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1. สว่นน า 
 
1.1 ความน า 

จากการวิจัยและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 พบว่า 
หลักสูตรดังกล่าวมีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษา ท้องถิ่นและ
สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มี
แนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่
เป็นปัญหา และความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ ทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนในระดับสถานศึกษา การ
ก าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและ
ประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน มีปัญหาต่อการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และการถ่ายโอนผลการ
เรียน ปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นที่
น่าพอใจ 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2550 – 2554 ) ชี้ให้เห็นความ
จ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนให้มีคุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีความ
พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมฐานความรู้อย่างมั่นคง 
แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ 
ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต แนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วม
กบผู้อ่ืน  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ  จึงได้มีการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544  น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความ
เหมาะสม ชัดเจน โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
แต่ละชั้นปี เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งปรับการะบวนการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ 

โรงเรียนมัญจาศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และจะเริ่มต้นใช้หลักสูตรนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2552 
เป็นต้นไป  โรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น โดยอาศัยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดท าค าอธิบายรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ โรงเรียนได้ร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2  ในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
การจัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น ซึ่งได้น าไปเป็นส่วนประกอบในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนด้วย  ในเล่มเอกสารหลักสูตรของโรงเรียนมัญจาศึกษา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญ



2 
 

ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การจบหลักสูตร 

หวังว่าเอกสารหลักสูตรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง ในการออกแบบจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลาง  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 
1.2 วสิยัทศัน ์

หลักสูตรโรงเรียนมัญจาศึกษา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   เป็นคนดี สุขภาพสมบูรณ์ มีความรู้ มีทักษะการคิด ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฉลาดใช้เทคโนโลยี อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม รักและภูมิใจในท้องถิ่น มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 
1.3 สมรรถนะส าคัญของผูเ้รยีน   

โรงเรียนมัญจาศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 
ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคดิ เปน็ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกป้ญัหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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 4. ความสามารถในการใชท้ักษะชวีิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง 
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ื อการพัฒนาตนเองและสั งคม ในด้ านการเรียนรู้  การสื่ อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
1.4 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์   

โรงเรียนมัญจาศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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2. โครงสรา้งหลักสตูรโรงเรยีน 
2.1  โครงสรา้งเวลาเรยีน  โรงเรยีนมัญจาศกึษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4 – 6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ   
วัฒนธรรม 

       - ประวัติศาสตร ์
       - ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
       - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม   

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
       - ภูมิศาสตร ์
       - เศรษฐศาสตร ์

สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  ภาษาต่างประเทศ 

 
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.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
200  ชั่วโมง/ปี (ห้องเรียนปกติ) 
400  ชั่วโมง/ปี (ห้องเรียนพิเศษ) 

2,200  ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลส. ยุวกาชาด  
- ชมรม ชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน์ 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
35 
 

40 
30 
 

15 

 
120 

 
 

120 
 

120 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน 
1,200  ชั่วโมง/ปี (ห้องเรียนปกติ) 
1,400  ชั่วโมง/ปี (ห้องเรียนพิเศษ) 

รวม 3 ปี  4,200  
ชั่วโมง 

หมายเหตุ   *  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จัดบูรณาการร่วมกับ IS3 
             **  กิจกรรมนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เลือก 1 ประเภท 
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2.2 โครงสรา้งหลกัสูตรชัน้ปี 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2559 ห้องเรียนปกติ  
โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) 

ท31101 ภาษาไทย 
ค31101 คณิตศาสตร ์1 
ว30101 โลก ดาราศาสตร์  อวกาศ 1 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส31102 ประวัติศาสตร ์
พ31101 สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ31101 ศิลปะ 
ง30101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ31101 ภาษาอังกฤษ 

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

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

ท31102 ภาษาไทย 
ค31102 คณิตศาสตร์ 2 
ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส31104 ประวัติศาสตร ์
พ31102 สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ31102 ศิลปะ 
ง30102 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ31102 ภาษาองักฤษ 

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

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

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380) 

ค31201 เสริมทักษะคณติศาสตร์ 1 
ว30201 พิสิกส์ 
ว30221 เคมี 
ว30241 ชีววิทยา 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 
พ30201 พลศึกษา 
อ31201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 1 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 
จ30201 ภาษาจีน 

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)  

 

ท30201 หลักการใช้ภาษาไทย 
ค31202 เสริมทักษะคณติศาสตร์ 2 
ว30202 พิสิกส์ 
ว30222 เคมี 
ว30242 ชีววิทยา 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 
พ30202 พลศึกษา 
ง302xx การงานอาชีพเพิ่มเติม 
อ31202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 
จ30202 ภาษาจีน 

0.5 (20) 
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) 
0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
 
 

      20 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
 
 

      20 
รวมเวลาเรยีน 700 รวมเวลาเรยีน 700 

* กิจกรรมนักเรียน - เลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2559 ห้องเรียนปกติ   

โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 ( 260) 

ท32101 ภาษาไทย 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 
พ32101 สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ32101 ศิลปะ 
ง30103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 

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

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

ท32102 ภาษาไทย 
ค32102 คณิตศาสตร์ 4 
ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส32104 ประวัติศาสตร์ 
พ32102 สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ32102 ศิลปะ 
ง30104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อ32102 ภาษาอังกฤษ 

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 

ค32201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 
ว30203 พิสิกส์ 
ว30223 เคมี 
ว30243 ชีววิทยา 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 
พ30203 พลศึกษา 
อ32201 ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม 1 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ 1 
จ30203 ภาษาจีน 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

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)  

ค32202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 
ว30204  พิสิกส์ 
ว30224  เคมี 
ว30244  ชีววิทยา 
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 
พ30204  พลศึกษา 
อ32202  ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม 2 
อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ 2 
จ30204 ภาษาจีน 
I30202  การสื่อสารและการน าเสนอ  

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) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว   
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20  

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์  
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
+I30901 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม  

20 
20 
 
 

20  

รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 

* กิจกรรมนักเรียน - เลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น       
** กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ – จัดแบบบูรณาการร่วมกับ IS3 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2559 ห้องเรียนปกติ      

โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น   
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/

ชม. 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/

ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 4.5 (180) รายวิชาพ้ืนฐาน 9.5 ( 380) 

ท33101 ภาษาไทย 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พ33101 สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ33101 ศิลปะ 
ง30105 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ33101 ภาษาอังกฤษ 

1 (40) 
1 (40) 

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

ท33102 ภาษาไทย 
ว30102 โลก ดาราศาสตร์  อวกาศ 2 
ว30103 ฟิสิกส์ 
ว30104 เคมี 
ว30105 ชีววิทยา 
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พ33102 สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ33102 ศิลปะ 
ง30106 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ33102 ภาษาอังกฤษ 

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 (460) รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260) 

ค33201 เสริมทักษะคณติศาสตร ์5 
ว30205 พิสิกส์ 
ว30225 เคมี 
ว30245 ชีววิทยา 
พ30205 พลศึกษา 
ศ30201 ศิลปะเพิ่มเติม 
ง302xx  .............................. 
ง302xx คอมพิวเตอร์ 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อความบนัเทิง 1 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 1 
จ30205 ภาษาจีน 

2.5  (100) 
2 (80) 

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

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

ค33202 เสริมทักษะคณติศาสตร์ 6 
พ30206 พลศึกษา 
ศ30202 ศิลปะเพิ่มเติม 
ง302xx  .............................. 
ง302xx คอมพิวเตอร์ 
อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อความบนัเทิง 2 
อ30206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ2 
จ30206 ภาษาจีน 

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

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20  

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20 
รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 

* กิจกรรมนักเรียน - เลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น       
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2559 เทียบเคียงห้องพิเศษ  

โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) 

ท31101 ภาษาไทย 
ค31101 คณิตศาสตร ์1 
ว30101 โลก ดาราศาสตร์  อวกาศ 1 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส31102 ประวัติศาสตร ์
พ31101 สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ31101 ศิลปะ 
ง30101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ31101 ภาษาอังกฤษ 

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

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

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

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

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

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380) 

ค31201 เสริมทักษะคณติศาสตร์ 1 
ว30201 พิสิกส์ 
ว30221 เคมี 
ว30241 ชีววิทยา 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 
ง302xx คอมพิวเตอร ์
อ31201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 1 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 
จ30201 ภาษาจีน 

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)  

 

ท30201 หลักการใช้ภาษาไทย 
ค31202 เสริมทักษะคณติศาสตร์ 2 
ว30202 พิสิกส์ 
ว30222 เคมี 
ว30242 ชีววิทยา 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 
ง302xx การงานอาชีพ 
ง302xx คอมพิวเตอร ์
อ31202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 
จ30202 ภาษาจีน 

0.5 (20) 
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) 
0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
 
 

      20 

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
 
 

      20 
รวมเวลาเรยีน 700 รวมเวลาเรยีน 700 

* กิจกรรมนักเรียน - เลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น  
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2559 เทียบเคียงห้องพิเศษ   

โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 ( 260) 

ท32101 ภาษาไทย 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 
พ32101 สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ32101 ศิลปะ 
ง30103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 

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

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

ท32102 ภาษาไทย 
ค32102 คณิตศาสตร์ 4 
ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส32104 ประวัติศาสตร์ 
พ32102 สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ32102 ศิลปะ 
ง30104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อ32102 ภาษาอังกฤษ 

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 

ค32201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 
ว30203 พิสิกส์ 
ว30223 เคมี 
ว30243 ชีววิทยา 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 
ง302xx คอมพิวเตอร ์
อ32201 ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม 1 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ 1 
จ30203 ภาษาจีน 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 

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)  

ค32202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 
ว30204  พิสิกส์ 
ว30224  เคมี 
ว30244  ชีววิทยา 
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 
ง302xx  คอมพิวเตอร ์
อ32202  ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม 2 
อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ 2 
จ30204 ภาษาจีน 
I30202  การสื่อสารและการน าเสนอ  

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) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว   
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20  

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์  
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
+I30901 การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม  

20 
20 
 
 

20  

รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 

* กิจกรรมนักเรียน - เลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น       
** กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ – จัดแบบบูรณาการร่วมกับ IS3 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2559 เทียบเคียงห้องพิเศษ      

โรงเรียนมัญจาศึกษา   อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น   
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/

ชม. 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/

ชม. 
รายวิชาพ้ืนฐาน 4.5 (180) รายวิชาพ้ืนฐาน 9.5 ( 380) 

ท33101 ภาษาไทย 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พ33101 สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ33101 ศิลปะ 
ง30105 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ33101 ภาษาอังกฤษ 

1 (40) 
1 (40) 

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

ท33102 ภาษาไทย 
ว30102 โลก ดาราศาสตร์  อวกาศ 2 
ว30103 ฟิสิกส์ 
ว30104 เคมี 
ว30105 ชีววิทยา 
ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พ33102 สุขศึกษา และพลศึกษา 
ศ33102 ศิลปะ 
ง30106 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อ33102 ภาษาอังกฤษ 

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 (460) รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260) 

ค33201 เสริมทักษะคณติศาสตร ์5 
ว30205 พิสิกส์ 
ว30225 เคมี 
ว30245 ชีววิทยา 
พ30205 พลศึกษา 
ศ30201 ศิลปะเพิ่มเติม 
ง302xx  .............................. 
ง302xx  คอมพิวเตอร์  
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อความบนัเทิง 1 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 1 
จ30205 ภาษาจีน 

2.5  (100) 
2 (80) 

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

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

ค33202 เสริมทักษะคณติศาสตร์ 6 
พ30206 พลศึกษา 
ศ30202 ศิลปะเพิ่มเติม 
ง302xx  .............................. 
ง302xx  คอมพิวเตอร์  
อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อความบนัเทิง 2 
อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ2 
จ30206 ภาษาจีน 

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

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

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20  

-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมนักเรียน 
    -รักษาดินแคน – บ าเพ็ญประโยชน์ 
    -ชมรม  ชุมนุม 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

20 
20 
 
 

20 
รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 

* กิจกรรมนักเรียน - เลือกเพียง 1 ประเภทเท่านั้น 
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3. ค าอธบิายรายวชิา 

 
ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

รายวชิาพืน้ฐาน 
ท31101  ภาษาไทย   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท31102  ภาษาไทย   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท32101  ภาษาไทย   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท32102  ภาษาไทย   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท33101  ภาษาไทย   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ท33102  ภาษาไทย   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 

 
รายวชิาเพิ่มเติม 

ท30201  หลักการใช้ภาษาไทย 1  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท30202  หลักการใช้ภาษาไทย 2  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท30203  ประวัติวรรณคดี 1  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท30204  ประวัติวรรณคดี 2  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท30205  การอ่านวรรณกรรม  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
ท30206  วรรณกรรมปัจจุบัน  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
I30202   การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) 

จ านวน  40  ชั่วโมง     1.0   หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท31101  ภาษาไทย         กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4  ภาคเรยีนที ่1                         เวลา 40  ชัว่โมง  จ านวน  1  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง

ที่อ่าน ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน ในทุกๆ ด้านอย่างมี
เหตุผลคาดเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพ่ือน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่ก าหนดอ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด 
บันทึก ย่อความ และรายงานสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพและมีมารยาทในการอ่าน  เขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระส าคัญชัดเจน เขียนย่อความ
จากสื่อท่ีมีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิง
วิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง มีมารยาทในการเขียน การฟังการดูและการพูด  สรุป
แนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดูพูดในโอกาสต่างๆ 
พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสมมีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค
ตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม
แต่งบทร้อยกรองประเภท กาพย์ยานี และโคลงสี่สุภาพ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจ าและบอก
คุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
 โดยการฝึกทักษะให้เกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการฝึกทักษะการอ่าน การคิด การเขียน การฟัง การดู การพูด และศึกษา สืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  การแสวงหาความรู้  
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท31102   ภาษาไทย         กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4  ภาคเรยีนที ่2                      เวลา 40  ชัว่โมง  จ านวน  1  หนว่ยกติ 

 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  

ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน ในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล
วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผลตอบค าถาม
จากการอ่านประเภทต่างๆ  ภายในเวลาที่ก าหนดอ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อ
ความ และรายงานสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนา
ตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพมีมารยาทในการอ่าน เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากสื่อ 
ที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีมารยาท
ในการเขียน การฟังการดูและการพูดวิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผลประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีมารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งบทร้อยกรองประเภท
กาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะ
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อ้างอิง 
 โดยการฝึกทักษะให้เกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการฝึกทักษะการอ่าน  การคิด  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และศึกษา 
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  การแสวงหาความรู้  
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
    

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ท32101  ภาษาไทย         กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย   
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5  ภาคเรยีนที ่1             เวลา 40 ชัว่โมง          จ านวน 1.0 หนว่ยกิต 
  

ศึกษาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ แปลความ ตีความ และขยายความเรื่องที่อ่าน
ได้อย่างลึกซึ้ง อ่านบทกวีนิพนธ์ อ่านเรื่องสั้น นิทาน นวนิยาย โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
สมรรถภาพของการอ่าน อ่านออกเสียงบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง ร่ายยาว กาพย์ กลอน  โคลง  อ่าน
ท านองเสนาะได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์   ท่องจ าบทอาขยาน ที่ไพเราะใช้อ้างอิงได้ มีนิสัยรักการอ่านและ
มีมารยาทในการอ่าน เขียนเรียงความย่อความ จดหมายกิจธุระ เขียนรายงานโดยให้ตรงกับความหมาย ได้
มาตรฐานการเขียน มีมารยาทในการเขียน เขียนรายงานเชิงวิชาการ และมีนิสัยรักการเขียน น าความรู้ที่ได้จาก
การฟัง การดู สื่อ โสตจักษุ  ภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ 
แนวคิด และแสดงความคิดเห็น จากการฟัง และการดูสื่อ ประเมินค่าเรื่องที่ฟัง และดู น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของภาษาไทย เลือกใช้ค า ส านวน กลุ่มค า สร้างประโยคตาม
จุดประสงค์  ใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับโอกาส ศึกษาลักษณะทางภาษา  

โดยการฟังค าบรรยายจากอาจารย์ หรือวิทยากร ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คู่มือ สื่อสารมวลชน
รูปแบบต่าง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต การสาธิต การเข้าค่ายวิชาการ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก เว็บไซต์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง ในการพิจารณาวรรณคดีเบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี  ประเมินคุณค่าของวรรณคดี 
และสังเคราะห์ข้อคิด  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด การสื่อสาร การพูดและใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาต่างๆ 
น ามาใช้กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง 
ต่อตนเอง และผู้อ่ืนอีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันการท างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท32102 ภาษาไทย                                                    กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5  ภาคเรยีนที ่2                         เวลา 40 ชัว่โมง  จ านวน 1.0 หนว่ยกติ         

 
ศึกษาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ แปลความ ตีความ และขยายความ จากเรื่องที่

