบข้อมูล  บรรยำย
ควำมรู้สึก เปรียบเทียบ  พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ  ขอและให้ อธิบำย อภิปรำย วิเครำะห์ และน ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล ใช้เทคโนโลยีและ
ภำษำอังกฤษในกำรสืบค้นควำมรู้ ค้นคว้ำ รวบรวม บันทึก สรุปควำมรู้ข้อมูลต่ำงๆ จำกสื่อและแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ เป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพน ำเสนอด้วย  

เพ่ือให้เห็นคุณค่ำ ควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็นของภำษำอังกฤษ  มีทักษะในด้ำนภำษำและกำร
สื่อสำร  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  รักควำมเป็นไทย มีจิตสำธำรณะ เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนและ
มำตรฐำนสำกล 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
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     
                           

รวมทัง้หมด      21  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

อ32101 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน  3          กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5  ภำคเรยีนที ่1      เวลำ 40 ชัว่โมง จ ำนวน  1.0  หนว่ยกิต 
 
 

 ศึกษำภำษำ น้ ำเสียงและกิริยำท่ำทำง สื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลอง มำรยำท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ค ำแนะน ำในกำรใช้คู่มือต่ำงๆ ค ำชี้แจง ค ำอธิบำย ค ำบรรยำย
ข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรองและบทละครสั้น (Skit) ประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับ
สื่อทีไ่ม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ ข้อมูล ควำมคิดเห็นจำกสำรคดีและบันเทิงคดี เรื่อง กิจกรรม ข่ำว 
เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ โครงสร้ำงประโยค เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
ประสบกำรณ์ สถำนกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์ ประเด็นที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม ข้อควำม ส ำนวน ค ำ
พังเพย สุภำษิต บทกลอน วิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อ ที่มำของธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำกับของไทย ควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืน จำกสื่อและแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
 โดยปฏิบัติในสถำนกำรณ์ในห้องเรียน สถำนศึกษำ ชุมชนและสังคม อย่ำงคล่องแคล่ว ต่อเนื่อง
และเหมำะสมกับระดับของบุคคล โอกำสและสถำนที่ อ่ำนออกเสียงถูกต้อง อธิบำย ระบุและ เขียน จับ
ใจควำมส ำคัญ วิเครำะห์ สรุป ตีควำมและแสดง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ สนทนำ
และเขียนโต้ตอบ บรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็น พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร เสนอ 
ตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล ในสถำนกำรณ์จ ำลองหรือสถำนกำรณ์จริง
อย่ำงเหมำะสม มีเหตุผล สรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ อธิบำย อภิปรำย 
วิเครำะห์ เปรียบเทียบ ควำมเหมือน ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิถีชีวิต ควำมเชื่อและวัฒนธรรมเจ้ำของ
ภำษำและภำษำไทย และน ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวม
วิเครำะห์ บันทึก สรุปและน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชำติ 
 เพ่ือให้มีวินัยในตนเอง และมีจิตสำธำรณะ มีทักษะในกำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ ใฝ่รู้  
ใฝ่เรียน สำมำรถใช้ภำษำในกำรสื่อสำรอย่ำงเห็นคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำน มีจิตสำธำรณะ รักควำม
เป็นอยู่อย่ำงไทย และพร้อมเข้ำสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล 

รหสัตวัชีว้ดั  
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  

รวมทัง้หมด  21  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

อ32102 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน   4          กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5  ภำคเรยีนที ่2     เวลำ 40 ชัว่โมง     จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ศึกษำภำษำ น้ ำเสียงและกิริยำท่ำทำง สื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลอง มำรยำท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ ค ำแนะน ำในกำรใช้คู่มือต่ำงๆ ค ำชี้แจง ค ำอธิบำย ค ำบรรยำย
ข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรองและบทละครสั้น (Skit) ประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ ข้อมูล ควำมคิดเห็นจำกสำรคดีและบันเทิงคดี เรื่อง กิจกรรม ข่ำว 
เหตุกำรณ์ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ประสบกำรณ์ สถำนกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ควำมสนใจของสังคม และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ โครงสร้ำงประโยค ข้อควำม ส ำนวน ค ำพังเพย 
สุภำษิต บทกลอน วิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อ ที่มำของธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้ำของ
ภำษำกับของไทย ควำมเหมือน ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิถีชีวิต ควำมเชื่อและวัฒนธรรมเจ้ำของภำษำและ
ภำษำไทยควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้อื่น จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ใน
กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
 โดยปฏิบัติในสถำนกำรณ์ในห้องเรียน สถำนศึกษำ ชุมชนและสังคม อย่ำงคล่องแคล่ว ต่อเนื่อง
และเหมำะสมกับระดับของบุคคล โอกำสและสถำนที่ อ่ำนออกเสียงถูกต้อง อธิบำย ระบุและ เขียน จับ
ใจควำมส ำคัญ วิเครำะห์ สรุป ตีควำมและแสดง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ สนทนำ
และเขียนโต้ตอบ บรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็น พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร เสนอ 
ตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล ในสถำนกำรณ์จ ำลองหรือสถำนกำรณ์จริง
อย่ำงเหมำะสม มีเหตุผล สรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ อธิบำย อภิปรำย 
วิเครำะห์ เปรียบเทียบ และน ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวม
วิเครำะห์ บันทึก สรุปและน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชำติ 
 เพ่ือให้มีวินัยในตนเอง และมีจิตสำธำรณะ มีทักษะในกำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ ใฝ่รู้  
ใฝ่เรียน สำมำรถใช้ภำษำในกำรสื่อสำรอย่ำงเห็นคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์งำน มีจิตสำธำรณะ รักควำม
เป็นอยู่อย่ำงไทย และพร้อมเข้ำสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล 
 

รหสัตวัชีว้ดั  
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  

 
รวมทัง้หมด 21 ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

อ33101 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน  5                               กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปีที ่  6   ภำคเรยีนที ่ 1       เวลำเรียน  40 ชัว่โมง      จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
  
 ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง ถูกต้องตำมหลักกำร
อ่ำน ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำในคู่มือกำรใช้งำนต่ำงๆ  เลือกและใช้ค ำขอร้อง ค ำชี้แจง ค ำอธิบำย และค ำ
บรรยำย ให้ค ำแนะน ำ  พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร เสนอให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
กำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ จ ำลองหรือสถำนกำรณ์จริงอย่ำงเหมำะสม อธิบำย ระบุและเขียน
ประโยค ข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ ที่อ่ำน วิเครำะห์ เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงระหว่ำงโครงสร้ำงประโยค  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว บรรยำย  อธิบำย  
เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็นของตนเอง ข้อควำม ส ำนวน วิถีชีวิต  ควำมคิด ควำมเชื่อ  ที่มำ
ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย  เรื่องที่เป็นสำรคดี และ
บันเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น/ข่ำว/เหตุกำรณ์  ประสบกำรณ์  สถำนกำรณ์  ในสังคมและโลก ประเด็น
ที่อยู่ในควำมสนใจ  
 โดยสืบค้น  ค้นคว้ำ  รวบรวม  สรุป น ำเสนอควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ อ่ืนจำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ เผยแพร่ /
ประชำสัมพันธ์  ข้อมูล  ข่ำวสำรของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชำติเป็นภำษำต่ำงประเทศ  
สื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง เหมำะสมในสถำนกำรณ์จริง /สถำนกำรณ์จ ำลองที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน  
สถำนศึกษำ  เพ่ือขอและให้ และน ำเสนอ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ รวมทั้งสรุป
ใจควำมส ำคัญ แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล เข้ำร่วม  แนะน ำ  กิจกรรมทำงภำษำและ
วัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสมโดยเลือกใช้ภำษำ  น้ ำเสียงและกริยำท่ำทำงเหมำะสมกับระดับของบุคคล  
เวลำ  โอกำส  และสถำนที่ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และน ำไปใช้อย่ำงมี
เหตุผล   

เพ่ือให้มีทักษะในกำรสื่อสำร  เห็นคุณค่ำของภำษำอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมี
จิตสำธำรณะเพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล  
 

รหัสตัวชี้วัด 
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  

 
รวมทัง้หมด      21  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

อ33102 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน   6                           กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่  6   ภำคเรยีนที ่ 2       เวลำเรียน 40 ชัว่โมง       จ ำนวน  1.0  หนว่ยกติ 
  
 ศึกษำกำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำในคู่มือกำรใช้งำนต่ำงๆ  เลือกและใช้ค ำขอร้อง ค ำชี้แจง 
ค ำอธิบำย และค ำบรรยำย ให้ค ำแนะน ำ  พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร เสนอให้ควำมช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ จ ำลองหรือสถำนกำรณ์จริงอย่ำงเหมำะสม 
อธิบำย ระบุและเขียนประโยค ข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ ที่ อ่ำน 
วิเครำะห์ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงโครงสร้ำงประโยค  ข้อมูล  ข่ำวสำรของโรงเรียน  ชุมชน  
และท้องถิ่น/ประเทศชำติเป็นภำษำต่ำงประเทศข้อควำม ส ำนวน ค ำพังเพย สุภำษิต บทกลอน วิถีชีวิต  
ควำมคิด ควำมเชื่อ  ที่มำของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย  
เรื่องที่เป็นสำรคดี และบันเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น/ข่ำว/เหตุกำรณ์  ประสบกำรณ์  สถำนกำรณ์  ใน
สังคมและโลก ประเด็นที่อยู่ในควำมสนใจ 
 โดยกำรสืบค้น  ค้นคว้ำ  รวบรวม  วิเครำะห์  บันทึกสรุป น ำเสนอควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  ในกำรศึกษำต่อและประกอบ
อำชีพ เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์  สื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง เหมำะสมในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลอง
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถำนศึกษำ  ชุมชนและสังคม เพื่อขอและให้ และน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
และเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว บรรยำย  อธิบำย  เปรียบเทียบ วิเครำะห์ตีควำม สะท้อนควำมรู้สึก และแสดง
ควำมคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ รวมทั้งสรุปใจควำมส ำคัญ แก่น
สำระทีไ่ด้จำกกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล เข้ำร่วม  แนะน ำ  และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม
อย่ำงเหมำะสมโดยเลือกใช้ภำษำ  น้ ำเสียงและกริยำท่ำทำงเหมำะสมกับระดับของบุคคล  เวลำ  
โอกำส  และสถำนที่ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ และน ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล   

เพ่ือให้มีทักษะในกำรสื่อสำร  เห็นคุณค่ำของภำษำอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมี
จิตสำธำรณะเพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล  

 
รหัสตัวชี้วัด 

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  

 
รวมทัง้หมด      21  ตวัชีว้ดั 
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ31201 ภำษำอังกฤษในชวีติประจ ำวนั  1                   กลุม่สำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ   
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 4 ภำคเรยีนที ่1            เวลำ 20 ชัว่โมง     จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 

 
ศึกษำภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถำนศึกษำ   

ชุมชน   อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำม จับใจควำมส ำคัญ  สรุป  ตีควำม  ขอ  ให้ข้อมูล  
บรรยำย  เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับค ำแนะน ำในคู่มือกำรใช้งำนต่ำงๆ ค ำชี้แจง 
ประเด็น ข่ำว เหตุกำรณ์สำรคดีและบันเทิงคดี  กิจกรรม ประสบกำรณ์  ข่ำวและเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
เหตุกำรณว์ิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อและที่มำของขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้ำของภำษำ 

 โดยพูดและเขียน อ่ำนออกเสียง บรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นของตนเองอย่ำง
มีเหตุผล วิเครำะห์เรื่อง วิเครำะห์  อภิปรำย  และน ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล  เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงโครงสร้ำงประโยค ข้อควำม เข้ำร่วมจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสม  ใช้
ภำษำอังกฤษในกำรค้นคว้ำ สบืค้น เรียนรู้จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  
 เพ่ือให้เกิดทักษะทำงภำษำ กำรสื่อสำร กำรคิดและกำรให้เหตุผล รักควำมเป็นไทย มีจิต
สำธำรณะ  เป็นพื้นฐำนสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำในคู่มือกำรใช้งำนต่ำงๆ ค ำชี้แจง ที่ฟังและอ่ำน   
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน   
3. อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำมในรูปแบบต่ำงๆ  
4. จับใจควำมส ำคัญ วิเครำะห์ควำม สรุปควำม ตีควำม และแสดงควำมคิดเห็นจำกกำร

ฟังและอ่ำน  
 

รวมทัง้หมด    4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ31202 ภำษำอังกฤษในชวีติประจ ำวนั  2                 กลุม่สำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ   
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 4 ภำคเรยีนที ่2     เวลำ 20 ชัว่โมง    จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษำภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถำนศึกษำ   