อ่านอย่างลึกซึ้ง  อ่านบทกวีนิพนธ์  อ่านบทความนิทาน เรื่องสั้น โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  พัฒนา
สมรรถภาพการอ่าน อ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง ประเภทร่ายสุภาพ  โคลง ฉันท์ อ่านท านองเสนาะ ได้
ไพเราะถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ท่องบทอาขยานที่ไพเราะและมีคุณค่า  น าไปใช้อ้างอิงได้ มีนิสัยรักการอ่านและ
มีมารยาทในการอ่านเขียนแสดงทรรศนะ เขียนโน้มน้าว  เขียนเชิญชวน เขียนประกาศ  เขียนอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศ บันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้ค าให้ตรงความหมาย  เรียบเรียงประโยคให้
กระชับ ถูกต้องตามระเบียบการใช้ภาษาไทย มีมารยาทและมีนิสัยรักการเขียน น าความรู้จากการฟัง การดูสื่อ
ต่างๆ เป็นข้อมูลในการคิดวิเคราะห์  แนวคิด เลือกเรื่องที่ฟัง ดู อย่างมีวิจารณญาณ  พูดในโอกาสต่างๆทั้งท่ี
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ พูดโน้มน้าวใจ พูดโต้แย้งโดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม  เพ่ือเสนอความรู้ 
ความคิด  วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทและมี
นิสัยรักการฟัง ดู พูด ศึกษารวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้าน และศึกษาวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น  

โดยการฟังค าบรรยายจากอาจารย์ หรือวิทยากร ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คู่มือ สื่อสารมวลชน
รูปแบบต่าง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต การสาธิต การเข้าค่ายวิชาการ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก เว็บไซต์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง ใช้หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีเบื้องต้น ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ สังคม และ
วัฒนธรรม สังเคราะห์แนวคิด  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด การสื่อสาร การพูดและใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาต่างๆ 
น ามาใช้กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง 
ต่อตนเอง และผู้อ่ืนอีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันการท างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ  
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท33101  ภาษาไทย        กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย      
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6  ภาคเรยีนที ่1                                      เวลา 40 ชัว่โมง  จ านวน  1.0  หนว่ยกติ                                                                               

 
ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทต่างๆ เช่นบทความ นวนิยายและความเรียงบทร้อยกรอง

ประเภทกลอน กาพย์ ฉันท์ โคลงสี่สุภาพ ร่ายและลิลิต อา่นจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศตามความสนใจเพ่ือพัฒนาตนด้านความรู้ การ
ท างาน มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอธิบาย การ
บรรยาย การพรรณนา  เขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกส่วนตัว  เขียนย่อความจากกวีนิพนธ์ วรรณคดี เขียนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ  
รวมทั้งเขียนเลขไทยในงานเขียนต่าง ๆ  มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียน พูดสรุปแนวคิดและ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง
และดู และการประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพ่ือก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ เลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ การพูดอภิปราย มีมารยาทในการฟัง การดูและ การพูด ศึกษาธรรมชาติของภาษา ลักษณะของ
ภาษา ระดับของภาษา ค าราชาศัพท์  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน การประเมินการใช้ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น
วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวิติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีตประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท้ังด้านวรรณศิลป์และสังคม สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณกรรม 
และวรรณคดี เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมภูมิปัญญาทางภาษาด้านค าสอน ความเชื่อ และค าให้
พร   
 โดยการฝึกทักษะการอ่าน การคิด การเขียน การฟัง การดู การพูด ให้เกิดความช านาญในการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการ ฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิดทักษะ กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้และความช านาญในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  การแสวงหา
ความรู้  การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมประชาธิปไตยได้อย่าง
สันติสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความชื่นชม เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย  และภูมิใจใน
ภาษาประจ าชาติ 
 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ท33102  ภาษาไทย        กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย      
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6  ภาคเรยีนที ่2                                       เวลา 40 ชัว่โมง  จ านวน  1.0  หนว่ยกิต                                                                               

 
ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ เช่นบทความ นวนิยาย และความเรียง บทร้อยกรอง

ประเภทกลอน กาพย์ ฉันท์ โคลงสี่สุภาพ ร่ายและลิลิต อ่านจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศตามความสนใจเพ่ือพัฒนาตนด้านความรู้  การ
ท างาน  มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน เขยีนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น เขียนแสดงทรรศนะ  
เขียนโต้แย้ง เขียนเรียงความจากจินตนาการ เขียนย่อความจากกวีนิพนธ์ วรรณคดี เขียนบทความ สารคดี  
บันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีมารยาทในการ
เขียนและมีนิสัยรักการเขียน พูดสรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด  การ
ใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู  ประเมินเรื่องท่ีฟังและดูเพ่ือก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ 
ใช้  เลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  พูดแสดงทรรศนะ พูดโน้มน้าวใจ มีมารยาทในการฟัง  การดู
และการพูด ศึกษาพลังของภาษา วิเคราะห์การสร้างค าในภาษาไทย การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค   แต่ง
บทร้อยกรองประเภทฉันท์  ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และวิจารณ์
ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมทั้งด้านวรรณศิลป์และสังคม สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณกรรมและวรรณคดีเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   ท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าท้ัง
ตามท่ีก าหนดและตามความสนใจ  

โดยการฝึกทักษะการอ่าน การคิด การเขียน การฟัง การดู การพูด ให้เกิดความช านาญในการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการ ฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างหลากหลาย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้  
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความชื่นชม เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจ า
ชาติ 
 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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ท 30201 หลักการใชภ้าษาไทย 1       กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
เวลา 20 ชัว่โมง          จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
 

ศึกษาหลักภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษาไทย ทั้งรูปและเสียง ค า กลุ่มค า และความหมายประโยค 
ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งประโยคบกพร่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักภาษาไทย สามารถน าความรู้ไปใช้ 
วิเคราะห์ค า กลุม่ค า ประโยค การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ตระหนักใน 
วัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทยอันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย 

โดยการฟังค า บรรยายจากอาจารย์ หรือวิทยากร ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คู่มือ 
สื่อสารมวลชนรูปแบบต่าง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต การสาธิต การเข้าค่ายวิชาการ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
จาก เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด การสื่อสาร การพูดและใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาต่างๆ 
น ามาใช้กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง 
ต่อตนเอง และผู้อ่ืนอีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันการท างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรยีนรู ้

1. อธิบายและยกตัวอย่าง พยัญชนะต้น สระ พยัญชนะท้าย วรรณยุกต์และการน าไปใช้ได้ถูกต้อง 
2. อธิบาย ยกตวัอย่าง และจ าแนก ค ามูล ค าประสม และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
3. อธิบายและยกตัวอย่าง และบอกประโยชน์ของค าซ้ า ค าซ้อนได้ 
4. อธิบายความหมายและจ าแนกค าไทยจากภาษาอ่ืนได้ 
5. อธิบายลักษณะค า ความหมาย และการน าไปใช้ 
6. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างค าที่มีความหมายเหมือนกันได้ 
7. บอกลักษณะ และอธิบายความหมายค าพ้องรูป ค าพ้องเสียงได้ 
8. อธิบายและยกตัวอย่างค าที่มีความหมายแคบกว้างได้ 
9. วิเคราะห์ประโยคบกพร่อง และแก้ไขให้ถูกต้องได้ และมีมารยาทในการใช้ภาษา 
10. อธิบายยกตัวอย่างและจ าแนกประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อนได้ 

รวมทัง้หมด 10 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ท 30202 หลักการใชภ้าษาไทย 2       กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
เวลา 20 ชัว่โมง          จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
 

ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย รวมทั้งอิทธิพลภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อ 
ภาษาไทย การใช้ค า ส านวน ค าราชาศัพท์ การอ่าน การเขียน การคิก โวหารการประพันธ์ อรรถรสทางการ 
ประพันธ์ เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจหลักภาษาไทย สามารถน าความรู้ไปใช้วิเคราะห์ค า กลุ่มค า การใช้ 
ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับภาษา มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การคิด ประเมินคุณค่างานประพันธ์ด้าน 
วรรณศิลป์ ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาท่ีถูกต้องเห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ อันน าไปสู่ 
การอนุรักษ์และเชิดชูภาษาไทย 

โดยการฟังค า บรรยายจากอาจารย์ หรือวิทยากร ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คู่มือ 
สื่อสารมวลชนรูปแบบต่าง ๆ สื่ออินเทอร์เน็ต การสาธิต การเข้าค่ายวิชาการ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
จาก เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด การสื่อสาร การพูดและใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาต่างๆ 
น ามาใช้กับทักษะชีวิต และเป็นนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ทั้ง 
ต่อตนเอง และผู้อ่ืนอีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันการท างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรยีนรู ้

1. จ าแนกและยกตัวอย่าง ค าสมาส สมาสแบบกลมกลืน (สนธิ)ได้ บอกลักษณะค าสมาส  
    และยกตัวอย่างได้ 
2. บอกลักษณะ จ าแนก และยกตัวอย่างค าบาลี สันสกฤต เขมร จีน และภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
3. ใช้ราชาศัพท์ได้เหมาะสมกับบุคคลและมีนิสัยรักการอ่าน 
4. ใช้ลักษณะนามได้ถูกต้องและมีมารยาทในการใช้ภาษา 
5. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างส านวนไทย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
6. วิเคราะห์งานประพันธ์โดยใช้ภาษาภาพพจน์ได้ 
7. วิเคราะห์งานประพันธ์ด้านวรรณศิลป์ได้ 
8. อ่านและเขียนค าได้ถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
รวมทัง้หมด 8 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ท 30203  ประวตัวิรรณคด ี1                                                   กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
เวลา 20 ชัว่โมง          จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
  
          ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ ความหมายของวรรณคดี ลักษณะประเภทและประโยชน์ของวรรณคดีไทย  
การแบ่งยุคสมัยวรรณคดีไทย สภาพเหตุการณ์ทั่วไป ลักษณะ กวีและวรรณคดีท่ีส าคัญ  ในสมัยกรุงสุโขทัย  
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น และกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง   

โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและอภิปราย 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ คิดได้อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตซาบซึ้งในคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี 
ผลการเรยีนรู ้

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของวรรณคดีไทยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาตอนต้น                         
ถึงตอนปลายได้ 

2. บอกประวัติกวีที่ส าคัญในสมัยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาตอนต้นถึงตอนปลายได้ 
3. อธิบายลักษณะค าประพันธ์ของวรรณคดีที่ส าคัญ ๆในสมัยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา 
    ตอนต้นถึงตอนปลายได้ 
4. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่างสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยา 
5. อภิปรายค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาตอนต้น 
    ถึงตอนปลายได้ 
6. เห็นคุณค่าของวรรณคดีส าคัญในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
7. แสดงนิสัยรักการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยการอ่าน การฟังและการดูวรรณคดีไทยได้ 

 
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ท 30204  ประวตัวิรรณคด ี  2                                                  กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
เวลา 20 ชัว่โมง          จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
 
           ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับอิทธิพลของวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีผลต่อวรรณคดีสมัย 
กรุงธนบุรี ลักษณะของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี เหตุการณ์ทั่วไปของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6  ลักษณะของวรรณคดีสมัยรัชกาลที่  ถึงรัชกาลที่ 6  กวีและผลงานที่ส าคัญในสมัย
รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6  

โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและอภิปราย 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ คิดได้อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตซาบซึ้งในคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี 
ผลการเรยีนรู ้

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของวรรณคดีไทยสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 
2. บอกประวัติกวีที่ส าคัญในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 
3. พูดอธิบายลักษณะค าประพันธ์ของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 
4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่างสมัยกรุงธนบุรีและ 
   สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 
5. เขียนอธิบายความเป็นมาของวรรณคดีแต่ละเรื่องได้ 
6. อภิปราย ยกย่องชื่นชมค่านิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยกรุงธนบุรีและ 
    สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 
7. ใช้ภาษาแสดงความคิดเห็นทั้งการพูดและการเขียนเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีที่มีความไพเราะ  
   มีคุณค่า ประทับใจได้ 
8. แสดงนิสัยรักการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยการอ่าน การฟังและการดูวรรณคดีไทยได้ 

รวมทัง้หมด 8 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ท30205  การอา่นวรรณกรรม                                                  กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
เวลา  20  ชัว่โมง                                     จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
            ศึกษาวรรณกรรมไทย ลาว  พม่า  มาเลเซีย   ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  ในรูปแบบที่หลากหลาย  
วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรมไทยที่อ่านตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น  รู้และเข้าใจลักษณะเด่นของ
วรรณคดี  วรรณกรรม  ประเมินคุณค่าด้านสังคมและด้านวรรณศิลป์ ในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  
สังเคราะห์ น าความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 โดยใช้กระบวนการอ่านวิเคราะห์  สังเคราะห์และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการ
กลุ่มและการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านให้มีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของวรรณกรรมในฐานะเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติและ เห็นคุณค่าของภาษาไทย   
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. วิเคราะห์รูปแบบ องค์ประกอบของวรรณกรรมที่ศึกษาได้ 
2. วิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีในการเขียนวรรณกรรมไทยได้ 
3. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณกรรมไทยเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ

วิธีชีวิตของสังคมในอดีตได้ 
4. วิเคราะห์แนวคิด  ความเชื่อและค่านิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมที่อ่านและน าความรู้  

แนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
5. ประเมินคุณค่าของวรรณกรรมไทยด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม วัฒนธรรมได้ 
6. สังเคราะห์ความรู้  ข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิจริง 

 
 

รวมทัง้หมด     6      ผลการเรยีนรู ้  
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ท30206  วรรณกรรมปจัจุบนั                   กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
เวลา  20  ชัว่โมง                            จ านวน  0.5 หนว่ยกติ 
 
              ศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันของไทย   กัมพูชา  บรูไน  ฟิลิปปินส์   สิงคโปร์   เวียดนาม   
อ่านวรรณกรรมปัจจุบันของไทยทั้งท่ีเป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่าง เข้าใจ  ตีความ  แปลความและขยาย
ความเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่าน
อย่างมีเหตุผล   คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ และ
เขียนรายงานสาระความรู้จากสิ่งที่อ่าน  สังเคราะห์  ประเมินค่าและน าความรู้ความคิดจากการอ่าน
วรรณกรรมปัจจุบันมาพัฒนาตนเองและมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 
 โดยใช้กระบวนการคิดและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการกลุ่มและการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านให้มีประสิทธิภาพ  น าความรู้จากการอ่านไปพัฒนาตนในด้านการศึกษาต่อ
และการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ เห็นคุณค่าของภาษาไทย 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. รู้และ เข้าใจความหมายและขอบเขตของวรรณกรรมปัจจุบันที่ศึกษาได้ 
2. วิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรมปัจจุบันที่อ่านได้ 
3. ตีความ แปลความและขยายความวรรณกรรมที่อ่านเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  

เพ่ือสรุปเรื่องได้ 
4. วิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณกรรมไทยที่อ่านในทุก ๆ ด้าน ได้อย่างมีเหตุผล 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมี

เหตุผลได้ 
6. วิเคราะห์แนวคิด  ความเชื่อและค่านิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมที่อ่านและน าความรู้ 

แนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
7. เปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ประเมินค่าด้านสังคมและวรรณศิลป์ของวรรณกรรม

ปัจจุบันและวรรณกรรมในอดีตได้ 
8. สังเคราะห์ความรู้  ข้อคิดและสารประโยชน์จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือน ามาพัฒนา

ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ในการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
 

รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้  
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
เวลา   40   ชัว่โมง                                                                          จ านวน 1.0 หนว่ยกิต 
        

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 (Research and 
Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณป์ัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทน า เนื้อเรื่อง สรุป 
ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จานวน 4,000 ค า หรือ เป็น
ภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 ค า  มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร น าเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการ
น าเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  

โดยใช้กระบวนการอ่านวิเคราะห์  สังเคราะห์ กระบวนการเขียน และกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กระบวนการกลุ่มและการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

เพ่ือให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ                     
เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือ 

ภาษาอังกฤษ ความยาว 2,500 ค า 
3. นาเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual 

presentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย 

4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น e-
conference, social media online 

5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 
  

รวมทัง้หมด   5   ผลการเรยีนรู ้
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โครงสรา้งหลักสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
 
 

 โครงสร้างส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนเน้นหนักทางคณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 
รายวชิาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ค31101  คณิตศาสตร์  1   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ค31102 คณิตศาสตร์  2   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ค32101  คณิตศาสตร์  3   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ค32102 คณิตศาสตร์  4    จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 

 
รายวชิาคณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ค31201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ค32201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ค33201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 จ านวน  100  ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
 ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 จ านวน  100  ชั่วโมง 2.5  หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 ค30207 การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรม   The Geometer’ Sketchpad   

จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต  
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โครงสร้างส าหรับผู้ที่เลือกเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและไม่มุ่งเน้นเนื้อหาคณิตศาสตร์
เข้มข้น ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 
รายวชิาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
 ค30101  คณิตศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30102 คณิตศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30103  คณิตศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30104  คณิตศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30105  คณิตศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30106   คณิตศาสตร์   จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 
รายวชิาคณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 
 ค30201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ค30202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30203  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30204  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30205  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ค30206  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค31101  คณิตศาสตร ์1                                     กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4   ภาคเรยีนที ่1                      เวลา  60  ชัว่โมง           จ านวน 1.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 เซต  เซต การด าเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และการแก้ปัญหา 
 การให้เหตผุล  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล 
 ระบบจ านวนจรงิ  จ านวนจริง สมบัติของจ านวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ สมบัติการเท่ากัน
และการไม่เท่ากัน สมการก าลังสองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ 
 เลขยกก าลัง รากที่ n ของจ านวนจริง และเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค31102  คณิตศาสตร ์2                                        กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4     ภาคเรยีนที ่2                     เวลา  60  ชัว่โมง          จ านวน 1.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 ตรรกศาสตรเ์บื้องตน้ ประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง 
รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน การอ้างเหตุผล ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณและค่าความจริงของประโยคที่มีตัว
บ่งปริมาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 
 ความสมัพนัธ ์คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์กราฟของ
ความสัมพันธ์ อินเวอร์สของความสัมพันธ์ 
 ฟังกช์นั ความหมายของฟังก์ชัน ตัวอย่างฟังก์ชันที่ควรรู้จัก  ฟังก์ชันคอมโพสิท ฟังก์ชัน 
อินเวอร์ส พีชคณิตของฟังก์ชัน 
 อัตราสว่นตรโีกณมติิและการน าไปใช ้อัตราส่วนตรโีกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 
องศาและ 60 องศา การอ่านค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติจากตารางหรืเครื่องคิดเลข การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไป
ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาระยะทาง และความสูง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
  

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค32101 คณติศาสตร ์3                             กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5    ภาคเรยีนที ่1                   เวลา  60  ชัว่โมง     จ านวน 1.5  หนว่ยกิต 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
 สถิตเิบื้องต้น  สถิติและข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยใช้ตาราง และใช้
กราฟ   การหาต าแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้ควอร์ไทล์   เดไซน์  และเปอร์เซ็นต์ไทล์  การหาค่ากลางของข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  ฐานนิยม  ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต  และค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก การวัดการกระจายของข้อมูล
โดยใช้การวัดการกระจายแบบสัมบูรณ์  ประกอบด้วย  พิสัย   ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์   ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่  ค่ากลางของข้อมูล  และค่า
การกระจาย   และการส ารวจความคิดเห็น 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า 
โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการคิดค านวณ   การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนัก
ในคุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

รหสัตวัชีว้ดั ค 5.1 ม.4-6/1, ค 5.1 ม.4-6/2, ค 5.1 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, ค 6.1 ม.4-6/2, ค 6.1 ม.4-6/3, ค 6.1 ม.4-6/4,  
  ค 6.1 ม.4-6/5, ค 6.1 ม.4-6/6 
 
รวมทัง้หมด  11  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค32102  คณิตศาสตร ์4                               กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 5   ภาคเรยีนที ่2                  เวลา  60  ชัว่โมง   จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
         ล าดับและอนกุรม   ล าดับ  ล าดับเลขคณิต   ล าดับเรขาคณิต  ผลบวก  n  พจน์แรกของอนุกรม 
อนุกรมเลขคณิต  และอนุกรมเรขาคณิต   
 วธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่ กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธจีัดหมู่ และ
ทฤษฎีบททวินาม 
 ทฤษฎเีบือ้งตน้ของความนา่จะเปน็  การทดลองสุ่ม  เหตุการณ์   ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ กฎที่
ส าคัญบางประการของความน่าจะเป็น 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า 
โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหสัตวัชีว้ดั ค 4.1 ม.4-6/4, ค 4.1 ม.4-6/5 
  ค 4.2 ม.4-6/6 
                     ค 5.2 ม.4-6/2 
  ค 5.3 ม.4-6/2 
  ค 6.1 ม.4-6/1, ค 6.1 ม.4-6/2, ค 6.1 ม.4-6/3, ค 6.1 ม.4-6/4,   
  ค 6.1 ม.4-6/5, ค 6.1 ม.4-6/6 
 

รวมทัง้หมด  11  ตวัชีว้ดั  
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค31201  เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์1                            กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4   ภาคเรยีนที ่1                   เวลา  40  ชัว่โมง       จ านวน 1.0 หนว่ยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 เรขาคณติวเิคราะห์  เส้นตรง  ระยะระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด  ความชันของ
เส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตั้งฉาก  ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง  ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด  ภาคตัด
กรวย  วงกลม  พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. หาระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุดได้ 
2. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก และน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหาได้ 
3. เขยีนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้ 

และเขียนกราฟของความสัมพันธ์นั้นได้ 
4. น าความรู้เรื่องการเลื่อนแกนทางขนานไปใช้ในการเขียนกราฟได้ 
5. น าความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค31202 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์ 2                            กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4  ภาคเรยีนที ่2                           เวลา  40  ชัว่โมง               จ านวน 1.0 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 ฟังกช์นัตรโีกณมิตแิละการประยกุต ์ ฟังก์ชันไซน์  โคไซน์ และฟังก์ชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ กราฟของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจ านวนจริงหรือมุม   
อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
2. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  2  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค32201 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์ 3                           กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 5      ภาคเรยีนที ่1                      เวลา  40  ชัว่โมง         จ านวน 1.0 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 ฟังกช์นัเอกซโ์พเนนเชยีลและฟังกช์นัลอการิทมึ  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  กราฟ
ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ลอการิทึมสามัญ  ลอการิทึมฐานอ่ืนๆ  สมการเอกซ์โพเนน
เชียลและสมการลอกการิทึม  
 เมตริกซแ์ละดเีทอรม์นิันต์  สญัลักษณ์ของเมตริกซ์  สมบัติของเมตริกซ์  ดีเทอร์มินันต์  การใช้เมตริกซ์
แก้ระบบสมการเชิงเส้น  การแก้ระบบสมการโดยวิธีดีเทอร์มินันต์  การแก้ระบบสมการโดยวิธีการด าเนินการ
ตามแถวเบื้องต้น 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และเขียนกราฟของ

ฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
2. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ และการด าเนินการของเมทริกซ์ 
4. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ nn  เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มไม่เกินสี่ได้ 
5. วิเคราะห์และหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค32202 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์ 4                         กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5      ภาคเรยีนที ่2                       เวลา  40  ชัว่โมง          จ านวน 1.0 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 เวกเตอรใ์นสามมติิ  เวกเตอร์และการเท่ากัน  การบวก  และการลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ด้วยส
เกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 จ านวนเชงิซ้อน  จ านวนเชิงซอ้น  กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิง
ขั้ว  สมการพหุนาม 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ 
2. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 
3. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่ก าหนดให้ได้ 
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน 
5. น าสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน การด าเนินการไปใช้แก้ปัญหาได้ 
6. น าความรู้เรื่องจ านวนเชิงซ้อนไปแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม

ดีกรีไม่เกินสามและหารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกได้ 
 
 

รวมทัง้หมด  6  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค33201 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์ 5                                   กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6    ภาคเรยีนที ่1                    เวลา  100  ชัว่โมง          จ านวน 2.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 ล าดับอนนัตแ์ละอนุกรมอนนัต์  ลิมิตของล าดับ  ผลบวกของอนุกรมอนันต์ 
 แคลคลูสัเบือ้งตน้  ลิมิตของฟังก์ชัน  ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์
ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร  อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท  อนุพันธ์อันดับสูง  การประยุกต์ของอนุพันธ์  
ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต  ปริพันธ์จ ากัดเขต  พ้ืนที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 
 ก าหนดการเชิงเสน้  การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  และการใช้วิธีของก าหนดการ 
เชิงเส้นในการแก้ปัญหา 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. หาลิมิตของล าดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิตได้ 
2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้และน าความรู้เรื่องล าดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. หาลิมิตของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
4. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่ก าหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
5. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ก าหนดได้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
6. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
7. หาปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่ก าหนดให้และหาพ้ืนที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่

ก าหนดให้ได้ 
8. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของก าหนดการเชิงเส้นที่ใช้กราฟของสมการ

และอสมการที่มีสองตัวแปรในการแก้ปัญหาได้ 
 

รวมทัง้หมด  8  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค33202 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์ 6                                   กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 6    ภาคเรยีนที ่2                         เวลา  100  ชัว่โมง           จ านวน 2.5 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 การวเิคราะหข์้อมลูเบือ้งตน้  โดยใช้ค่ากลางของข้อมูลและการวัดการกระจายของข้อมูล 
 การแจกแจงปกติ  ค่ามาตรฐาน  การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ  พ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติ 
 ความสมัพนัธเ์ชิงฟังกช์นัระหวา่งข้อมลู  แผนภาพการกระจาย  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่
ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา  การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลท านายค่าตัวแปรตามเมื่อก าหนด
ตัวแปรอิสระให้ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 
2. น าความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาบางประการได้ 
3. น าความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลได้ 
4. หาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติและน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติไปใช้ได้ 
5. เข้าใจความหมายของการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร 
6. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลาโดย

ใช้เครื่องค านวณ 
7. ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลท านายค่าตัวแปรตามเมื่อก าหนดตัวแปรอิสระให้ 

 
รวมทัง้หมด  7  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค30101  คณิตศาสตร ์                                   กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
เวลา  40  ชัว่โมง                                        จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 เซต  เซต การด าเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และการแก้ปัญหา 
 การให้เหตผุล  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค30102 คณติศาสตร ์                              กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
เวลา  40  ชัว่โมง                               จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 จ านวนจรงิ  จ านวนจริง สมบตัิของจ านวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ สมบัติการเท่ากันและการ
ไม่เท่ากัน สมการก าลังสองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ 
 เลขยกก าลังทีม่ีเลขชี้ก าลงัเปน็จ านวนตรรกยะ  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ รากที่ n 
ของจ านวนจริง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค30103 คณติศาสตร ์                                       กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
เวลา  40  ชัว่โมง                                                                จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 ความสมัพนัธ์และฟงักช์นั  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  
กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ตัวอย่างของฟังก์ชันที่ควรรู้จัก  การน ากราฟไปแก้ปัญหาบางประการ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค30104 คณติศาสตร ์                              กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
เวลา  40  ชัว่โมง                                            จ านวน 1.0 หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 อัตราสว่นตรโีกณมติิและการน าไปใช้  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30  องศา  
45  องศา และ 60  องศา  การอ่านค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติจากตารางหรือเครื่องคิดเลข การน าอัตราส่วน
ตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาระยะทาง และความสูง 
 ล าดับและอนกุรม  ล าดับ  ล าดับเลขคณิต  ล าดับเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต  
ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค30105 คณติศาสตร ์                                       กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
เวลา  40  ชัว่โมง                                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 สถิตเิบื้องต้น  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การแจกแจงความถี่ของข้อมูล  การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ  
การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และฐานนิยม  การหาต าแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้
เปอร์เซ็นต์ไทล์  การวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การส ารวจความคิดเห็น 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ค30106  คณิตศาสตร ์                                   กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
เวลาเรียน  40  ชัว่โมง                       จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 ความนา่จะเปน็  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ ความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค30201 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์                                    กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
เวลา  40  ชัว่โมง                                      จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
 การแยกตวัประกอบของพหนุามดีกรสีอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการ
แจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัว และ a  
0 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองท่ีอยู่ในรูปผลต่างก าลังสอง 
 สมการก าลงัสองตวัแปรเดยีว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้ 
2. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค30202 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์                              กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
เวลา  40 ชัว่โมง                                      จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
 ระบบสมการ การแก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบ
สมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง 
 การประยุกตข์องอัตราสว่นและร้อยละ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้อัตราส่วนและสัดส่วน การ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ร้อยละ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
2. น าระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค30203  เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์                               กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
เวลา  40  ชัว่โมง                                     จ านวน  1.0   หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
 ดอกเบีย้  ดอกเบี้ยคงต้น  ดอกเบี้ยทบต้น  มูลค่าเงินในอนาคตและมูลค่าเงินในปัจจุบัน 

 หลักทรัพย ์ ชนิดของหลักทรัพย์  การลงทุนในหลักทรัพย์  ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 

 ตราสารทางการเงิน  ตัว๋สัญญาใช้เงิน  ตั๋วแลกเงิน  เช็ค  การขายลดตั๋วเงิน  บัตรเครดิต 

 การแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ  อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  การค านวณการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 การซื้อขายในระบบผอ่นช าระ  ราคาเงินผ่อนและดอกเบี้ยผ่อนช าระ  เงินผ่อนช าระรายงวด 
ที่คิดดอกเบี้ยแบบคงต้น   เงินผ่อนช าระรายงวดที่คิดดอกเบี้ยแบบทบต้น 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละในการหาดอกเบี้ยได้ 
2. บอกชนิดของหลักทรัพย์ การลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ 
3. อธิบายลักษณะและสมบัติตราสารทางการเงินแต่ละชนิดได้ 
4. ค านวณการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ 
5. ค านวณการซื้อขายในระบบผ่อนช าระได้ 
6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  6  ผลการเรยีนรู ้
 
 



46 
 

ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค30204  เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์                              กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
เวลา  40  ชัว่โมง                                     จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 ค่าจา้ง  ข้อบังคับว่าด้วยการท างานของลูกจ้าง  การคิดวันและเวลาท างาน  ค่าตอบแทนในการท างาน  
การประกันสังคม  กองทุนทดแทน  เงินชดเชยในการออกจากงาน  
 การคิดภาษ ี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 การประกนัภยั เบี้ยประกัน 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. อธิบายลักษณะและข้อบังคับการท างานของลูกจ้างได้ 
2. ค านวณในลักษณะต่างๆ ได้ 
3. อธิบายการท าประกันภัยได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  3  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค30205  เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์                               กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
เวลา  40  ชัว่โมง                                         จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
 การวางแผนการทดลองเบื้องตน้   การเก็บรวบรวมข้อมูล  หลักการวางแผนการทดลอง  ขั้นตอนในการ
วางแผนทดลอง  ตัวอย่างแผนการทดลองอย่างง่ายและการวิเคราะห์ผลเบื้องต้น  การเขียนรายงานผลการ
ทดลอง 
 ก าหนดการเชิงเสน้ การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการใช้วิธีก าหนดการเชิงเส้นในการ
แก้ปัญหา 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. รู้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักการและขั้นตอนในการวางแผนการทดลอง 
2. วิเคราะห์และเขียนรายงานผลการทดลองได้ 
3. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของก าหนดการเชิงเส้นที่ใช้กราฟของสมการ

และอสมการที่มีสองตัวแปรในการแก้ปัญหาได้ 
 
 

รวมทัง้หมด  3  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ค30206 เสรมิทกัษะคณติศาสตร ์                               กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
เวลา  40  ชัว่โมง                            จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
 แผนที่และการส ารวจ  ทิศ แผนที่ การส ารวจพ้ืนราบ  การหาพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยมในพ้ืนที่จริง 
 ลมิิตและความต่อเนื่องของฟังกช์ัน ลิมิตของฟังก์ชัน และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. น าความรู้เรื่องทิศ แผนที่ ไปใช้ในการส ารวจพื้นราบได้ 
2. หาพืน้ที่ของรูปหลายเหลี่ยมในพื้นที่จริงได้ 
3. หาลิมิตของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
4. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่ก าหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 

 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
ค30207 การใชง้านเบื้องตน้โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad      กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 4 – 6 
เวลา   20    ชัว่โมง                                                                          จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการ ในสาระต่อไปนี้ 
 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad คุณสมบัติและความสามารถของ
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เครื่องมือและเมนูค าสั่งของโปรแกรม 
 การสรา้งพืน้ฐานทางเรขาคณติ การสร้างส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง วงกลม เส้นตั้งฉาก มุมฉาก รูป
สี่เหลี่ยม การตั้งชื่อจุด การระบายสีโดยการสร้างบริเวณภายในรูปเรขาคณิต การสร้างรูปสามเหลี่ยมใดๆ และส่วน
ที่แสดงมุม รูปเรขาคณิตและเครื่องมือก าหนดเอง การสร้างตารางแสดงความสัมพันธ์ในรูปเรขาคณิต 
 การแปลงทางเรขาคณติ การเลื่อนขนาน การสะท้อน การย่อ/ขยาย การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต 
 กราฟ ฟังกช์นัและภาพเคลื่อนไหว การสร้างกราฟของภาคตัดกรวยตามวิธีการทางเรขาคณิต โดเมน
และเรนจ์ของฟังก์ชัน การด าเนินการของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ การสร้างภาพเคลื่อนไหว 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
  
 

ผลการเรยีนรู ้
1. บอกสมบัติและความสามารถของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ได ้
2. สามารถเลือกใช้กล่องเครื่องมือและเมนูค าสั่งของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

ในการสร้างรูปเรขาคณิตได้ 
3. สามารถใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในการสร้าง การวัด ส่วนต่างๆ ของ

รูปเรขาคณิตได้ 
4. สร้างกราฟของภาคตัดกรวยตามวิธีการทางเรขาคณิตได้ 
5. สร้างภาพการหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันได้ 
6. สร้างกราฟของการด าเนินการของฟังก์ชันและฟังก์ชันประกอบได้ 
7. สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิตได้ 

 
 

รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

รายวชิาพื้นฐาน 

 ว30101  ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 จ านวน  40  ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ว30102  ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 ว30103  ฟิสิกส์    จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30104  เคมี    จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30105  ชีววิทยา   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 