ชุมชน   อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำม จับใจควำมส ำคัญ  สรุป  ตีควำม  ขอ  ให้ข้อมูล  
บรรยำย  เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ ค ำแนะน ำในคู่มือกำรใช้งำนต่ำงๆ ค ำชี้แจง 
ประเด็น ข่ำว  กิจกรรม ประสบกำรณ์  และเหตุกำรณ์ กำรวิเครำะห์เรื่อง กิจกรรม ข่ำว  เหตุกำรณ์ 
เหตุกำรณ์ปัจจุบันเหตุกำรณ์สำรคดีและบันเทิงคดี  วิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อและที่มำของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้ำของภำษำ 

 โดยกำรพูดและกำรเขียน อ่ำนออกเสียง บรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นของ
ตนเอง วิเครำะห์  อภิปรำย  และน ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล  เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงโครงสร้ำง
ประโยค ข้อควำม เข้ำร่วมจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสมและมีเหตุผลใช้ภำษำอังกฤษ
ในกำรค้นคว้ำ สืบค้น เรียนรู้จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  
 เพ่ือให้เกิดทักษะทำงภำษำ กำรสื่อสำร กำรคิดและกำรให้เหตุผล รักควำมเป็นไทย มีจิต
สำธำรณะ  เป็นพื้นฐำนสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำในคู่มือกำรใช้งำนต่ำงๆ ค ำชี้แจง ที่ฟังและอ่ำน   
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน   
3. อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำมในรูปแบบต่ำงๆ  
4. จับใจควำมส ำคัญ วิเครำะห์ควำม สรุปควำม ตีควำม และแสดงควำมคิดเห็นจำก

กำรฟังและอ่ำน  
 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ32201 ภำษำอังกฤษเฉพำะกลุม่  1       กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5  ภำคเรยีนที ่1    เวลำ 20 ชัว่โมง   จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 
 
 

 ศึกษำ เรียบเรียง ภำษำ สื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถำนศึกษำ ชุมชนและสังคม ระบุ อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำม
เรียงรูปแบบต่ำงๆ จับใจควำมส ำคัญ สรุป ตีควำม ขอ ให้ข้อมูล บรรยำย เปรียบเทียบ และแสดง
ควำมคิดเป็นเกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์  เรื่อง/ประเด็น/สำรคดีและบันเทิงคดี  
 โดยพูดและเขียน บรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับอย่ำงมีเหตุผล
และยกตัวอย่ำงประกอบ สรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ อภิปรำยวิถีชีวิต ควำมคิด 
ควำมเชื่อและที่มำของขนบธรรมเนียมและประเพณี เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงโครงสร้ำง
ประโยค ข้อควำม ส ำนวน ค ำพังเพย สุภำษิต และบทกลอนของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย และ
น ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล เข้ำร่วม แนะน ำ และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสม ใช้
ภำษำต่ำงประเทศในกำรค้นคว้ำ/สืบค้น วิเครำะห์ บันทึก สรุป ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ เผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชำติ 
 เพ่ือใช้เป็นภำษำต่ำงประเทศ มีทักษะกำรคิดและให้เหตุผล รักชีวิตควำมเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและ 
เต็มใจปฏิบัติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรอย่ำงเห็นคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์
งำน พร้อมถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. พูดและเขียนบรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ 

กิจกรรม ประสบกำรณ์ และข่ำว/เหตุกำรณ์อย่ำงมีเหตุผล 
2. พูดและเขียน น ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์ เรื่องและ

ประเด็นต่ำงๆ ตำมควำมสนใจ 
3. พูดและเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง กิจกรรม ข่ำว 

เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ 
4. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์ และเหตุกำรณ์ ทั้งใน

ท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ 
 
  รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ32202 ภำษำอังกฤษเฉพำะกลุม่  2      กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่5  ภำคเรยีนที ่2    เวลำ 20 ชัว่โมง   จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 
 
 

 ศึกษำภำษำ สื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถำนศึกษำ 
ชุมชนและสังคม ระบุ อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบ
ต่ำงๆ จับใจควำมส ำคัญ สรุป ตีควำม ขอ ให้ข้อมูล บรรยำย เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเป็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่ำว/เหตุกำรณ์/สำรคดีและบันเทิงคดี เรื่อง กิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคมและโลกตำมควำมสนใจ วิเครำะห์ อภิปรำยวิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อ
และท่ีมำของขนบธรรมเนียมและประเพณี  โครงสร้ำงประโยค ข้อควำม ส ำนวน ค ำพังเพย สุภำษิต และ
บทกลอนของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย 
 โดยพูดและเขียน บรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ 
กิจกรรม ประสบกำรณ์ และข่ำว/เหตุกำรณ์อย่ำงมีเหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ สรุปใจควำมส ำคัญ/
แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง และน ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล เข้ำร่วม 
แนะน ำ และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสม ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรค้นคว้ำ/
สืบค้น วิเครำะห์ บันทึก สรุป ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน 
และท้องถิ่น/ประเทศชำติ 
 เพ่ือใช้เป็นภำษำต่ำงประเทศ มีทักษะกำรคิดและให้เหตุผล รักชีวิตควำมเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและ 
เต็มใจปฏิบัติตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรอย่ำงเห็นคุณค่ำในกำรสร้ำงสรรค์
งำน พร้อมถ่ำยทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. สนทนำและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว ประสบกำรณ์ 

สถำนกำรณ์ข่ำว/เหตุกำรณ์ ประเด็นที่อยู่ในควำมสนใจและสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องเหมำะสม 
2. เลือกและใช้ค ำขอร้อง  ค ำชี้แจง ค ำอธิบำยและให้ค ำแนะน ำอย่ำงเหมำะสม 
3. พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำร เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบและปฏิเสธกำรให้ควำม

ช่วยเหลือในสถำนกำรณ์จ ำลอง หรือสถำนกำรณ์จริงอย่ำงเหมำะสม  
4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยำย อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่ำว/เหตุกำรณ์ที่ฟังและอ่ำนอย่ำงเหมำะสม 
 
    รวมทัง้หมด  4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ33201 ภำษำอังกฤษเพื่อควำมบนัเทงิ  1                 กลุม่สำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 6 ภำคเรยีนที ่1         เวลำ 20 ชัว่โมง     จ ำนวน 0.5 หนว่ยกิต 
 

ศึกษำกำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  
สถำนศึกษำ  ชุมชน และสังคม  ระบุ  อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ จับใจควำมส ำคัญ  สรุป  ตีควำม  ขอ  ให้ข้อมูล  บรรยำย  เปรียบเทียบ และ
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่ำว/เหตุกำรณ์สำรคดีและบันเทิงคดี  ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
โครงสร้ำงประโยค ข้อควำม ส ำนวน  ค ำพังเพย  สุภำษิต และบทกลอนของภำษำต่ำงประเทศและ
ภำษำไทย น ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน  บรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่องต่ำงๆ  กิจกรรม ประสบกำรณ์  และข่ำว/เหตุกำรณ์อย่ำงมีเหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ  
สรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง กิจกรรม ข่ำว  เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ทั้ง
ในท้องถิ่น  สังคม  และโลกตำมควำมสนใจ  ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชำติ 