รายวชิาเพิม่เตมิ 

 ว30201  ฟิสิกส์    จ านวน   80 ชั่วโมง 2.0  หน่วยกิต 
 ว30202  ฟิสิกส์    จ านวน   80 ชั่วโมง   2.0  หน่วยกิต 
 ว30203  ฟิสิกส์    จ านวน   80 ชั่วโมง  2.0  หน่วยกิต 
 ว30204  ฟิสิกส์    จ านวน   80 ชั่วโมง  2.0  หน่วยกิต 
 ว30205  ฟิสิกส์    จ านวน   80 ชั่วโมง  2.0  หน่วยกิต 
 ว30221  เคมี    จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30222  เคมี    จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30223  เคมี    จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30224  เคมี    จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30225  เคมี    จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต  
 ว30241  ชีววิทยา   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ว30242  ชีววิทยา   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30243  ชีววิทยา   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30244  ชีววิทยา   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 ว30245  ชีววิทยา   จ านวน  60  ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต  
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ว30101 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 1                     กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 
เวลา  40   ชัว่โมง                                  จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
  
 สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ เกี่ยวกับโครงสร้างโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค การแปรสัณฐานแผ่น
ธรณีภาค ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ล าดับชั้นของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา ประโยชน์ของข้อมูลทาง
ธรณีวิทยา วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ทดลองตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 
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  

 
 
รวมทัง้หมด  7  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ว30102 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 2                      กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เวลา  20   ชัว่โมง                                  จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
  
 สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ เกี่ยวกับ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม ยานอวกาศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ทดลองตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 
รหสัตวัชีว้ดั 

ว 7.1   ม. 4-6/2 
ว 7.2    ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2  ,  ม. 4-6/3 

 
 
รวมทัง้หมด  4  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ว30103 ฟสิิกส ์                                  กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เวลา  60   ชัว่โมง                                            จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
            

ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรง
กับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง อนุภาคในสนามไฟฟ้า และอนุภาคในสนามแม่เหล็ก แรงนิวเคลียร์ 
และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว และความเร่งของ
การเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย สมบัติ ของ
คลื่นกลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถ่ี และความยาวคลื่น การเกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง 
ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพเสียง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มลพิษทาง
เสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และเสนอวิธีการป้องกัน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ
น าเสนอผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิชชัน  ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ และ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการน าไปใช้ประโยชน์ ชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุ
กัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี บอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ และผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน   การ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
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 
 
 

รวมทัง้หมด  16  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
ว30104 เคมีพืน้ฐาน                                                   กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 4  ภาคเรยีนที ่ 1                              เวลา 60 ชัว่โมง      จ านวน 1.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษาวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอมของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล

และไอโซโทป สัญลักษณ์นิวเคลียร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิด การจัดเรียงธาตุใน
ตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับชนิดของพันธะเคมี
จากการน าไฟฟ้าของสารบางชนิด ศึกษาการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเวเลนต์ สารประกอบ
ไอออนิก และโลหะ 

ศึกษาและทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
ค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน การ
ใช้ประโยชน์และผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเกิดและแหล่งปิโตรเลียม กระบวนการแยก
แก๊สรรมชาติ การกลั่นน้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา เชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวัน เลข
ออกเทน เลขซีเทน 

ศึกษาความหมายและตัวอย่างพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ 
พอลิเมอร์ โครงสร้าง สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ ศึกษาทดลองจ าแนกชนิดของพลาสติกบางชนิดโดยใช้ความหนาแน่นเป็นเกณฑ์ 

ศึกษายางธรรมชาติรวมทั้งยางสังเคราะห์ เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ และทดลองเตรียมเส้นใย
สังเคราะห์ศึกษาองค์ประกอบหลัก โครงสร้าง ประเภท แหล่งที่พบและความส าคัญของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด
โปรตีน และกรดนิวคลีอิกซ่ึงเป็นสารชีวโมเลกุล ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรตลิพิด 
โปรตีน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูล  และการอภิปราย 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุและสารประกอบ 
พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี การใช้เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกุล สามารถน าความรู้และ
หลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและ
วิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ว30105  ชวีวทิยา                                กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เวลา  60   ชัว่โมง                         จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  ทดลอง  การรักษาดุลยภาพของเซลล์สิ่งมีชีวิต  กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ าใน
พืช  กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า  แร่ธาตุ  และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อ่ืน ๆ ระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย  กระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  การเกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  ผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ  ผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ดุลย-ภาพของระบบนิเวศ  กระบวนการเปลี่ยนแปลง  แทนที่ของสิ่งมีชีวิต  
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางในการดูแลรักษา  สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศ  และระดับโลก  แนวทางในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การด าเนินการเฝ้าระวัง  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล   บันทึกข้อมูล และการอภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
มีความรับผิดชอบ  รอบคอบ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีจิตวิทยาศาสตร์และ จริยธรรม  ในการใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อย่างมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30201  ฟสิิกส ์                                          กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เวลา  80   ชัว่โมง                                            จ านวน  2.0  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย การวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและ
การทดลองในวิชาฟิสิกส์ การบอกต าแหน่งของวัตถุ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และแรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่
แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์     จรยิธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ 
2. อธิบายความส าคัญของการทดลอง การวัดปริมาณกายภาพต่างๆ และการบันทึกผลการวัด 
3. อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง และปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง 
4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนว

ตรงที่มีความเร่งคงตัว 
5. อธิบายแรงและหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง 
6. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
7. อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 
8. อธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง 
9. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
10. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
11. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

 
รวมทัง้หมด 11 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30202  ฟสิิกส ์                                           กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 
เวลา  80   ชัว่โมง                                                     จ านวน  2.0  หนว่ยกติ 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  ทดลองและค านวณเกี่ยวกับหลักการของกลศาสตร์ในเรื่อง งาน พลังงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน ก าลัง เครื่องกลอย่างง่ายและประสิทธิภาพ
ของเครื่องกล โมเมนตัม การชนกันของวัตถุและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์กและผล
ของทอร์กท่ีมีต่อสภาพการหมุน สภาพสมดุลและเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดสมดุล สภาพยืดหยุ่นของวัตถุและมอดุลัส  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ   
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์     จรยิธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. อธิบายงานและวิเคราะห์งานของแรงต่าง ๆ 
2. อธิบายพลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน 
3. อธิบายและใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในสถานการณ์ต่างๆ 
4. อธิบายการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย 
5. อธิบายโมเมนตัม และความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมท่ีเปลี่ยนไป 
6. อธิบายการชนของวัตถุ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม และวิเคราะห์การชนกันของวัตถุ 
7. อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนและความสัมพันธ์ของปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการหมุน 
8. อธิบายทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย และความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกับโมเมนต์ความเฉื่อย 
9. อธิบายโมเมนตัมเชิงมุม และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 
10. อธิบายพลังงานจลน์ของการหมุนของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุน 
11. อธิบายสภาพสมดุลของวัตถุ และวิเคราะห์สภาพสมดุลตามเงื่อนไขของสมดุล 
12. อธิบายผลของแรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ 
13. อธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุและผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุมีความเกี่ยวข้องกับศูนย์กลาง

มวลและศูนย์ถ่วงของวัตถุ 
14. อธิบายการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย 
15. อธิบายสภาพยืดหยุ่นของของแข็งและมอดุลัสของยัง 

 
รวมทัง้หมด 15 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30203  ฟสิิกส ์                                           กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 
เวลา  80   ชัว่โมง                                  จ านวน  2.0  หนว่ยกติ 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  ทดลองและค านวณเกี่ยวกับหลักการของคลื่นในเรื่อง องค์ประกอบและการ
เคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติของเสียง สมบัติของคลื่นเสียง การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ
คลื่นเสียง การสั่นพ้องของเสียง บีตส์  ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก หูและการได้ยิน ความเข้ม
ของเสียงและมลพิษทางเสียง  ธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโค้ง เลนส์บางและหลักการของ
ทัศนอุปกรณ์บางชนิดการรับรู้สีของนัยน์ตาคน แสงเชิงฟิสิกส์และการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับคลื่นแสง  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรยีนรู ้ 
1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่น และการเกิดคลื่นกล 
2. อธิบายสมบัติของคลื่น ได้แก ่การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 
3. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง 
4. อธิบายการเกิดเสียงและสมบัติของเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการ

เลี้ยวเบน 
5. อธิบายเกี่ยวกับการได้ยินได้แก่ ระดับเสียง ระดับสูงต่ าของเสียง คุณภาพเสียง และผลของมลพิษ

ทางเสียงต่อการได้ยิน 
6. อธิบายความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องของวัตถุ 
7. อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างของเสียง และการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
8. อธิบายการสะท้อนของแสง การหาต าแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบและ

กระจกเงาโค้ง ทั้งโดยการเขียนภาพและการค านวณ 
9. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางสองชนิด 
10. อธิบายการหาต าแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากเลนส์บาง ทั้งโดยการเขียนภาพและการ

ค านวณ 
11. อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง ได้แก่ การกระจายแสง การสะท้อนกลับหมดของแสง รุ้งการ

ทรงกลด และมิราจ 
12. อธิบายหลักการท างานของทัศนอุปกรณ์บางชนิด ได้แก ่เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูปกล้อง

จุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์ 
13. อธิบายความสว่างและการมองเห็นสี 
14. อธิบายการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่ผ่านช่องเล็กยาว (หรือสลิต) และการใช้เกรตติง 
15. อธิบายการกระเจิงของแสง  รวมทัง้หมด 15 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30204  ฟสิิกส ์                                            กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 
เวลา  80   ชัว่โมง                                  จ านวน  2.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  ทดลองและค านวณเกี่ยวกับหลักการของไฟฟ้าและแม่เหล็กในเรื่อง กฎของคูลอมบ์ 

สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุและตัวเก็บประจุ กฎของโอห์ม สภาพต้านทานและสภาพน าไฟฟ้า การ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายการหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก 
ความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและไฟฟ้าหลักการของมอเตอร์ กฎการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์
และกฎของเลนซ์ หลักการของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง แนวคิดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์     จรยิธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรยีนรู ้ 
1. อธิบายการเหนี่ยวน าไฟฟา้ 
2. อธิบายแรงกระท าระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟา้ 
3. อธิบายสนามไฟฟา้ สนามไฟฟ้าของจุดประจ ุและสนามไฟฟา้ของตัวน าทรงกลม 
4. อธิบายพลังงานศักยไ์ฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความตา่งศักย์ระหว่างสองต าแหนง่ 
5. อธิบายความจ ุหลักการท างานของตัวเก็บประจุและผลการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมหรือขนาน 
6. อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟา้สถิต 
7. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในตัวกลาง และวิเคราะห์หากระแสไฟฟ้าในลวดตวัน าโลหะ 
8. อธิบายกฎของโอห์ม ความตา้นทาน และการใช้กฎของโอห์ม 
9. อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟา้และความต่างศักย์ระหว่างขั้ว 
10. อธิบายพลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้าในวงจร 
11. วิเคราะห์และหาปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย 
12. อธิบายแรงกระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก และแรงกระท าต่อลวด

ตัวน าที่มีกระแสไฟฟา้ผา่นและอยู่ในสนามแม่เหล็ก 
13. อธิบายการหมุนของขดลวดที่มีกระแสไฟฟา้ผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก และการน าหลักการนี้ไปสร้าง

และอธิบายการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า 
14. อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า กฎของฟาราเดย์ และการน าหลักการนีไ้ปสร้างและอธบิายการท างาน

ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
15. อธิบายลักษณะของไฟฟา้กระแสสลบั การผลิตไฟฟา้กระแสสลบั และปริมาณที่เก่ียวข้อง 
16. อธิบายหลักการท างานของหม้อแปลง 
17. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
18. อธิบายโพลาไรเซชันของแสง แสงโพลาไรส ์และแสงไมโ่พลาไรส์ รวมทัง้หมด 18 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30205  ฟสิิกส ์                                                     กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เวลา  80   ชัว่โมง                                                     จ านวน  2.0  หนว่ยกติ 
 
             ศึกษา วิเคราะห์ ทดลองและค านวณเกี่ยวกับหลักการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ในเรื่อง ความ
ร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของแก๊สและพลังงานภายในระบบของแก๊ส ความดัน
ในของไหลและกฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหล และหลักแบร์นูลลี 
การค้นพบอิเล็กตรอน แนวคิดเก่ียวกับแบบจ าลองอะตอม สมมติฐานของพลังค์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 
ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ 
รังสีในธรรมชาติ การป้องกันอันตรายและการใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์     จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรยีนรู ้ 
1. อธิบายความดัน หลักการของเครื่องวัดความดัน 
2. อธิบายหลักอาร์คิมีดิส และน าไปใช้อธบิายเกี่ยวกับการลอยของวัตถุในของไหล 
3. อธิบายความตึงผิวของของเหลวและความหนืดในของเหลว 
4. อธิบายการไหลของของไหลอดุมคติ ซ่ึงเป็นการเคลื่อนที่ทีเ่ป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลงังาน 
5. อธิบายผลของความร้อนที่ท าให้สารเปลี่ยนอณุหภูมิและเปลี่ยนสถานะ 
6. อธิบายแก๊สอุดมคต ิกฏของแก๊ส และใช้กฏของแก๊สอธิบายพฤติกรรมของแก๊ส 
7. อธิบายทฤษฎีจลน์ของแก๊สและใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติทางกายภาพของแก๊สได้ 
8. อธิบายพลังงานภายในระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างพลงังานความร้อน พลังงานภายในระบบ และงานที่

ระบบท าหรือรับจากสิง่แวดล้อม 
9. อธิบายการค้นพบอิเล็กตรอน และโครงสร้างอะตอมตามแบบจ าลองอะตอมของทอมสันและรัทเทอร์ฟอร์ด 
10. อธิบายสมมติฐานของพลังค ์
11. อธิบายทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของโบร์และระดับพลงังานของอะตอม 
12. อธิบายปรากฏการณโ์ฟโตอิเล็กทริกและปรากฏการณ์คอมป์ตันซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ที่สนบัสนนุว่าแสงแสดง

สมบัติของอนุภาคได ้
13. อธิบายสมมติฐานของเดอบรอยล์ และทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 
14. อธิบายโครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม 
15. อธิบายกัมมันตภาพรังสี และการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 
16. อธิบายหลักการทีเ่กี่ยวข้องการสลายของธาตุกัมมันตรังสี 
17. อธิบายไอโซโทปและการแยกไอโซโทป 
18. อธิบายแรงนิวเคลียร ์พลังงานยึดเหนี่ยว และ เสถียรภาพของนิวเคลียส 
19. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงานนวิเคลียร์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการใช้ประโยชน์ 
20. อธิบายประโยชน์และโทษของรังสีและการป้องกัน รวมทัง้หมด 20 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30221  เคม ี                                  กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เวลา  60   ชัว่โมง                                  จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 

 

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบ
กลุ่มหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ศึกษาอนุภาคมูลฐานของอะตอมเลข
อะตอม เลขมวล ไอโซโทป ศึกษา ทดลองเก่ียวกับสีของเปลวไฟจากสารประกอบและเส้นสเปกตรัมของธาตุ
บางชนิด ศึกษาและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับพลังงานของ
อิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน ศึกษาวิเคราะห์การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุของนักวิทยาศาสตร์ 
แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบ ศึกษาค านวณและเปรียบเทียบเลข
ออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน 

ศึกษาวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหรือพันธะเคมีของสาร กฎออกเตต การเกิดพันธะและ
ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ สูตร การเรียกชื่อ และโครงสร้างสารประกอบโคเวเลนต์ ความยาวพันธะพลังงาน
พันธะ การค านวณหาพลังงานพันธะและพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์ 
รูปร่างของโมเลกุลและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สารโครงผลึก
ร่างตาข่าย สมบัติบางประการของสารโคเวเลนต์ การเกิดพันธะไอออนิกโครงสร้างของสารประกอบไอออนิก 
สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก 
ทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิกปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ศึกษา
เกี่ยวกับพันธะโลหะ 

ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุตามหมู่และตามคาบเก่ียวกับจุด
หลอมเหลว จุดเดือด ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ การละลายน้ าและเลข
ออกซิเดชัน ศึกษาและทดลองเก่ียวกับปฏิกิริยาของธาตุ และการละลายน้ าของสารประกอบบางชนิดของธาตุ
หมู่ IA และ IIA ศึกษาต าแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชันและ
ฝึกค านวณหาเลขออกซิเดชัน ทดลองเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนสี
ของสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน ศึกษาสมบัติของธาตุกึ่งโลหะธาตุกัมมันตรังสี การเกิด
กัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาและค านวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษา
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกัมมันตรังสี และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี ธาตุ
และสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิตละสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ 
การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย  การทดลอง    ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุและสารประกอบ 
และพันธะเคมี สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรยีนรู ้
1. เปรียบเทียบและอธิบายแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และ

แบบกลุ่มหมอกได้ 
2. เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้ 
3. อธิบายผลการศึกษาที่ท าให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอิเล็กตรอนในอะตอมอยู่ในระดับพลังงาน

ต่าง ๆ กันได้ 
4. เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ รวมทั้งสามารถระบุ

เลขหมู่ เลขคาบและกลุ่มของธาตุในตารางธาตุได้ 
5. อธิบายแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่างๆ เกี่ยวกับการจัดแบ่งธาตุเป็นหมวดหมู่จนได้

เป็นตารางธาตุ พร้อมทั้งระบุปัญหาของการจัดหมวดหมู่ธาตุได้ 
6. สรุปแนวโน้มสมบัติต่างๆ ของธาตุตามหมู่และคาบ ในเรื่องเกี่ยวกับขนาดอะตอม รัศมีไอออน 

พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนจุดหลอมเหลวและจุด
เดือด พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบได้ 

7. ค านวณเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบเลข
ออกซิเดชันของธาตุโลหะกับธาตุอโลหะได้ 

8. บอกเหตุผลที่แสดงว่ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารหรือพันธะเคมีได้ 
9. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์และระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลได้ 
10. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้ 
11. ใช้ความรู้เรื่องความยาวพันธะและพลังงานพันธะระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ได้ 
12. ใช้ค่าพลังงานพันธะค านวณหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาได้ 
13. อธิบายโครงสร้างของสารโคเวเลนต์ที่มีโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้ 
14. ท านายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเขียนแสดงด้วยโครงสร้างลิวอิสได้ 
15. อธิบายสภาพขั้วและทิศทางของขั้วของพันธะโคเวเลนต์และของโมเลกุลโคเวเลนต์ได้ 
16. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนต์ได้ 
17. บอกสมบัติที่แตกต่างกันของสารโคเวเลนต์ประเภทโมเลกุลไม่มีขั้ว โมเลกุลมีขั้ว และโครง

ผลึกร่างตาข่ายได้ 
18. อธิบายเกี่ยวกับกฎออกเตต การเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออนิกและโครงสร้างของ

สารประกอบไอออนิกได้ 
19. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได้ 
20. อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก และสมบัติบางประการ

ของสารประกอบไอออนิกได้ 
21. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิได้ 
22. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใช้ความรู้เรื่องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะได้ 
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23. สรุปสมบัติต่าง ๆ ของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่และตามคาบเกี่ยวกับจุด
หลอมเหลว จุดเดือด ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์  การละลาย
น้ า และเลขออกซิเดชัน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบได้ 

24. เปรียบเทียบสมบัติของธาตุแทรนซิชันกับธาตุหมู่ IA IIA VIIA และพวกธาตุกึ่งโลหะได้ 
25. เปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุแทรนซิชันกับสารประกอบของธาตุหมู่ IA IIA 

และ VIIA ได ้
26. อธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสีและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์บางปฏิกิริยาได้ 
27. อธิบายหลักการเกิดปฏิกิริยาฟิชชัน ปฏิกิริยาฟิวชัน ปฏิกิริยาลูกโซ่ และการน าปฏิกิริยา

ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ 
28. บอกประโยชน์และโทษของธาตุหมู่ IA IIA VIIA ธาตุแทรนซิชันและธาตุกัมมันตรังสีได้ 

 
 

รวมทัง้หมด 28 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30222  เคม ี                                  กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เวลา  60   ชัว่โมง                                                     จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาและค านวณเก่ียวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ 
มวลโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษาหน่วย 
และการค านวณความเข้มข้นของสารละลาย ศึกษาและทดลองเตรียมสารละลาย ศึกษาและทดลอง และ
เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล 
สูตรเอมพิริคัลหรือสูตรอย่างง่าย และสูตรโดรงสร้าง การค านวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตรการค านวณหาสูตร  
เอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี ทดลองและค านวณหาอัตาส่วนจ านวน
โมลของสารตั้งต้นที่ท าปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษาสมบัติของระบบปิดและระบบเปิด ศึกษาและฝึกค านวณปริมาณ
สารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี ศึกษาทดลองและค านวณปริมาตรของแก๊สใน
ปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดรศึกษาและฝึกค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ และสมการเคมีที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ สารก าหนดปริมาณ ผลได้
ร้อยละ 

ศึกษาสมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ทดลองเตรียมผลึกสาร และศึกษาชนิดของผลึก  
การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง การหลอมเหลว การระเหิด ศึกษาวิเคราะห์สมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความ
ตึงผิว การระเหย ความดันไอ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวความสัมพันธ์
ระหว่างความดันไอของของเหลวต่างชนิด และผลของอุณหภูมิต่อความดันไอ ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติบาง
ประการของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ศึกษาและทดลองเก่ียวกับความสัมพันธ์ของความดันอุณหภูมิและ
ปริมาตรของแก๊ส และค านวณหาปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊สโดยใช้กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล 
กฎรวมแก๊ส ศึกษาและค านวณความดัน ปริมาตร จ านวนโมล มวล และอุณหภูมิของแก๊สตามกฎแก๊สสมบูรณ์ 
ศึกษาทดลองการแพร่และอัตราการแพร่ของแก๊ส การค านวณเก่ียวกับกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม ศึกษา
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และการค านวณเก่ียวกับ
ผลผลิตของปฏิกิริยาเคมี สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
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ผลการเรยีนรู ้  
1. ค านวณมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุได้ 
2. ค านวณมวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตร และมวลของสาร 1 โมเลกุลได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ของสาร ซึ่งได้แก่ จ านวนโมล จ านวนอนุภาค

มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP รวมทั้งใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวค านวณหาปริมาณใด
ปริมาณหนึ่งได้ 

4. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรือปริมาตรตามต้องการ และค านวณหา
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ ที่ก าหนดให้ได้ 

5. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารต่อไปนี้ได้ 
         5.1 สารละลายกับตัวท าละลาย       

5.2 สารละลายที่มีตัวท าละลายชนิดเดียวกัน แต่ความเข้มข้นต่างกัน 
        5.3 สารละลายที่มีตัวท าละลายต่างชนิดกัน แต่มีความเข้มข้นเท่ากัน 

6. ค านวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่ก าหนดให้ได้ 
7. ค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสารได้ 
8. เขียนและดุลสมการเคมี เมื่อทราบสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ได้ 
9. ค านวณหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเป็นสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ีได้ 
10. สรุปข้อความของกฎเกย์–ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร รวมทั้งสามารถใช้กฎทั้งสอง

ค านวณหาปริมาตรของแก๊สที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊สได้ 
11. ค านวณหาจ านวนโมล มวลของสาร ปริมาตรของแก๊สที่ STP หรือจ านวนอนุภาคของ

สารจากสมการเคมีได้ 
12. ระบุสารก าหนดปริมาณและใช้ค านวณหาปริมาณของสารอ่ืนในปฏิกิริยาเคมีได้ 
13. ค านวณหาผลได้ร้อยละของสารจากการทดลองที่ก าหนดให้ได้ 
14. อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได้ 
15. อธิบายเหตุผลที่ท าให้ธาตุบางชนิดปรากฏเป็นรูปต่าง ๆ ได ้
16. อธิบายสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหยและการเกิดความดันไอได้ 
17. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวได้ 
18. ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติบางประการของแก๊สได้ 
19. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของแก๊สได้ 
20. ใช้กฎต่าง ๆ ของแก๊สค านวณหาปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจ านวนโมลหรือมวล

ของแก๊สได้ 
21. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ของแก๊สกับมวลโมเลกุล รวมทั้งสามารถ

เปรียบเทียบอัตราการแพร่และอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สได้ 
 

รวมทัง้หมด 21 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30223  เคม ี                                  กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
เวลา  60   ชัว่โมง                                  จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
  

ศึกษาความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลองเพ่ือศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การ
ค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารจากกราฟ ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
โดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค การเกิดสารเชิงซ้อนกัมมันต์ พลังงานกับการด าเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลองเก่ียวกับผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวหน่วง
ปฏิกิริยาต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา และการใช้ทฤษฎีจลน์อธิบายผลของปัจจัย
ต่างๆ ที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ การเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยา
ที่ผันกลับได้ ทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดภาวะสมดุลระหว่าง
สถานะ สมดุลในสารละลายอิ่มตัว สมดุลไดนามิก ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีในปฏิกิริยาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมีค านวณหาค่าคงที่
ของสมดุลและหาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ทดลองเพ่ือศึกษาผลของความเข้มข้น ความ
ดัน อุณหภูมิต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอและการน าหลักของเลอชาเตอลิเอไปใช้
ในกระบวนการอุตสาหกรรม กระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ 
ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ศึกษาไอออนในสารละลาย กรด และเบส ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เร
เนียส เบรินสเตด–ลาวร ีและลิวอิส ศึกษาและทดลองเก่ียวกับการถ่ายโอนโปรตอนของสารละลายกรด-เบส 
ศึกษาคู่กรด–เบส การค านวณและการเขียนสมการการแตกตัวของกรด-เบส การค านวณค่าคงที่  การแตกตัว
เป็นไอออนของกรดอ่อนและเบสอ่อน ศึกษาและทดลองการแตกตัวเป็นไอออนของน้ า การค านวณค่าคงท่ีการ
แตกตัวของน้ า pH ของสารละลาย และการค านวณค่า pH อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด-เบส สารละลายกรด-เบส
ในชีวิตประจ าวันและในสิ่งมีชีวิต ศึกษาและทดลองเรื่องปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยา  การเกิดเกลือจาก
ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดกับสารละลายเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ ศึกษาเกี่ยวกับการไทเทรต
สารละลายกรด-เบส การเขียนกราฟและการหาจุดสมมูลจากกราฟของการไทเทรต และค านวณหาความ
เข้มข้นของสารละลายกรด-เบส ศึกษาหลักการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ส าหรับไทเทรตกรด-เบส การประยุกต์
ความรู้เรื่องการไทเทรตไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาและทดลองสมบัติความเป็นบัฟเฟอร์ของสารละลาย 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
และสารละลายกรด-เบส สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
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ผลการเรยีนรู ้  
1. ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
2. เขียนและแปลความหมายกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารกับเวลา

รวมทั้งสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากกราฟได้ 
3. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค 

และการเกิดสารเชิงซ้อนกัมมันต์ได้ 
4. แปลความหมายกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี

และสามารถระบุได้ว่าเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายพลังงานได้ 
5. ระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
6. อธิบายผลของความเข้มข้นและพ้ืนที่ผิวของสาร อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาที่

มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
7. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับ ภาวะสมดุล สมดุลระหว่างสถานะ สมดุลใน

สารละลายอิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี และค่าคงท่ีสมดุลได้ 
8. อธิบายสมบัติต่างๆ ของระบบ ณ ภาวะสมดุลได้ 
9. เขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุลได้ 
10. ค านวณค่าคงท่ีสมดุลและความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลได้ 
11. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ พร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อ

ภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนได้ 
12. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงท่ีสมดุลพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลได้ 
13. อธิบายการปรับตัวของระบบเพ่ือเข้าสู่ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ รวมทั้ง

การเลือกภาวะที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์สูงในอุตสาหกรรมได้ 
14. อธิบายการเกิดสมดุลเคมีในกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต และปรากฏการณ์ต่างๆ ใน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
15. เปรียบเทียบสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ และ

ระบุประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ได้ 
16. อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลายในน้ า พร้อมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ท า

ให้สารละลายแสดงสมบัติเป็นกรดหรือเบสได้ 
17. อธิบายความหมายของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด–เบสอาร์เรเนียส เบรินสเตด–ลาวรี 

และลิวอิส พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของกรดหรือเบสตามทฤษฎีกรด–เบสเหล่านี้ได ้
18. ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด–เบสในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด–เบสเบรินสเตด–

ลาวรีได้ 
19. อธิบายความสามารถในการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน รวมทั้ง

ค านวณหาร้อยละของการแตกตัว และค่าคงท่ีการแตกตัวของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนได้ 
20. เปรียบเทียบปริมาณการแตกตัวของกรดหรือเบส และค านวณหาความเข้มข้นของ H3O+  

และOH- โดยใช้ค่าคงท่ีการแตกตัวของกรดและเบสได้ 
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21. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของน้ าเมื่อเติมกรดหรือเบส พร้อมทั้งค านวณหา
ความเข้มข้นของ H3O+  และOH-  ในสารละลายได้ 

22. ค านวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเข้มข้นของ H3O+ หรือ OH- และบอก
ความเป็นกรด – เบสของสารละลายจากค่า pH ได้ 

23. อธิบายเหตุผลที่ท าให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี และใช้ช่วงของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บ
อกค่า pH หรือความเป็นกรด – เบสของสารละลายได้ 

24. อธิบายความส าคัญของ pH หรือความเป็นกรด – เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

25. อธิบายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส และกรดหรือเบสกับสารบางชนิด 
พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา และบอกสมบัติของเกลือที่เกิดขึ้นได้ 

26. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาการสะเทิน พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้ 
27. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ า พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา

ได้ 
28. อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด–เบส 

ตลอดจนค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรตได้ 
29. เขียนกราฟของการไทเทรตและหาจุดสมมูลจากกราฟ พร้อมทั้งบอกค่า pH ของ

สารละลาย ณ จุดสมมูลได้ 
30. อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสลงในระบบบัฟเฟอร์ เขียนสมการ

แสดงปฏิกิริยาการควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้ 
 
 

รวมทัง้หมด 30 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30224  เคม ี                                  กลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์
เวลา  60   ชัว่โมง                จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาชนิดของพันธะระหว่างคาร์บอน  สูตรเคมี  ไอโซเมอร์ของสารประกอบไฮโดรเจนคาร์บอน  และ

ทดลองการจัดตัวของคาร์บอนในสารประกอบ  ศึกษาและทดลองสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  แบบ
สายตรง  แบบวงแหวน  อะโรมาติก  มลพิษท่ีอาจเกิดขึ้นและการแก้ไข  ศึกษาหมู่ฟังก์ชัน  สูตรเคมีของ
สารประกอบคาร์บอน  ศึกษาและทดลองสมบัติ  ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์  แอลดีไฮด์  คีโตน  กรดอินทรีย์  เอส
เทอร์  เอไมด์  เอมีน  ความส าคัญของอาหารต่อชีวิตและสุขภาพ  อาหารกับสารชีวโมเลกุล  ซึ่งได้แก่ไขมันและ
น้ ามัน  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ศึกษาองค์ประกอบ  โครงสร้าง   แหล่งที่เกิดในธรรมชาติของสารชีวโมเลกุล  
ศึกษาและทดลองสมบัติ  ปฏิกิริยาเคมีบางประเภทของไขมันและน้ ามัน  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ศึกษาสมบัติการ
ท างานของเอนไซด์  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุล   แหล่งก าเนิดและองค์ประกอบ
ของปิโตเคมี  วิธีแยกน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  กระบวนการผลิตและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีบางชนิด  
ชนิดและปฏิกิริยาของพอลิเมอร์  ศึกษาชนิด  สมบัติ  และประโยชน์ของพลาสติก  เส้นใย  ยาง  ซิลิโคน  รวมทั้ง
มลพษิท่ีอาจเกิดข้ึน  และแนวทางในการป้องกัน  ศึกษาความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าไปใช้ประโยชน์  ในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มี
จิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. ศึกษาและอธิบายชนิดของพันธะระหว่างคาร์บอน  สูตรเคมี  ไอโซเมอร์  ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
2. ทดลองและอธิบายสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบสายตรง  แบบวงแหวนอะโร

มาติก  มลพิษท่ีอาจเกิดขึ้นและการแก้ไข 
3. ทดลองและอธิบายสมบัติปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์  แอลดีไซด์  คีโตน  กรดอินทรีย์  เอสเทอร์เอไมด์  เอ

มีน 
4. ศึกษา  ทดลองและอธิบายสมบัติปฏิกิริยาเคมีบางประการของไขมันและน้ ามัน  โปรตีน คาร์โบไฮเดรต   
5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแหล่งก าเนิด  องค์ประกอบของปิโตรเลียม  วิธีแยกน้ ามันดิบและ ก๊าซธรรมชาติ 
6. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมิอร์และสมบัติของพอลิเมอร์ 

 
รวมทัง้หมด  6  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30225  เคม ี                                  กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เวลา  60   ชัว่โมง                                                              จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ปฏิกิริยาการโอนอิเล็กตรอน  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ปฏิกิริยารีดักชัน  ปฏิกิริยารี
ดอกซ์  ฝึกเขียนและดุลสมการรีดอกซ์  ศึกษาและทดลองหลักการของเซลล์กัลวานิก  การหาค่าศักย์ไฟฟ้า
มาตรฐานครึ่งเซลล์  การค านวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์  ปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ  บาง
ชนิดที่เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีในชีวิตประจ าวัน  ศึกษาหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์และปฏิกิริยาที่เกิดภายใน
เซลล์  การน าหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ไปใช้ในการแยกสาร  การท าให้โลหะบริสุทธิ์  การถลุงแร่  และ
การซุปโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า  การอะโนไดซ์  ศึกษาการผุกร่อนของโลหะและการป้องกันการผุกร่อนของ
โลหะ  ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี  ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับธาตุและ
สารประกอบที่ส าคัญในประเทศไทย  แร่เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมเคมี  อุตสาหกรรมที่ใช้โซเดียมคลอไรด์เป็น
วัตถุดิบ  อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมปุ๋ย 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ                                  
การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าไปใช้ประโยชน์  ในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มี
จิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ทดลองและอธิบายปฏิกิริยารีดอกซ์และดุลสมการรีดอกซ์ 
2. ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาการถ่านโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก  การก าหนดขั้วไฟฟ้า  