 โดยวิเครำะห์  อภิปรำยวิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อและที่มำของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณี  เปรียบเทียบและน ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล  พร้อมทั้งให้ยกตัวอย่ำงประกอบ  เข้ำร่วม แนะน ำ 
และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสม  ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรค้นคว้ำ/สืบค้น 
วิเครำะห์บันทึก สรุปควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ใน
กำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ เป็นภำษำต่ำงประเทศ  

 เพ่ือให้มีทักษะกำรคิดและให้เหตุผล รักชีวิตควำมเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. เลือกใช้ภำษำ น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับระดับของบุคคล  เวลำ โอกำสและ

สถำนที่ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ   
2. อธิบำย/อภิปรำยวิถีชีวิต  ควำมคิด ควำมเชื่อ และที่มำของขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีของเจ้ำของภำษำ    
3. เข้ำร่วม  แนะน ำ และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสม 
4. อธิบำย/เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงโครงสร้ำงประโยค ข้อควำม ส ำนวน  ค ำพังเพย 

สุภำษิต และบทกลอนของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย    
 

รวมทัง้หมด    4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ33202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศกึษำต่อ 2                 กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่ 6 ภำคเรยีนที ่2           เวลำ 20 ชัว่โมง        จ ำนวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษำกำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  

สถำนศึกษำ  ชุมชน และสังคม  ระบุ  อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ จับใจควำมส ำคัญ  สรุป  ตีควำม  ขอ  ให้ข้อมูล  บรรยำย  เปรียบเทียบ และ
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่ำว/เหตุกำรณ์สำรคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่ำงประกอบ  น ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน  วถิีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อและที่มำของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณี  เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงโครงสร้ำงประโยค ข้อควำม ส ำนวน  
ค ำพังเพย  สุภำษิต และบทกลอนของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย เรื่องต่ำงๆ  กิจกรรม 
ประสบกำรณ์  และข่ำว/เหตุกำรณ์ กิจกรรม ข่ำว  เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  
และโลกตำมควำมสนใจ  ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นจำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ใน
กำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ  ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชำติ 

 โดยวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ  สรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระที่ได้
จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง บรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ อภิปรำยและ
น ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล  เข้ำร่วม แนะน ำ และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสม  ใช้
ภำษำต่ำงประเทศในกำรค้นคว้ำ/สืบค้น วิเครำะห์บันทึก สรุป เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ เป็น
ภำษำต่ำงประเทศ  

 เพ่ือให้มีทักษะกำรคิดและให้เหตุผล รักชีวิตควำมเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล 

 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. วิเครำะห์/อภิปรำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิถีชีวิต ควำมเชื่อ และ

วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย และน ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล   
2. ค้นคว้ำ/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้อ่ืน จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ  และน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน 
3. ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ  

ชุมชน  และสังคม 
4. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวม วิเครำะห์ และสรุปควำมรู้/ข้อมูล

ต่ำงๆ จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ30201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรทอ่งเทีย่ว  1                กลุม่สำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ   
เวลำ  20  ชัว่โมง          จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 

 
ศึกษำภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง สถำนกำรณ์จ ำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

สถำนศึกษำ  ชุมชน และสังคม   อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำมในรูปแบบต่ำงๆ จับใจควำม
ส ำคัญ  สรุป  ตีควำม  ขอ  ให้ข้อมูล  บรรยำย  เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ประเด็น ข่ำว เหตุกำรณ์สำรคดีและบันเทิงคดี  เรื่องต่ำงๆ  กิจกรรม ประสบกำรณ์  ข่ำว เหตุกำรณ์
อย่ำงมีเหตุผล สรุปใจควำมส ำคัญ จำกข่ำว  เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลก  
กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ  ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
ประเทศชำติ 
 โดยพูดและเขียน  บรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นของตนเองน ำเสนอเกี่ยวกับ  
วิเครำะห์  น ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล  เข้ำร่วม หรือจัดอย่ำงเหมำะสม  ใช้เทคโนโลยีและภำษำอังกฤษในกำร
ค้นคว้ำ สืบค้นข้อมูล เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์  
 เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ มีทักษะทำงภำษำ มีทักษะกำรคิด
และให้เหตุผล รองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียนและมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องข่ำว เหตุกำรณ์ 
2. พูดและเขียนน ำเสนอข้อมูล ประสบกำรณ์ ข่ำว เหตุกำรณ์ ประเด็นต่ำงๆ ตำมควำม

สนใจ   
3. พูดและเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ จำกกิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ตำม

ควำมสนใจ  
4. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในท้องถิ่น สังคม และโลก  

 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ30202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรทอ่งเทีย่ว  2       กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ   
เวลำ  20  ชัว่โมง          จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 

 
ศึกษำภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง สถำนกำรณ์จ ำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

สถำนศึกษำ  ชุมชน และสังคม   อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำมในรูปแบบต่ำงๆ จับใจควำม
ส ำคัญ  สรุป  ตีควำม  ขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ  ประเด็น ข่ำว เหตุกำรณ์สำรคดีและบันเทิง
คดี  กิจกรรม ประสบกำรณ์  ข่ำว เหตุกำรณ์อย่ำงมีเหตุผล สถำนกำรณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลก  
กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ  ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
ประเทศชำติ 
 โดยพูดและเขียน  บรรยำย  เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกของตนเอง
น ำเสนอ วิเครำะห์  น ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล  สรุปใจควำมส ำคัญ เข้ำร่วม หรือจัดอย่ำงเหมำะสม  ใช้
เทคโนโลยีและภำษำอังกฤษในกำรค้นคว้ำ สืบค้นข้อมูล เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์  
 เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ มีทักษะทำงภำษำ มีทักษะกำรคิด
และให้เหตุผล รองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียนและมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องข่ำว เหตุกำรณ์ 
2. พูดและเขียนน ำเสนอข้อมูล ประสบกำรณ์ ข่ำว เหตุกำรณ์ ประเด็นต่ำงๆ ตำม

ควำมสนใจ   
3. พูดและเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ จำกกิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์

ตำมควำมสนใจ  
4. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในท้องถิ่น สังคม และโลก  

 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ30203 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศกึษำต่อ   1                กลุม่สำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
เวลำ  20  ชัว่โมง          จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 

 
ศึกษำกำรเรียบเรียง กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสังคมโลกในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  ประโยคและข้อควำม

ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ  กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่ำว/
เหตุกำรณ์สำรคดีและบันเทิงคดี  กำรพูดและกำรเขียน  บรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่ำงๆ  กิจกรรม ประสบกำรณ์  และข่ำว/เหตุกำรณ์  วิเครำะห์เรื่อง  ใจควำมส ำคัญ 
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น  วิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อและประเพณี  กิจกรรม ข่ำว  
เหตุกำรณ ์และสถำนกำรณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลกตำมควำมสนใจ   
          โดยวิเครำะห์  เรียบเรียง  ถ่ำยทอด  สื่อสำร  น ำเสนอด้วยทักษะเพ่ือกำรสื่อสำรทั้งฟัง  พูด  อ่ำน
และเขียน อธิบำย  อภิปรำย  น ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล  สรุป  เข้ำร่วม แนะน ำ และจัดกิจกรรมทำงภำษำและ
วัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสม น ำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม  ใช้ภำษำอังกฤษค้นคว้ำ/
สืบค้น วิเครำะห์บันทึก โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำย และใช้จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ใน
กำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพและมีกำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ ผลงำน ข้อมูล ข่ำวสำรสู่สำธำรณะ  
          เพ่ือให้มีทักษะกำรคิดและให้เหตุผล รักชีวิตควำมเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ผลงำนสู่สังคมโลก 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
5. ฟังและพูดบรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ 

กิจกรรม ประสบกำรณ์ และข่ำว/เหตุกำรณ์อย่ำงชัดเจนและมีเหตุผล 
6. ฟังและพูดน ำเสนอข้อค้นพบเกี่ยวกับตนเอง/ประสบกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์ เรื่องและ

ประเด็นต่ำงๆ ตำมควำมสนใจ   
7. อ่ำนและเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง กิจกรรม ข่ำว 

เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ  
8. อ่ำนและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค้นพบตำมสถำนกำรณ์ ทั้งในท้องถิ่น และ

สังคมโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล  
 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลกำรเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 



151 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ30204 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศกึษำต่อ   2               กลุม่สำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
เวลำ  20  ชัว่โมง            จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 

 
 ศึกษำกำรเรียบเรียง กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสังคมโลก ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน กำรเขียน

บทควำมเชิงวิชำกำรต่ำงๆ   กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน  กำรน ำเสนอด้วย
กำรพูดและกำรเขียน  สรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง ควำมคิด ควำมเชื่อ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย  ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น  
กิจกรรม ข่ำว  เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน   

 โดยฝึกวิเครำะห์  เรียบเรียง สื่อสำร น ำเสนอ  เลือก ตัดสินใจ วำงแผน เข้ำร่วม กิจกรรมทำง
ภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ  ใช้ภำษำอังกฤษในกำรค้นคว้ำ/สืบค้น วิเครำะห์บันทึก สรุปโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลำกหลำยตำมแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ เผยแพร่/
ประชำสัมพันธ์ ผลงำนสู่สำธำรณะ 

 เพ่ือให้มีทักษะกำรคิดและให้เหตุผล รักชีวิตควำมเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ผลงำนสู่สังคมโลก 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. พูดและเขียนบทควำมเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว ประสบกำรณ์ สถำนกำรณ์ 

 ข่ำว/เหตุกำรณ ์ ประเด็นที่อยู่ในควำมสนใจและสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม   
2. ฟังและพูดน ำเสนอข้อค้นพบเกี่ยวกับกิจกรรม ข่ำว  เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์โลก

ปัจจุบัน   
3. อ่ำนและเขียนแสดงควำมต้องกำร เสนอและให้ควำมช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ

กำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์จริงอย่ำงเหมำะสม   
4. อ่ำนและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค้นพบในเรื่อง/ประเด็น/ข่ำว/เหตุกำรณ์

ตำมควำมสนใจ  
 
 

รวมทัง้หมด    4   ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ30205 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชพี 1               กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
เวลำ  20  ชัว่โมง            จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 

 
 ศึกษำกำรเรียบเรียง  กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  กำรพูดและกำรเขียน
บรรยำยควำมรู้สึกประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ  กำรแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่ำว/เหตุกำรณ์สำรคดีและบันเทิงคดี  วิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย  กิจกรรม ประสบกำรณ์  และข่ำว/เหตุกำรณ์/แก่นสำระท่ีได้
จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน  กิจกรรม ข่ำว  เหตุกำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลกตำมควำมสนใจ   

 โดยวิเครำะห์ เรียบเรียง ถ่ำยทอด สื่อสำร น ำเสนอ อภิปรำยเปรียบเทียบ  พร้อมทั้งให้
เหตุผล  น ำเสนออธิบำย เขียนอย่ำงมีเหตุผลและยกตัวอย่ำงประกอบ  สรุปใจควำมส ำคัญ 
น ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล  เข้ำร่วม  แนะน ำ และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสม  ใช้
ภำษำอังกฤษในกำรค้นคว้ำ/สืบค้น วิเครำะห์บันทึก สรุปโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำยจำกแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ผลงำนสู่สำธำรณะ 

 เพ่ือให้มีทักษะกำรคิดและให้เหตุผล รักชีวิตควำมเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติ 
    ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. วิเครำะห์/อภิปรำยเปรียบเทียบวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทย และ

น ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล   
2. มีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ (เน้นกำรฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน) สื่อสำรตำมหัว

เรื่อง  ภำยในวงค ำศัพท์ประมำณ 3,600 – 3,750  ค ำศัพท์  ที่มีระดับกำรใช้
แตกต่ำงกัน 

3. ฟังและพูดแสดงควำมคิดเห็นในสถำนกำรณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับ เรื่องต่ำงๆ  กิจกรรม   
ประสบกำรณ์ ข่ำว/เหตุกำรณ์อย่ำงมีเหตุผล 

4. อ่ำนและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค้นพบต่ำงๆจำกสื่อ 
และแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 

 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

อ30206 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชพี 2               กลุม่สำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ  
เวลำ  20  ชัว่โมง          จ ำนวน  0.5  หนว่ยกิต 

 
ศึกษำกำรเรียบเรียง กำรใช้ภำษำสื่อสำรในสังคมโลก ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ประโยคและ