ส่วนประกอบ  หน้าที่สะพานไอออน  การเขียนสมการ  การเขียนแผนภาพเซลล์  การหา
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์  ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน  ครึ่งเซลล์  และการน าไปใช้ประโยชน์ 

3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายหลักการการเกิดปฏิกิริยาในเซลล์กัลป์วานิกประเภทปฐมภูมิและ
ทุติยภูม ิ

4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์และการน าไปใช้ประโยชน์ในการแยก
สาร  การซุบโลหะและการท าโลหะให้บริสุทธิ์ 

5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการผุกร่อนของโลหะและการป้องกันการผุกร่อนของโลหะ 
6. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
7. สืบค้นข้อมูลอภิปรายการถลุงโลหะ  อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมการใช้ โซเดียม

คลอไรด์เป็นวัตถุดิบ  และอุตสาหกรรมปุ๋ย 
 

รวมทัง้หมด  7  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30241  ชวีวทิยา                                         กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 
เวลา  60   ชัว่โมง                                  จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต   การใช้ความรู้และกระบวนการทางชีววิทยาที่เป็น

ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการน าความรู้
เกีย่วกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบใน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียสที่ศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์  การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ และการชราภาพของเซลล์โครงสร้าง
และการท างานของระบบย่อยอาหารในร่างกายของสัตว์และมนุษย์ การสลายสารอาหารระดับเซลล์เพื่อให้ได้
พลังงานในรูปของ ATP โครงสร้างและการท างานของระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลการสังเกต  การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต 
2. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยา ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
3. น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาออกแบบการทดลอง ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ

ชีววิทยา 
4. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษา

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
6. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ และการ

ชราภาพของเซลล์ 
7. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร และ

การสลายสารอาหารระดับเซลล์ในร่างกายของสัตว์และมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของระบบสืบพันธุ์และการ

เจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์ 
9. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และน าความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
รวมทัง้หมด 9  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30242  ชวีวทิยา                                         กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 
เวลา  60  ชัว่โมง                                                               จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาเกี่ยวกับดุลยภาพของชีวิตและการด ารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในร่างกายของสัตว์และมนุษย์
ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและ
ระบบภูมิคุ้มกัน การน าความรู้ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกาย ศึกษาโครงสร้างและ
อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ ศึกษาระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึก การรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ เซลล์ประสาทและการท างาน
ของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบประสาทการท างานของระบบประสาทโซมาติก
และระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและการท างานของอวัยวะรับความรู้สึกที่เก่ียวกับนัยน์ตากับการ
มองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการดมกลิ่น ลิ้นกับการรับรส และผิวหนังกับการรับความรู้สึก ศึกษาระบบ
ต่อมไร้ท่อ โครงสร้างและการท างานของต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่ส าคัญ การรักษาดุลย
ภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนและฟีโรโมนในสัตว์ ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ 
พฤติกรรมเป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบ
ประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์โดยการใช้เสียงท่าทาง และสารเคมี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  และบูรณาการการเรียนรู้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน     มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสมตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว์และ

มนุษย์โดยการท างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้ าเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน 

2. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 
3. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการท างานของระบบประสาทและ

อวัยวะรับความรู้สึก 
4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการท างานของระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย 
5. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30243  ชวีวทิยา                                         กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 
เวลา  60   ชัว่โมง                                  จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
  

ศึกษาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและหน้าที่
ของอวัยวะของพืชจากราก ล าต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช การล าเลียงน้ าของพืช 
การล าเลียงสารอาหารของพืช และการล าเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการค้นคว้า
ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โฟโตเรสไพเรชัน กลไกการเพ่ิมความ
เข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วย
แสง รวมทั้งการปรับตัวของพืชทางด้านโครงสร้างของใบ ทิศทางของใบ และการจัดเรียงใบของพืชเพ่ือรับแสง 
ศึกษาการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของดอกและการสร้างสปอร์ เรณู  ถุงเอ็มบริโอ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ 
ผลและเมล็ด และการงอกของเมล็ด การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช  รวมทั้ง
การวัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชต่อ
สิ่งแวดล้อม การน าความรู้เกี่ยวกับพืชมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ   การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย   และบูรณาการการเรียนรู้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้       มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน     มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ า และกระบวนการล าเลียง 
2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ทดลองและ

อภิปราย เพ่ือศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
3. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโฟโตเรสไพเรชันในพืชทั่วๆ ไป กลไกการเพิ่ม

ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM รวมทั้งปัจจัยบางประการที่มีผลต่อ
การสังเคราะห์ด้วยแสง 

4. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของดอก วัฏจักร
ชีวิตและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการขยายพันธุ์พืชรวมทั้ง
การวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืช 

5. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและ
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม 

 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30244  ชวีวทิยา                      กลุม่สาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 
เวลา  60   ชัว่โมง                            จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
  

ศึกษาพันธุศาสตร์  การค้นพบกฏการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  การศึกษาพันธุกรรมของ เมนเดล  กฎ
แห่งการแยกตัว  กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ  การทดสอบจีโนไทป์  ลักษณะทางพันธุกรรมที่
นอกเหนือจากกฎของเมนเดล  ยีนและโครโมโซม  การค้นพบสารพันธุกรรม  ยีนอยู่ที่ไหน  จีโนม  
ส่วนประกอบทางเคมีของ  DNA   โครงสร้างของ  DNA  สมบัติของสารพันธุกรรม  มิวเทชัน  พันธุศาสตร์
และเทคโนโลยีชีวภาพ  ความเป็นมาของพันธุวิศวกรรม  พันธุวิศวกรรมกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์   พันธุ
ศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์  วิวัฒนาการ  หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  พันธุศาสตร์ประชากร  ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความถี่ของแอลลีล  ก าเนิดของสปีชีส์  วิวัฒนาการกับความหลากหลายทางชีวภาพ  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  ชื่อของสิ่งมีชีวิต  การระบุ
ชนิดของสิ่งมีชีวิต  ก าเนิดของชีวิต  อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  อาณาจักรแบคทีเรีย  อาณาจักรโพรทิสตา  
อาณาจักรพืช  อาณาจักรฟังไจ  อาณาจักรสัตว์  วิวัฒนาการของมนุษย์  ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ประเทศไทย   

โดยการทดลอง  สืบค้นข้อมูล  อธิบาย  และอภิปราย  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และบูรณาการเรียนรู้ 
 เพ่ือค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต   
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ส ารวจ สืบค้น อธิบายและสรุป การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทาง

พันธุกรรม ยีนและโครโมโซม การเกิดมิวเทชัน และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. ส ารวจตรวจสอบ สืบค้น อธิปรายถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต  ผลของเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3. สร้างสถานการณ์จ าลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
อยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

4. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและน าความรู้เรื่องการด ารงชีวิตของสัตว์และมนุษย์มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
รวมทัง้หมด  4   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ว30245  ชวีวทิยา                                         กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 
เวลา  60   ชัว่โมง                         จ านวน  1.5  หนว่ยกติ 
  
 ศึกษาระบบนิเวศ  ความหลากหลายของระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ  การถ่ายทอด
พลังงานและการหมุนเวียนวัฏจักรสารในระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ   ประชากร 
ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร  ขนาดของประชากร  แบบแผนการเจริญเติบโตของ
ประชากรแบบแผนการมีชีวิตอยู่รอดของประชากร  ประชากรมนุษย์  มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ  ประเภท
ของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาและการจัดการ  หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   
 โดยการทดลอง  สืบค้นข้อมูล  อธิบาย  และอภิปราย  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาและบูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 เพ่ือค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต   
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ส ารวจ สืบค้น อธิบายและสรุป เกี่ยวกับ ความหลากหลาย ความสัมพันธ์  การถ่ายทอด

พลังงาน   การหมุนเวียนวัฎจักรสาร และ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 
2. สืบค้น อธิบายและสรุป เกี่ยวกับความหนาแน่น การกระจาย  ขนาด แบบแผนการ

เจริญเติบโตและแบบแผน    การอยู่รอดของประชากร  
3. ส ารวจตรวจสอบ สืบค้น อธิปรายถึงประโยชน์  ปัญหา  การจัดการและหลักการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. สร้างสถานการณ์จ าลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ

อยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
5. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและน าความรู้ เรื่องระบบนิเวศ  ที่มีผลท าให้เกิดการลดภาวะโลกร้อน  

และกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์และมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

รวมทัง้หมด  5   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 ส31101  สังคมศึกษา  จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 ส31102  ประวัติศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส31103  สังคมศึกษา  จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 ส31104  ประวัติศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส32101  สังคมศึกษา  จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 ส32102  ประวัติศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส32103  สังคมศึกษา  จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 ส32104  ประวัติศาสตร์  จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 ส33101  สังคมศึกษา  จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 ส33102  สังคมศึกษา  จ านวน  40  ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
รายวชิาเพิ่มเติม 

ส30201   ทฤษฎีความรู้      จ านวน  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส30202   โลกศึกษา 1              จ านวน  20  ชัว่โมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส30203   โลกศึกษา 2     จ านวน  20   ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส30231  หน้าที่พลเมือง 1 จ านวน  20   ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส30232  หน้าที่พลเมือง 2 จ านวน  20   ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส30233  หน้าที่พลเมือง 3 จ านวน  20   ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
ส30234  หน้าที่พลเมือง 4 จ านวน  20   ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส31101 สงัคมศกึษา                                 กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม   
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่  4    ภาคเรยีนที ่ 1                   เวลา  40 ชัว่โมง       จ านวน 1.0 หนว่ยกติ    
  

ศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทย ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการก าหนด
ราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียง  สหกรณ์กับบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแก้ไข 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์  การสอนแบบโครงงาน การคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด การอภิปรายและการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย 
    เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์ในประเทศไทย ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก หลัก
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียง  สหกรณ์กับบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ  ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแก้ไข  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้    มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส31102  ประวตัศิาสตร ์                         กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 4  ภาคเรยีนที ่ 1                                 เวลา 20 ชัว่โมง        จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
  

ศึกษาเกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  หลักฐานและวิธีการทางประ วัติศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สถาบันพระมหากษัตริย์    
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการคิด   การร่วมมือ  การสืบแสวงหาความรู้  การ
วิเคราะห์ การอภิปรายและการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  หลักฐานและวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สถาบันพระมหากษัตริย์   สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน 
ความแตกต่าง ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ได้ 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส31103   สงัคมศกึษา                                 กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม   
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 4  ภาคเรยีนที ่ 2                             เวลา  40  ชัว่โมง        จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
    

ศึกษาเกี่ยวกับสังคมชมพูทวีป พุทธประวัติ การพัฒนาปัญญาและศรัทธาที่ถูกต้อง  ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักธรรมในพระพุทธศาสนา   พุทธสาวก 
พุทธสาวิกา และ ชาวพุทธตัวอย่าง  ชาดกเรื่องเวสสันดร   พระไตรปิฎก   การบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
สติปัฏฐาน พุทธศาสนิกชนที่ดี  ศาสนพิธี  กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  พลเมืองดี ปัญหา
การเมืองที่ส าคัญในประเทศ ไทย ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และสังคมโลก    
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์  กระบวนการคิดตามหลักพุทธธรรม  การ
สอนแบบไตรสิกขา การสอนแบบอริยสัจสี่ การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิด 
รวบยอด การอภิปรายและการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย  
   เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมชมพูทวีป  พุทธประวัติ  หลักธรรม และกฏหมาย ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  ปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะพลเมืองดี อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข   
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส31104  ประวตัศิาสตร ์                        กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 4  ภาคเรยีนที ่ 2                               เวลา  20  ชัว่โมง      จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
   

ศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย  บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย  
  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการคิด   การร่วมมือ  การสืบแสวงหาความรู้  การ
วิเคราะห์ การอภิปรายและการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย  บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย 
สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งสามารถ
แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ 
 
 

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

 
 

รวมทั้งหมด   3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส32101  สงัคมศกึษา                                      กลุม่สาระการเรยีนรู ้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5  ภาคเรยีนที ่1                                เวลา 40  ชัว่โมง         จ านวน 1.0  หนว่ยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะกายภาพในส่วนต่างๆ ของโลกท่ีมีผลต่อการการ
เกิดภูมิสังคมโลกใหม่ๆ ในโลก  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและโลก  มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ นอก
ประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน  บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือท าในประเทศ นอก
ประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน  กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก   บทบาท
รัฐบาล เกี่ยวกับนโยบายการเงิน  การคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   ผลกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลดีต่อสังคมไทย   
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบร่วมมือ แบบสตอรี่ไลน์ แบบเผชิญสถานการณ์ แบบความรู้ความ
เข้าใจ  แบบอริยสัจสี่   
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ สามารถน าเสนอ ความรู้ ตระหนักและเห็นคุณค่า ให้
ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

 ส32102  ประวตัศิาสตร ์                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม                           
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5   ภาคเรยีนที่ 1                             เวลา  20  ชัว่โมง           จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมโบราณของโลก  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก  

เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  การสืบเสาะหาความรู้  การอภิปรายและการน าเสนอ  และการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถคิดวิเคราะห์  ผลกระทบที่เกิดข้ึน  ตระหนักถึงพัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกปัจจุบัน   มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ 
 
 

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

รวมทัง้หมด   2  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส32103  สงัคมศกึษา                                      กลุม่สาระการเรยีนรู ้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5  ภาคเรยีนที ่2                           เวลา  40  ชัว่โมง      จ านวน 1.0  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนวทางพัฒนา 
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน และระหว่างประเทศในโลก  การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง  หลัก
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา  หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์  การฝึกฝนและการ
พัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ  หลักธรรมในกรอบอริยสัจสี่  ข้อคิดและแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตจากประวัติสาวกชาดก  คุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรม  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา   
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  แบบร่วมมือ แบบสตอรี่ไลน์  แบบเผชิญสถานการณ์ แบบความรู้
ความเข้าใจ  แบบอริยสัจสี่  แบบสาธิต แบบปฏิบัติ  แบบโครงงาน    
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สามารถน าเสนอความรู้ ตระหนักและเห็นคุณค่า สิทธิ
มนุษยชน  ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญของ
พุทธศาสนา และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมของพุทธศาสนา  การพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน ตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนาได้  
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส32104  ประวตัศิาสตร ์                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                           
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5   ภาคเรยีนที ่2                        เวลา  20  ชัว่โมง          จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
  ศึกษาผลกระทบของการขยายอิทธิพลประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  ทวีปแอฟริกา  และทวีป
เอเชีย  ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในคริสศตวรรษที่  20  และสถานการณ์ส าคัญของโลก
ในคริสศตวรรษที่  21 
 โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  การสืบเสาะหาความรู้  การอภิปรายและการน าเสนอ  และการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถคิดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์  เห็น
ความส าคัญของการร่วมมือและการสร้างสันติสุข   มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ 
 
 

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

รวมทัง้หมด   2  ตวัชีว้ดั 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส33101  สงัคมศกึษา                                  กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม                 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6     ภาคเรยีนที ่1                          เวลา  40  ชัว่โมง         จ านวน  1.0  หนว่ยกติ    
 
 ศึกษาระบบเศรษฐกิจ ระบบสหกรณ์และบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมใน
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์   สืบค้นข้อมูล  การแก้ปัญหาและการ 
อภิปราย 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ   เห็นความส าคัญในการจัดการเรื่องรายได้ รายจ่ายของ 
รัฐบาล และความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมโลก  สามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  การแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ส33102  สงัคมศกึษา                                   กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                                
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 6   ภาคเรยีนที ่ 2              เวลา  40  ชัว่โมง           จ านวน  1.0  หนว่ยกติ    
 

ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย กับ
วิธีการแก้ปัญหา   การฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์ละสันติภาพบุคคลสังคมและโลก  หลักธรรมส าคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์    การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับศาสนาอ่ืนๆ เชื่อมั่นต่อผลของการ าความดี  
ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญและตัดสินใจเลือกปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผลถูกต้อง การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียนและการเลือกรับวัฒนธรรม
สากล  การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ  แนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่น าไปสู่ความเข้าใจและ
การประสานประโยชน์ทางการเมืองและการสร้างสันติภาพ 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม   การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์   สืบค้นข้อมูล  การแก้ปัญหา  การอภิปราย  
แบบอริยสัจ4  และการสอนแบบโครงงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหา  
พัฒนาสังคม  การเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธี  และสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนในสังคมโลก 

 
 

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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ส30201  ทฤษฎีความรู ้                                   กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
เวลา  20  ชัว่โมง                     จ านวน  0.5  หนว่ยกติ    
 
   ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  คุณค่าและประโยชน์ที่
มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ    
   โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  สืบเสาะหาความรู้  อภิปรายและการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
หลากหลาย 
   เพ่ือให้สามารถสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  สามารถน าเสนอผลงานหรือโครงงานได้อย่าง
สร้างสรรค์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
   1.  อธิบายวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
   2.  สรุปคุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
   3.  สร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และศาสตร์อื่นตามความสนใจ 
   4.  น าเสนอผลงานด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
   
 

รวมทัง้หมด   4   ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ส30202  โลกศกึษา 1                                     กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
เวลา  20  ชัว่โมง                     จ านวน  0.5  หนว่ยกติ    
 
  ศึกษาสถานการณ์โลกเก่ียวกับความหลากหลาย  ค่านิยม และการสัมผัสรับรู้  ความเป็นพลเมืองโลก
และการพ่ึงพาอาศัย  
   โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์   การเผชิญสถานการณ์   อภิปรายและการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่หลากหลายและการเรียนรู้ร่วมกัน 
  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในสถานการณ์โลก  เห็นความส าคัญของการพ่ึงพาอาศัยกัน   ใฝ่เรียนรู้
และมีจิตสาธารณะ 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
   1.  วิเคราะห์เกี่ยวกับความหลากหลายของพลเมืองโลก 
   2.  อภิปรายเกี่ยวกับค่านิยม และการสัมผัสรับรู้ของพลเมืองโลก 
   3.  สรุปเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก 
   4.  เห็นความส าคัญของการพ่ึงพาอาศัยกันของพลเมืองโลก 
 
 

รวมทัง้หมด   4   ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ส30202  โลกศกึษา 2                                     กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
เวลา  20  ชัว่โมง                      จ านวน  0.5  หนว่ยกติ    
 
  ศึกษาสถานการณ์โลกเก่ียวกับความยุติธรรมในสังคม  สิทธิมนุษยชน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   โดยใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์   สืบเสาะหาความรู้  การอภิปราย การน าเสนอและการเรียนรู้
ร่วมกัน 
  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในสถานการณ์โลก  เห็นความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ใฝ่เรียนรู้
และมีจิตสาธารณะ 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
   1.  วิเคราะห์เกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคมโลก 
   2.  อภิปรายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของพลเมืองโลก 
   3.  วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง  และแนวทางแก้ไขของพลเมืองโลก 
   4.  เห็นความส าคัญของการพัฒนาสังคมโลกอย่างยั่งยืน 
 
 

รวมทัง้หมด   4   ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ส30231  หนา้ที่พลเมือง 1                               กลุม่สาระการเรยีนรู ้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                      จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 

มีส่วนร่วมแนะน าผู้อ่ืนในการอนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะเกี่ยวกับการแสดงความ
เคารพการสนทนา  การแต่งกาย  การมีสัมมาคารวะและเห็นคุณค่าในการสืบสาน  ประยุกต์  เผยแพร่
ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมด้านการด้านการแต่งกายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  
อดทน ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองเพ่ือรักษาคุณลักษณะของ
ความเป็นไทย  และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม  ชนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างตั้งใจ  และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  
ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่อง  การ
เป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  ตลอดจนประยุกต์ใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ  ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร  อดทน
ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่ง  สถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองเพ่ือธ ารง
รักษาไว้ซึ่ง  สถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายได้
อย่างสันติสุข 

โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
กระบวนการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 
ผลการเรยีนรู ้

1.  มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืน  ให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
2.  เห็นคุณค่า อนุรักษ์  สืบสาน  ประยุกต์  และเผยแพร่  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาไทย 
3.  เป็นแบบอย่าง  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึด

มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.  เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม  สนับสนุนผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5.  ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
6.  ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความาหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
7.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง รวม  7  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ส30232  หนา้ที่พลเมือง 2                               กลุม่สาระการเรยีนรู ้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                      จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

มีส่วนร่วมแนะน าผู้อื่นในการอนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสูส่าธารณะเก่ียวกับการแสดงความเคารพการ
สนทนา  การแต่งกาย  การมีสมัมาคารวะและเห็นคุณค่าในการสืบสาน  ประยุกต์ เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมด้านการด้านการแต่งกายด้วยความซื่อสตัย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองเพื่อรักษาคุณลักษณะของความเปน็ไทย  และสบืทอด
ศิลปวัฒนธรรม  ชนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

สนับสนนุให้ผู้อื่นได้แสดงออกถึงความรักชาติ ยดึมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์อย่างตั้งใจ  
และปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความซื่อสตัย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผู้อื่นเปน็พลเมอืงดีตามวิถีประชาธปิไตยในเร่ือง  การใช้สิทธิ์
แต่ไม่ละทิง้หน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ  ประยุกต์ใชก้ระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ  ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมัน่เพียร  อดทนใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระท าของตนเองเพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่ง  สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสนัติในสงัคมพหุวัฒนธรรม และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  โดยการเคารพซึ่งกัน
และกัน  ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รู้จักแบ่งปัน ด้วยความซือ่สัตย์สุตจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแห่งความหลากหลายได้อย่างสันติสุข 

โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  กระบวนการทางสงัคม  กระบวนการปฏบิัติ กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้  กระบวนการเผชญิสถานการณแ์ละกระบวนการสืบคน้
ข้อมูลด้วยเทคโนโลย ี
ผลการเรยีนรู ้

1.  มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่น  ให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
2.  แสดงออก  แนะน าผู้อื่นและยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 
3.  เห็นคุณค่า  อนุรักษ์  สืบสาน  ประยุกต์  และเผยแพร่  ขนบธรรมเนียม  ประเพณศีิลปวัฒนธรรม  และภูมิ

ปัญญาไทย 
4.  เป็นแบบอย่าง  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  และสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
5.  เป็นแบบอย่าง และส่งเสริม  สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองดตีามวิถีประชาธิปไตย 
6.  ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
7.  เห็นคณุค่าของการอยูร่่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม และพึ่งพาซึ่งกันและกัน   
8.  ปฏิบัตตินเป็นผู้มีความซื่อสตัยส์ุจรติ  ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิด

จากการกระท าของตนเอง รวม  8  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ส30233 หนา้ที่พลเมือง 3                                   กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                      จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
  

แสดงออกแนะน าผู้ อ่ืน  และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสังคมโลก  และเห็นคุณค่า
อนุรักษ์  สืบสาน  ประยุกต์  เผยแผ่ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญา  ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต  ขยันหมั่นเพียร อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง  
เพ่ือให้รักษาคุณลักษณะของความเป็นไทย  และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 
 ประยุกต์ใช้และเผยแผ่พระบรมราโชวาทเรื่องการมีระเบียบและหลักการทรงงาน  เรื่องระเบิดจากข้าง
ใน  ไม่ยึดติดต ารา และบริการรวมจุดที่เดียว  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  อดทนใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองเพ่ือเห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่อง
การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง  การรู้เท่าทันสื่อ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน  ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่   ยอมรับผลที่ เกิดจากการกระท าของตนเอง  เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้และกระบวนการสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ 
 1. แสดงออก  แนะน าผู้อื่น  และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละ 
 2. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน  ประยุกต์และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม      
และภูมิปัญญาไทย 
 3. เป็นแบบอย่าง  ประยุกต์ใช้และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ    
เศรษฐกิจพอเพียง   
 4. เป็นแบบอย่าง  และส่งเสริม  สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 5. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
 6. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และสร่งเครือข่ายการป้องกันปัญหาความ   
     ขัดแย้ง 
 7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั้นเพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่      
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 
จ านวน  7 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ส30234 หนา้ที่พลเมือง 4                                   กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เวลา  20  ชัว่โมง                      จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
  

แสดงออกแนะน าผู้ อ่ืน  และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสังคมโลก  และเห็นคุณค่า
อนุรักษ์  สืบสาน  ประยุกต์  เผยแผ่ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญา  ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต  ขยันหมั่นเพียร อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง  
เพ่ือให้รักษาคุณลักษณะของความเป็นไทย  และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 
 เป็นแบบอย่าง  ประยุกต์ใช้และเผยแผ่พระบรมราโชวาทเรื่องความมีวินัยและความสามัคคีและ
หลักการทรงงาน  เรื่องใช้อธรรมปราบอธรรม  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ขยันหมั่นเพียร  อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองเพ่ือเห็น
คุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่อง
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมต่อสาธารณะ  รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อการคาดคะเนเหตุการณ์ล่ววงหน้า
บนพ้ืนฐานของข้อมูล  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน  ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้และกระบวนการสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่น  ให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
 2. แสดงออก  แนะน าผู้อื่น  และยกย่องบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละ 
 3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน  ประยุกต์และเผยแพร่ ขนบธรรมเนยีมประเพณี  ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 4. เป็นแบบอย่าง  ประยุกต์ใช้และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ    เศรษฐกิจ
พอเพียง   
 5. เป็นแบบอย่าง  และส่งเสริม  สนับสนุนผู้อื่นเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 6. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
 7. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และสร่งเครือข่ายการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
 8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสตัยส์ุจรติ  ขยันหมั้นเพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้  ตั้งใจปฏิบัตหิน้าท่ี  ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง 
จ านวน  8 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศึกษา 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
 
รายวชิาพืน้ฐาน 
 พ31101 สุขศึกษา   จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ31102 สุขศึกษา   จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ32101 สุขศึกษา   จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ32102 สุขศึกษา   จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ33101 สุขศึกษา   จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ33101 สุขศึกษา   จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 
 
 
รายวชิาเพิ่มเติม 
 พ30201 เซปักตะกร้อขั้นพ้ืนฐาน    จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ30202 เซปักตะกร้อขั้นสูง    จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ30203 ฟุตซอลขั้นพ้ืนฐาน                   จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ30204 ฟุตซอลขั้นสูง                         จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ30205 ลีลาศ 2 ( พลศึกษา )  จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 พ30206 ลีลาศ 2 ( พลศึกษา )  จ านวน  20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ31101 สขุศกึษา                                               กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา           
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4  ภาคเรยีนที ่1       เวลา  20  ชัว่โมง        จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษา กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพของการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ วางแผน
ดูแลสุขภาพของตนเองและบุคลในครอบครัว อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรม ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอ่ืนๆ ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความ
ขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศ สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชน การเคลื่อนไหวรูปแบบ
ต่างๆในการเล่นกีฬา ใช้ความสามารถของตน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล แสดงการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ 

โดยการฝึกทักษะ   ค้นคว้าหาความความรู้  วิเคราะห์น าเสนอการวางแผนและการป้องกัน 
เพ่ือให้เกิดทักษะทางกีฬา  เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมี
ความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ31102 สขุศกึษา                                                         กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา           
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4  ภาคเรยีนที ่2             เวลา  20  ชัว่โมง        จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
            ศึกษาการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา   กฎ  กติกา  มารยาทในการดูและเล่นกีฬา    บทบาทความ
รับผิดชอบต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  สิทธิผู้บริโภค  สาเหตุแนวทาง
การป้องกันการเจ็บป่วย  แผนพัฒนาสุขภาพ  ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพชุมชน  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสมรรถภาพทางกลไก  การป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา สารเสพติด ความรุนแรง  ผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้สารเสพติด  ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ  ความรุนแรง  แนวทางลดอุบัติเหตุ  สร้างเสริมความปลอดภัย
แก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อสุขภาพ  การฟื้นคืนชีพ 
 โดยฝึกทักษะ  ค้นคว้าหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  น าเสนอข้อมูลในการวางแผนและการป้องกันปฏิบัติ
ตามและร่วมกิจกรรมทางกาย 
 เพ่ือให้เกิดทักษะทางกีฬา  เกิดความรู้  ความคิดความเข้าใจ  สามารถในการตัดสินใจน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล   
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ32101 สขุศกึษา                                                         กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา           
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5  ภาคเรยีนที ่1             เวลา  20  ชัว่โมง        จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษากระบวนการสร้างเสริม   ประสิทธิภาพการท างานของระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด  
ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ  การวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง  อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน  
สังคม  และวัฒนธรรม  ที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมอื่นๆ   การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา 

โดยฝึกทักษะ   ค้นคว้าหาความรู้  น าเสนอความรู้ในการด าเนินชีวิต  
เพ่ือให้เกิดทักษะทางกีฬา  เกิดความรู้  ความคิดความเข้าใจ  สามารถในการตัดสินใจน าความรู้ไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล   
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ32102 สขุศกึษา                                                         กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา           
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5  ภาคเรยีนที ่2             เวลา  20  ชัว่โมง        จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
    ศึกษากระบวนการประเมินและการจัดการกับความเครียด  กิจกรรมการออกก าลังกาย  การพักผ่อน  
กิจกรรมนันทนาการ  สถานการณ์ที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพชุมชน    การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน   
การป้องกันปัญหาและวางแนวทางแก้ไขปัญหา  เมื่อเกิดการบาดเจ็บ  ปัญหาการใช้สารเสพติดในชุมชน  
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม  การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 

โดยค้นคว้าหาความความรู้  วางแผน  น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เห็นความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการวัยต่าง ๆเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  มีเจตคติ  คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสมตามวัย  รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัยสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล   
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

พ33101 สขุศกึษา                                                        กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา           
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6  ภาคเรยีนที ่1             เวลา  20  ชัว่โมง        จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษากระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ  การวางแผน
ดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตอาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนชุมชนและการน าเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา  การใช้ความสามารถ
ของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม  ผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม  เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภททีม  บุคคล/คู่  
อย่างน้อย  1  ชนิด แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและน า
หลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม 
 โดยใช้การฝึกทักษะ ค้นคว้าหาความรู้  วิเคราะห์น าเสนอความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

เพ่ือให้เกิดทักษะทางกีฬา  เกิดความรู้   ความคิด   ความเข้าใจ   สามารถตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  มีจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความ
พร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล   
 
 

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 
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ค าอธบิายรายวิชาพืน้ฐาน 

พ33102 สขุศกึษา                                                         กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา           
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6  ภาคเรยีนที ่2             เวลา  20  ชัว่โมง        จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาการออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของ
ตนเองเพ่ิมศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลที่เกิดต่อสังคมปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิกฎกติกากลวิธี
ต่าง ๆ ในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผู้อ่ืนและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ต่อเนื่อง  การมีมารยาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬาและน าไปใช้ได้ยุติอารมณ์  
ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีคามสุขชื่นชมในคุณค่าและความงามของกีฬามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน  ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกล
ไกล  ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง  การช่วยฟื้นคืนชีพอย่าง
ถูกวิธี 
 โดยค้นคว้าหาความรู้  ฝึกทักษะ   วิเคราะห์  น าเสนอความรู้และน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  สามารถในการตัดสินใจ    มีจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล   
 
 

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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

พ30201 เซปักตะกรอ้ขัน้พืน้ฐาน                                        กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา           
เวลา  20  ชัว่โมง                        จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไป    ประโยชน์และคุณค่า  กีฬาเซปักตะกร้อ  มารยาทของ

การเป็นผู้เล่น  ผู้ดูที่ดี  วิธีการดูแลเก็บรักษาอุปกรณ์  หลักการและพ้ืนฐานการเล่น   การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา 

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  และน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการปฏิบัติ   
เพ่ือเป็นการสร้างเสริมสร้างความสามารถและเห็นคุณค่าทางกีฬา  มีคุณธรรม  เคารพกฎ  กติกา  มี

น้ าใจนักกีฬาและมีมารยาทในการเล่นสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานสากล   

 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. สามารถบอกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
2. สามารถบอกและปฏิบัติการบริหารร่างกายส าหรับการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
3. สามารถบอกและปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
4. สามารถบอกต าแหน่ง  หน้าที่  และปฏิบัติการเล่นเป็นทีมของกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
5. สามารถบอกหลักและวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
6. สามารถบอกหลักและวิธีการรักษาอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  6  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

พ30202 เซปักตะกรอ้ขัน้สงู                                             กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา           
เวลา  20  ชัว่โมง                     จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษากฎ  กติกา  มารยาท   ของการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อเพ่ือน าไปสู่การแข่งขันและเป็นผู้ตัดสิน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค้นคว้าหาความรู้  ฝึกทักษะในการเล่นทีม  ทักษะการตัดสิน 
เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันและการตัดสินตลอดจนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา  มีคุณธรรม  

มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎ   กติกา  มารยาท  ของนักกีฬาอย่างเคร่งครัดสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล   

 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. สามารถอธิบายกฎ  กติกา  และมารยาทการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
2. สามารถปฏิบัติการเล่นทีมตามกฎ  กติกาและมารยาทของกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
3. สามารถบอกประเภทและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อแบบต่าง ๆ  ได้ 
4. สามารถปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อได้ 
5. สามารถบอกหลักและวิธีการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้ 

 
 

รวมทัง้หมด   5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

พ30203 ฟุตซอลขัน้พืน้ฐาน                                             กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา           
เวลา  20  ชัว่โมง                               จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไป    ประโยชน์และคุณค่า  มารยาทของการเป็นผู้เล่น  ผู้ดู 
ที่ดี  วิธีการดูแลเก็บรักษาอุปกรณ์  หลักการและพ้ืนฐานการเล่น  หลักการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น 
 โดยการค้นคว้าหาความรู้  กระบวนการปฏิบัติ   