ข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ  กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่ำว/เหตุกำรณ์สำรคดีและบันเทิงคดี  กำรพูดและกำรเขียนบรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่ำงๆ  กิจกรรม วิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อและเปรียบเทียบวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำกับของไทย  ประสบกำรณ์และข่ำว/เหตุกำรณ์อย่ำงมีเหตุผล  แก่นสำระที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์เรื่อง ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน  กิจกรรม ข่ำว  เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์
ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลกตำมควำมสนใจ   
 โดยวิเครำะห์  เรียบเรียง  สรุปใจควำมส ำคัญ ถ่ำยทอด  สื่อสำร  น ำเสนอ  อภิปรำย  อธิบำย  
เขียน  น ำไปใช้อย่ำงมีเหตุผล  เข้ำร่วม  แนะน ำ  และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสม  ใช้
ภำษำอังกฤษในกำรค้นคว้ำ/สืบค้น วิเครำะห์บันทึก สรุปโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำยจำกแหล่งกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ผลงำนสู่สำธำรณะ  

 เพ่ือให้มีทักษะกำรคิดและให้เหตุผล รักชีวิตควำมเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวม วิเครำะห์ และสรุปควำมรู้/ข้อมูล   

ต่ำงๆ จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 
2. ฟังและพูดน ำเสนอข้อค้นพบเกี่ยวกับกิจกรรม ข่ำว  เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์โลก  

ปัจจุบัน   
3. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อควำมหมำยตำมบริบทต่ำงๆ ในกำรสนทนำ  ทั้ง

ที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
4. ประชำสัมพันธ์ผลงำนอย่ำงหลำกหลำยวิธี เพื่อเผยแพร่สู่สำธำรณะ 

 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ30201   ภำษำจนี 1                                             กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
เวลำ  40  ชัว่โมง          จ ำนวน  1.0  หนว่ยกิต    

 
         ศึกษำตัวอักษร เสียงตัวอักษรกำรสะกดค ำ  หลักกำรอ่ำน  ควำมหมำยของค ำและกลุ่มค ำศัพท์ 
ส ำนวนภำษำท่ีใช้ในกำรสื่อสำรค ำศัพท์  บทสนทนำเกี่ยวกับกำรทักทำย กำรกล่ำวลำ   กำรขอบคุณ 
กำรขอโทษและกำรแนะน ำตนเองปฏิบัติตำมค ำสั่งและค ำขอร้องง่ำย ๆ  
         บอกตัวอักษรและเสียงตัวอักษร  ปฏิบัติตำมค ำสั่ง  ระบุตัวอักษร  อ่ำนออกเสียงและสะกดค ำ
ได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน  เลือกภำพตรงตำมควำมหมำยของค ำและกลุ่มค ำ  ตอบค ำถำมจำกกำรฟัง
เรื่องใกล้ตัวพูดโต้ตอบด้วยค ำสั้นๆ ง่ำยๆ  และออกค ำสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตำม  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกล้ตัว  ท ำท่ำประกอบตำมวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ ที่เกิดข้ึน
ในห้องเรียน 

เพ่ือน ำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้  เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น  เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงรักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะ
พร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 

 
ผลกำรเรยีนรู ้

1. อ่ำนตัวอักษรและเสียงตัวอักษรออกเสียงสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน   
2. ปฏิบัติตำมค ำสั่งง่ำยๆ   
3. ใช้ค ำสั่งง่ำยๆ  อย่ำงเหมำะสม   
4. เลือกใช้ภำษำ  น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำท

สังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ   
5. ระบ/ุเขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อควำมท่ีฟังหรือ

อ่ำน  
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ30202  ภำษำจนี 2                                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ  40  ชั่วโมง             จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต    
 
         ศึกษำค ำศัพท์ ส ำนวนภำษำ ประโยค  ควำมหมำยของค ำศัพท์  จำกรูปประโยคหรือนิทำนง่ำยๆที่มี
ภำพประกอบ  ล ำดับกำรขีดของตัวอักษรจีน  หลักไวยำกรณ์เบื้องต้น  บทสนทนำที่ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคล  ประโยคค ำสั่งง่ำยๆ  ประโยคเพื่อบอกควำมต้องกำรของตนเอง  ส ำนวนภำษำและประโยค  ชื่อและ
ค ำศัพท์เก่ียวกับเพ่ือนและครอบครัว  กิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมที่เหมำะสมกับวัยในสถำนกำรณ์
ง่ำยๆ  
         เลือกภำพตรงตำมควำมหมำย  ตอบค ำถำมง่ำยๆ ที่มีภำพประกอบ  พูด/โต้ตอบถ้อยค ำสั้นๆ 
ง่ำยๆ ในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว  

เพ่ือน ำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหำควำมรู้  เชื่อมโยงควำมรู้กับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น  เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงรักชีวิตควำมเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสำธำรณะ
พร้อมเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม   
2. เขียนตำมล ำดับกำรขีดของตัวอักษรจีนอย่ำงง่ำย ได้ 
3. บอกโครงสร้ำงไวยำกรณ์อย่ำงง่ำยได้ 
4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่ำน

อย่ำงเหมำะสม   
5. อธิบำยเกี่ยวกับชีวิตควำมเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ   
6. เข้ำร่วม/จัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรมตำมควำมสนใจ 

 
 

รวมทัง้หมด  6 ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ30203  ภำษำจนี 3                                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ  40  ชั่วโมง             จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต    

 
             ศึกษำหลักกำรอ่ำนออกเสียงค ำ  กำรผันเสียงวรรณยุกต์  บทพูดเข้ำจังหวะง่ำยๆ ควำมหมำย
ของกลุ่มค ำและประโยคที่ฟัง ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร สั้นๆ ง่ำยๆ ที่ใช้ในกำรโต้ตอบระหว่ำงบุคคล 
โครงสร้ำงประโยคที่ใช้สั่งและขอร้อง   ประโยค/ส ำนวนที่ใช้พูดขอและพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ค ำศัพท์ วิธีกำรจัดหมวดหมู่ค ำตำมประเภทควำมหมำยของค ำ กลุ่มค ำ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น 
            ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ค ำขอร้องจำกที่ฟังหรืออ่ำน  อ่ำนออกสียงได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำนและพูด
เข้ำจังหวะ   เลือก/ระบุภำพหรือสัญลักษณ์ได้ตรงตำมควำมหมำยของค ำ กลุ่มค ำและประโยคตอบ
ค ำถำมจำกกำรฟังด้วยค ำสั้นๆ ง่ำยๆ ได้ จัดหมวดหมู่ค ำตำมประเภทบุคคล สัตว์ สิ่งของระบุ/เชื่อมโยง 
ควำมสัมพันธ์ของภำพ กับค ำ หรือกลุ่มค ำ โดยใช้ภำพ แผนภูมิ แผนภำพ แผนผังฟังหรืออ่ำนข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ   โดยใช้ภำพ แผนภูมิ บอกชื่อและค ำศัพท์ง่ำยๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เก่ียวข้อง
ใกล้ตัว เช่น อำชีพ บุคคลส ำคัญในโรงเรียน/ชุมชน และชื่อวิชำที่เรียน 

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรใช้เทคโนโลยี  กำรคิด  กำร
แก้ปัญหำและกำรใช้ทักษะชีวิต   เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่ำของกำรใช้
ภำษำน ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตำมค ำสั่ง  ค ำขอร้อง  ง่ำยๆ ที่ฟังและอ่ำน 
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ ที่อ่ำน 
4. ใช้ค ำสั่ง  ค ำขอร้อง และสนทนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว  

และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงเหมำะสม 
5. ใช้ภำษำ น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
6. ใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้น ๆ ในกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่

หลำกหลำย   
 

รวมทัง้หมด  6  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ30204  ภำษำจนี 4                                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ  40  ชั่วโมง            จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต    
 
            ศึกษำ ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง  ค ำอธิบำย  ควำมหมำยของกลุ่มค ำและประโยคที่ฟังและอ่ำน
ค ำศัพท์ โครงสร้ำงประโยคแสดงควำมต้องกำรของตนเองและขอควำมช่วยเหลือ  ค ำศัพท์ โครงสร้ำง 
ประโยคที่ใช้ในกำรขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประโยคท่ีใช้ในกำรแสดงควำมคิดเห็นมำรยำททำง
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของ   ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร ค ำ  กลุ่มค ำ  
ประโยค  ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้นข้อมูล  
           ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง  ค ำอธิบำยง่ำยๆ  อ่ำนออกเสียงค ำ  สะกดค ำ  อ่ำนกลุ่มค ำ  ประโยค  
ข้อควำมง่ำย ๆ   และบทพูดเข้ำจังหวะ  เลือก/ระบุภำพ  หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำยของ
ประโยคและข้อควำมสั้น ๆ ที่ฟัง หรืออ่ำนตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟังและอ่ำน  เลือกใช้ค ำพูด ประโยค/
ข้อควำมที่ใช้ในกำรสนทนำแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว  พูดและท ำท่ำประกอบอย่ำง
สุภำพตำมมำรยำททำงสังคม/วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ  เข้ำร่วมกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำท่ีเหมำะสมกับวัย  บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตัวอักษร ค ำ กลุ่มค ำและประโยคของ
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย  รวบรวมค ำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และน ำเสนอ
ด้วยกำรพูด  

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรใช้ภำษำสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรใช้เทคโนโลยี  กำรคิด  กำร
แก้ปัญหำและกำรใช้ทักษะชีวิต  เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่ำของกำรใช้ภำษำ
น ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตำมค ำขอร้อง  ค ำแนะน ำ  ค ำชี้แจง และค ำอธิบำยง่ำยๆ ที่ฟังและอ่ำน 
2. อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง รูปแบบ ต่ำงๆ ที่อ่ำน 
4. สนทนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว  และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงเหมำะสม 
5. ใช้ค ำขอร้อง  ให้ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง และค ำอธิบำยตำมสถำนกำรณ์ 
6. ใช้ภำษำ น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับบุคคลและโอกำส ตำมมำรยำทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
7. ประยุกต์ใช้ภำษำและโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์สั้นๆ ในกำรพูดโต้ตอบตำมสถำนกำรณ์ที่

หลำกหลำย   
 

รวมทัง้หมด  7  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ30205  ภำษำจนี 5                                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ  40  ชั่วโมง          จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต    
 
            ศึกษำค ำศัพท์ กลุ่มค ำ และประโยค โครงสร้ำงประโยคแสดงควำมรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่อง
ใกล้ตัวและกิจกรรมต่ำงๆ  ค ำศัพท์  โครงสร้ำงประโยค  ข้อควำม  ภำพแผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูล
ต่ำงๆ   เครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำยของประโยคและข้อควำมสั้นๆ  ในข้อควำมออกเสียงบทกลอน 
กำรใช้ถ้อยค ำท้ังเสียงและกิริยำท่ำทำงอย่ำงสุภำพตำมมำรยำท สังคมวัฒนธรรมและชีวิตควำมเป็นอยู่
ง่ำยๆ ของเจ้ำของภำษำ   ควำมเหมือน/ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกเสียงประโยคชนิดต่ำงๆ ควำม
เหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทศกำลและงำนฉลองของเจ้ำของภำษำกับของไทย ค ำศัพท์ที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน กำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ค ำศัพท์ที่ใช้ในกำรสืบค้น
ข้อมูล  
            อ่ำนออกเสียงเน้นหนัก-เบำในค ำและกลุ่มค ำ  ออกเสียงตำมระดับเสียงสูง-ต่ ำในประโยคตำม
จังหวะ  เลือก/ระบุวำดภำพหรือสัญลักษณ์ที่ฟังหรืออ่ำน   บอกใจควำมส ำคัญของเรื่องที่ฟังและอ่ำน 
ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟังและอ่ำน   พูด/เขียนโต้ตอบบทสนทนำ ใช้เครื่องหมำยวรรคตอนและกำร
ล ำดับค ำ (order) ตำมโครงสร้ำงประโยคของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย 

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรคิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ เห็นประโยชน์และน ำไปใช้ในกำรแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุข
โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้ำร่วมเป็นสมำชิกที่ดีของกลุ่มประเทศสมำชิก
ประชำคมอำเซียน 

 
 
ผลกำรเรยีนรู ้ 

1. พูดและเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระ หัวข้อเรื่องที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง/
ข่ำว/เหตุกำรณ์/ สถำนกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจ 

2. พูดและเขียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

3. เปรียบเทียบและอธิบำยควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวิตควำมเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำกับของไทยและกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคม
อำเซียน และน ำไปใช้อย่ำงเหมำะสม 

4. ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน
จำกแหล่งกำรเรียนรู้ และน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน 

5. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆ
จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 

 
รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนรู ้
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ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิ่มเติม 

จ30206  ภำษำจนี 6                                              กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศ 
เวลำ  40  ชั่วโมง                      จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต    

 
           ศึกษำค ำศัพท์ ประโยคหรือข้อควำมสั้นๆ  นิทำน และบทกลอนสั้นๆ  กำรอ่ำนออกเสียง
ข้อควำม ทักษะกำรอ่ำน กำรฟังเพ่ือจับใจควำมส ำคัญ  กำรพูดและเขียนสนทนำโต้ตอบระหว่ำงบุคคล
ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรได้ค ำศัพท์ ส ำนวน ภำษำเพ่ือพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  แผนภูมิและตำรำงแสดงข้อมูลต่ำงๆ ค ำศัพท์ กำรแต่งประโยค เพ่ือพูด/เขียนแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆใกล้ตัว  กำรใช้พจนำนุกรมเพ่ือกำรออกเสียงหนัก-เบำของค ำศัพท์  
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกำล/วันส ำคัญ งำนฉลองและชีวิตควำมเป็นอยู่ของเจ้ำของภำษำวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำ  ค ำศัพท์ โครงสร้ำงประโยคที่ใช้ในกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  ค ำศัพท์ ส ำนวนที่ใช้
ในกำรสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ 
          อ่ำนออกเสียงพยัญชนะต้นค ำ  ออกเสียงเน้นหนัก-เบำในค ำและกลุ่มค ำ  ออกเสียงตำมระดับเสียง 
สูง-ต่ ำในประโยค  ในข้อควำม  เลือก/ระบุวำดภำพ  หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมำยตรงตำมควำมหมำยของ
ประโยคและข้อควำมสั้นๆ  สรุปใจควำมส ำคัญของเรื่องที่ฟังและอ่ำน  ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟังและอ่ำน  
พูด/เขียนสนทนำโต้ตอบสื่อสำรระหว่ำงบุคคลได้  น ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภำพ แผนผัง แผนภูมิ และ
ตำรำงเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ ใกล้ตัว   

เพ่ือให้เกิดทักษะในกำรคิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ เห็นประโยชน์และน ำไปใช้ในกำรแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุข
โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน 
 
 

ผลกำรเรยีนรู ้ 
1. ค้นคว้ำ รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน

จำกแหล่งกำรเรียนรู้และน ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน 
2. ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวมและสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆจำก

สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 
3. เผยแพร่/ประสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชนแท้องถิ่น  เป็น

ภำษำต่ำงประเทศ 
4. มีทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศและภำษำในกลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน 

(เน้นกำรฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน) สื่อสำรตำมหัวข้อเรื่องต่ำงๆ 
5. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อควำมหมำยตำม

บริบทต่ำงๆในกำรสนทนำทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลกำรเรยีนร ู้ 
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กิจกรรมพฒันำผูเ้รยีน 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองตำมศักยภำพ พัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเพื่อ
ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม เสริมสร้ำงให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกของกำรท ำประโยชน์เพื่อสังคม สำมำรถจัดกำร
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข  

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. กจิกรรมแนะแนว  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำมำรถคิด

ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำ ก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนชีวิตทั้งด้ำนกำรเรียน และอำชีพ สำมำรถปรับตนได้
อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้ำใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค ำปรึกษำแก่ผู้ปกครองในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำผู้เรียน  

 2.  กจิกรรมนักเรยีน 
       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนำควำมมีระเบียบวินัย ควำมเป็นผู้น ำผู้ตำมที่ดี ควำมรับผิดชอบ                

กำรท ำงำนร่วมกัน กำรรู้จักแก้ปัญหำ  กำรตัดสินใจที่เหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปันกัน   
เอ้ืออำทร และสมำนฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ กำรศึกษำวิเครำะห์วำงแผน ปฏิบัติตำมแผน ประเมินและ
ปรับปรุงกำรท ำงำน เน้นกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวุฒิภำวะของ
ผู้เรียน บริบทของสถำนศึกษำและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร   
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3. กิจกรรมเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน ์ 
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

ตำมควำมสนใจในลักษณะอำสำสมัคร เพ่ือแสดงถึงควำมรับผิดชอบ ควำมดีงำม ควำมเสียสละต่อสังคม 
มีจิตสำธำรณะ เช่น กิจกรรมอำสำพัฒนำต่ำง ๆ  กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม  
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เกณฑ์กำรจบกำรศกึษำโรงเรยีนมญัจำศึกษำ  
ตำมโครงสรำ้ง พ.ศ. 2555 

 
เกณฑ์กำรจบกำรศกึษำระดบัชัน้มธัยมศึกษำตอนปลำย 
  

ผู้เรียนที่จะจบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมัญจำศึกษำ 
1. ผู้เรียนเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน และรำยวิชำเพ่ิมเติม จ ำนวน 96 หน่วยกิต โดยเป็นรำยวิชำ

พ้ืนฐำน จ ำนวน 41 หน่วยกิต  และรำยวิชำเพ่ิมเติม จ ำนวน 55 หน่วยกิต 
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรำยวิชำพ้ืนฐำน  

จ ำนวน 41 หน่วยกิต และรำยวิชำเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
3. ผู้เรียนต้องมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับ “ผ่ำน” ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนต้องมีผลกำรประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่ำน” ขึ้นไป 
5. ผู้เรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียน “ผ่ำน”  

ทุกกิจกรรม 
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หลักสูตรโรงเรียนมัญจำศึกษำ 
พุทธศกัรำช 2552 ( ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 มำตรฐำนสำกล ) 
ตำมหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551  

 
 
 
 
 
 

ระดบัชั้นมธัยมศกึษำตอนปลำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 25 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน กระทรวงศกึษำธิกำร 
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ประกำศโรงเรยีนมญัจำศกึษำ 
เรื่อง  ใหใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรยีนมัญจำศกึษำ พทุธศกัรำช 2552  ( ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 )  

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 
………………………………………........................... 

 
 เนื่องจำกโรงเรียนมัญจำศึกษำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรโรงเรียนมัญจำศึกษำ พุทธศักรำช 
2552  ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ) ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้เป็นไปตำม
นโยบำยและแนวทำงของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  และให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556  
ดังนี้ 

1. ปีกำรศึกษำ 2556  ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 และ 4  
2. ปีกำรศึกษำ 2557  ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 – 2  และ 4 – 5  
3. ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556   

ครบทุกระดับชั้น 
 
ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เมื่อ

วันที่  22  เมษำยน  2556  จึงประกำศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  22  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2556 
 
 

                                                                 
                 ( นำยสวำท นำทอง )           (นำยธนัท ไชยทิพย์) 
   ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัญจำศึกษำ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



164 
 

 
สำรบัญ 

 
                หนำ้ 
ควำมน ำ.................................................................... ................................................................ 1 
วิสัยทัศน์................................................................................................................... ............... 2 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน..................................................................................................... 2 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์......................................................................................................  3 
โครงสร้ำงเวลำเรียน................................................................................................................ 4 
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี...................................................................................................... .. 5 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ....................................................................................................................  11 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน......................................................................................................... .... 160 
เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ...........................................................................................................  161 

 