เพ่ือเป็นการสร้างเสริมความสามารถ   ตระหนักและเห็นคุณค่าของกีฬา  มีคุณธรรม  เคารพกฎ  
กติกา  มีน้ าใจนักกีฬาและมีมารยาทในการเล่น  การดู  สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมี
ความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล   
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. สามารถบอกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลได้ 
2. สามารถบอกและปฏิบัติการบริหารร่างกายส าหรับการเล่นกีฬาฟุตซอลได้ 
3. ปฏิบัติทักษะในการเล่นกีฬาฟุตซอล 
4. สามารถบอกต าแหน่ง  หน้าที่  และปฏิบัติการเล่นทีมของกีฬาฟุตซอลได้ 
5. สามารถบอกหลักและวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตซอลได้ 
6. สามารถบอกหลักและวิธีการและวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาฟุตซอลได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  6  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

พ30204 ฟุตซอลขัน้สูง                                                  กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา           
เวลา  20  ชัว่โมง                               จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษากฎ  กติกา  มารยาท  ของการเล่นกีฬาฟุตซอลเพื่อน าไปสู่การแข่งขันและการเป็นผู้ตัดสินอย่าง
มีประสิทธิภาพ  หลักการเล่นทีม  คุณสมบัติของการเป็นผู้ตัดสินที่ดี  หลักการตัดสินที่ดี 

โดยค้นคว้าหาความ รู้  ฝึกทักษะในการเล่นทีม  ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน 
เพ่ือเห็นคุณค่าของกีฬาฟุตซอล  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาของนักกีฬา 
ฟุตซอลอย่างเคร่ง  การมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันและการเป็นผู้ตัดสินกีฬา  สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 

   
 
ผลการเรยีนรู ้

1. สามารถอธิบายกฎ  กติกา  และมารยาทการเล่นกีฬาฟุตซอล 
2. สามารถปฏิบัติการเล่นทีมตามกฎ  กติกาและมารยาทของกีฬาฟุตซอลได้ 
3. สามารถบอกประเภทและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแบบต่าง  ๆ  ได้ 
4. สามารถปฎิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลได้ 
5. สามารถบอกหลักและวิธีการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

พ30205 ลลีาศ 1 ( พลศึกษา )                                          กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา           
เวลา  20  ชัว่โมง                               จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาองค์ประกอบส าคัญในการลีลาศ  โครงสร้างของดนตรี  ทิศทางในการลีลาศ 
            โดยสืบค้น  ค้นคว้าหาความรู้   ฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐาน 

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะพ้ืนฐานในการลีลาศ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่
เหมาะสม  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความ
พร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล   
 
 
 ผลการเรยีนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจ  ความหมายของค าว่า  ลีลาศ  จุดมุ่งหมายและขอบเขตของลีลาศ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของลีลาศ 
3. มีความรู้ความเข้าใจในมารยาทของลีลาศ 
4. มีความรู้ความเข้าใจในและมีทักษะพ้ืนฐานของลีลาศ 

 
 

รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

พ30206 ลลีาศ 2 ( พลศึกษา )                                          กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา           
เวลา  20  ชัว่โมง                               จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
       ศึกษาทักษะการเอนตัวและปริมาณการหมุน  การน าและการตามในการลีลาศ  การจับคู่ 

ลีลาศ 
      โดยการค้นคว้าหาความรู้   ฝึกทักษะพื้นฐาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะพ้ืนฐานในการลีลาศ  มีศิลปะในการลีลาศ  มีมารยาทในการ
ลีลาศ  มีคุณธรรม   จริยธรรม   น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีค่านิยมที่เหมาะสมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข  และมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 

   
 
 ผลการเรยีนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจในมารยาทในการลีลาศ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในทักษะพ้ืนฐานของการลีลาศ 
3.  สามารถปฏิบัติตามทักษะพ้ืนฐานของการลีลาศ 
4.  มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตามจังหวะต่าง  ๆ  ของลีลาศ 
5.  มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของลีลาศ 

 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 
กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
รายวชิาพืน้ฐาน 

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

รายวชิาเพิ่มเติม 
ศ30201   การเขียนภาพทิวทัศน์  จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ30202   ศิลปะ    จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ30203   ศิลปะ    จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ30204   ศิลปะ    จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ30205   ศิลปะ    จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ30206   ศิลปะ    จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ30207   ศิลปะ    จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ศ31101  ศลิปะ                                                                            กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ               
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 4     ภาคเรยีนที ่  1                         เวลา  20  ชัว่โมง       จ านวน  0.5   หนว่ยกิต                                                      
 
 สาระทัศนศลิป ์
                ศึกษา ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ    การใช้เทคนิค  วัสดุ  อุปกรณ์
กระบวนการในการสร้างงานทัศน์ศิลป์  การจัดท าแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์  การสร้างงานทัศนศิลป์จากแนวคิด
และวิธีการของศิลปิน  การวาดภาพล้อเลียน หรือภาพการ์ตูน และงานทัศนศิลป์รูปแบบของสมาชิกประเทศ
อาเซียน 
               โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  ฝึกทักษะและเทคนิคการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ชั้นสูงในการสร้าง
งานทัศนศิลป์    จัดท าแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยและสากล  วาดภาพระบายสี
ภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน 
                เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์งานศิลปะ  เกิดความชื่นชมในงาน
ศิลปะน าความรู้และทักษะทางศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
        
 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ศ31102  ศลิปะ                                                                               กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 4       ภาคเรียนที ่   2                        เวลา  20  ชัว่โมง       จ านวน 0.5  หนว่ยกิต                                                      
 
สาระดนตร ี
            ศึกษาเรื่องรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  รูปแบบของวงดนตรีไทยและสากล  
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  โน้ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ  2  ชั้น  และ  3  ชัน้  เทคนิคและการ
ถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้อง  บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง  รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีไทย
และสากล  สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆรวมทั้งของสมาชิกประเทศอาเซียน 
            โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ  จ าแนก  วิเคราะห์  อ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล  ร้องเพลงเล่น
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง 
            เห็นคุณค่าเกิดความชื่นชมต่อดนตรี  แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและของสมาชิกประเทศอาเซียน 
สาระนาฏศลิป ์
            ศึกษาเรื่องรูปแบบของการแสดง  ระบ า  ร า  ฟ้อน  การแสดงพ้ืนเมืองภาคต่าง ๆ  การละครไทย  
การละครสากลและของสมาชิกประเทศอาเซียน  การประดิษฐ์ท่าร าที่เป็นคู่และหมู่  การแสดงนาฏศิลป์ใน
โอกาสต่าง ๆ 
           โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ  ฝึกปฏิบัติรูปแบบของการแสดง  ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์ 
            เห็นคุณค่า  ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจ าวัน  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการสร้างงานนาฏศิลป์ 
 
 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ศ32101  ศลิปะ                                                                               กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 5      ภาคเรยีนที ่    1                   เวลา  20  ชัว่โมง         จ านวน   0.5   หนว่ยกติ 
  
  สาระทัศนศลิป ์                                                                         
                ศึกษาเรื่องศัพท์ทางทัศนศิลป์   การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออก
ทางทัศนศิลป์   การใช้เทคนิค  วัสดุอุปกรณ์  กระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์  จุดมุ่งหมายของศิลปินใน
การเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เทคนิค  และเนื้อหาในการสร้างงานทัศนศิลป์  การจัดท าแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์  
งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงรวมทั้งสมาชิกประเทศอาเซียน 
                โดยใช้วิธีการบรรยาย  วิเคราะห์   อธิบาย   ฝึกทักษะและเทคนิคการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ชั้นสูงใน
การสร้างสรรค์งานทัศน์ศิลป์  จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
                เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  เกิดความชื่นชมในงานศิลปะ  น าความรู้และทักษะทาง
ศิลปไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
           
 
 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ศ32102  ศลิปะ                                                                               กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 5       ภาคเรยีนที ่ 2                        เวลา  20  ชัว่โมง        จ านวน  0.5  หนว่ยกิต 
      
สาระดนตร ี  
                 ศึกษา  เรื่องปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรี  โน้ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้นและ 3 ชั้น เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้อง  
บรรเลง  เครื่องดนตรีเดี่ยวและ  รวมวง  เกณฑ์การประเมินผลงานดนตรี  ลักษณะของดนตรีแต่ละประเทศ
ของอาเซียน 
                 โดยใช้วิธีการอธิบาย  เปรียบเทียบ  อ่าน  เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล  ร้องเพลง  เล่นดนตรี
เดี่ยวและรวมวง  สร้างเกณฑ์ในการประเมินผลงานดนตรี 
                  เห็นคุณค่าและเกิดความชื่นชมดนตรี  แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าดนตรีที่
เป็นวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  ยอมรับค าติชมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
สาระนาฏศลิป ์
                  ศึกษาเรื่องละครสร้างสรรค์  ความเป็นมา  องค์ประกอบของละครสร้างสรรค์  ละครพูด  
หลักการสร้างและการวิจารณ์  หลักการชม  การแสดงนาฏศิลป์และละคร  การประเมินคุณภาพของการแสดง  
บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของไทยในยุคสมัยต่าง ๆรวมทั้งของสมาชิกประเทศอาเซียน 
                  โดยใช้วธิีการอภิปราย  สร้างสรรค์ละครสั้น  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร
สร้างเกณฑ์การประเมินการแสดง 
                  เห็นคุณค่า  ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจ าวัน  มีความคิด  ริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการสร้างงานนาฏศิลป์  ยอมรับค าติชมเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
 
 
 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 าอธบิายรายวชิาพื้นฐาน 

ศ33101  ศลิปะ                                                                               กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ       
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่  6   ภาคเรยีนที ่ 1                          เวลา  20  ชัว่โมง         จ านวน  0.5  หนว่ยกิต                                                                                 
 
สาระทัศนศลิป ์
                 ศึกษาเรื่องการใช้เทคนิค  วัสดุ  อุปกรณ์  กระบวนการสร้างงานทัศน์ศิลป์  หลักการออกแบบ
และการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี  การออกแบบงานทัศน์ศิลป์  ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลป์  การจัดท า
แฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์  อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศของอาเซียนที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ 
                โดยใช้วิธีการอภิปราย  ฝึกทักษะและเทคนิคการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ชั้นสูงในการสร้างงานทัศนศิลป์
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยี  ออกแบบงานทัศนศิลป์  ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  จัดท า
แฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ 
                เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์งานศิลปะ  เกิดความชื่นชมในงานศิลปะประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์  ด้วยหลักวิชาการ  น าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ศ33102  ศลิปะ                                                                               กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ิลปะ     
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่  6     ภาคเรยีนที ่  2                      เวลา  20  ชัว่โมง           จ านวน  0.5 หนว่ยกิต 
 
สาระดนตร ี                                                                      
                   ศึกษา เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  โน้ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ  2  ชั้น  และ  
3  ชั้น  เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้อง  บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและการรวมวงการ
ถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึกของงานดนตรีจากแต่ละประเทศของอาเซียน การน าดนตรีไปประยุกต์ใช้กับการ
ผ่อนคลาย  การพัฒนามนุษย์  การประชาสัมพันธ์  การบ าบัดรักษา  ธุรกิจ  การศึกษา  บทบาทของดนตรีใน
การสะท้อนแนวคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  แนวทางวิธีการในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี 
                  โดยใช้วธิีการเปรียบเทียบ  อธิบาย  อ่าน  เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล  ร้องเพลง  เล่นดนตรี
เดี่ยวและรวมวง  น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ  เสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี 
                  เห็นคุณค่า และเกิดความชื่นชมต่อดนตรี  แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  น าดนตรีไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  เห็นคุณค่าทางดนตรีที่เป็นวัฒนธรรม  น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สาระนาฏศลิป ์
                   ศึกษาเรื่องประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร  เทคนิคการจัดการแสดง  การ
สร้างสรรค์ผลงาน  วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การอนุรักษ์
นาฏศิลป์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละประเทศในอาเซียน 
                   โดยใช้วธิีการวิเคราะห์  บรรยาย  สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์  เสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ 
นาฏศิลป์ไทย 
                  เห็นคุณค่า  ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจ าวัน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการสร้างนาฏศิลป์  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
นาฏศิลป์ 
 
 
 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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 
ศ30201 การเขยีนภาพทวิทัศน ์                                                            กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
เวลา   20   ชัว่โมง                                                                           จ านวน     0.5   หนว่ยกติ 

 
ศึกษา   วิเคราะห์  และอธิบาย   การใช้วัสดุ   อุปกรณ์  เทคนิคและเนื้อหา   การสร้างสรรค์การ

เขียนภาพทิวทัศน์   การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพทิวทัศน์ 
      โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ   ขั้นตอนการเขียนภาพทิวทัศน์   ใน
ลักษณะต่าง ๆ  ได้อย่างหลากหลาย 
       เพ่ือให้เห็นคุณค่า  และสามารถสร้างงานการเขียนภาพทิวทัศน์อย่างสร้างสรรค์  มีจินตนาการทาง
ศิลปะและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

 
ผลการเรยีนรู ้

   1.วิเคราะห์  อธิบาย  การสร้างสรรค์การเขียนภาพทิวทัศน์ได้ 
   2.วิเคราะห์คุณสมบัติหน้าที่ของวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพทิวทัศน์ได้ 
   3.ปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์ตามขั้นตอนได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่าและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
          รวมทัง้หมด 3 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ศ30202  ศลิปะ                                                                               กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลา   20   ชัว่โมง                         จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
               ศึกษา ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ    บทเพลงและวงดนตรีแต่ละ
ประเภท  มีทักษะในการร้องเพลง   การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่ 
               โดยใช้กระบวนการคิดริเริ่ม  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบในการสื่อความหมาย  การขับร้อง
เพลง  การบรรเลงดนตรี   การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่คณะ  การสร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ 
                เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เกิดการวิเคราะห์ วิจารณ์  ชื่นชมเห็นคุณค่าในความงาม  ความ
ไพเราะ  และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม 
        
 
 ผลการเรยีนรู ้

1. รู้และเข้าใจเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานด้วยทัศนธาตุ และการออกแบบ 
เบื้องต้น 

     2.  รู้และเข้าใจประเภทของบทเพลงและการบรรเลงดนตรี 
     3. รู้และเข้าใจการแสดงและการประดิษฐ์ท่าร า 
 
 รวมทัง้หมด 3 ผลการเรยีนรู ้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ศ30203   ศลิปะ                                                                              กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลา   20   ชัว่โมง                         จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
               ศึกษา  ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุและการออกแบบโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ   การใช้เครื่อง
ดนตรีในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ   รูปแบบการแสดง  ระบ า  ร า  ฟ้อน 
                โดยใช้กระบวนการคิดริเริ่ม  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาประเภทต่าง ๆ   การใช้
เครื่องดนตรีประกอบกับการแสดงในการรวมวง  การแสดงระบ า  ร า  ฟ้อน  ในรูปแบบต่าง ๆ 
                เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ   เกิดการคิด  วิเคราะห์   วิจารณ์   ชื่นชมเห็นคุณค่าในความ
งามความไพเราะ  และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 ผลการเรยีนรู ้
     1.   รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์งานศิลปะ การออกแบบโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ      
     2.   รู้และเข้าใจการเล่นดนตรีและรวมวง 
     3.   รู้และเข้าใจการแสดงระบ าร าฟ้อนในรูปแบบต่าง ๆ 
 
 รวมทัง้หมด 3 ผลการเรยีนรู ้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ศ30204  ศลิปะ                                                                               กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลา   20   ชัว่โมง                         จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
                 ศึกษา  ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ    ประเภทของดนตรี
ไทยและสากล  ละครสร้างสรรค์ 
                 โดยใช้กระบวนการคิดริเริ่ม   ฝึกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ์   บรรเลงดนตรีได้ถูกต้อง 
เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี  การแสดงละครไทย  ละครสากล 
                 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ   เกิดการคิด   วิเคราะห์  วิจารณ์   ชื่นชมเห็นคุณค่าในความ
งาม  ความไพเราะ  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
           
 
 ผลการเรยีนรู ้
      1. รู้และเข้าใจการออกแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ    
      2. รู้และเข้าใจเทคนิคการร้องเพลงและบรรเลงดนตรี            
      3. รู้และเข้าใจการแสดงละครไทยและละครสากล 
 
 รวมทัง้หมด 3 ผลการเรยีนรู ้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ศ30205   ศลิปะ                                                                              กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลา   20   ชัว่โมง                         จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
 ศึกษา  ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ตูนล้อเลียนในรูปแบบต่าง  ๆ เปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและตะวันตก  จ าแนกวงดนตรีไทยและสากล  สร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย  
อุปกรณ์ฉากแสง สี เสียง  ประกอบการแสดงละคร 
                 โดยใช้กระบวนการคิดริเริ่ม   ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพล้อเลียน  ภาพการ์ตูน  เปรียบเทียบ 
งานศิลปะตะวันออกและตะวันตก   ขับร้องเพลงและบรรเลงดนตรี  สร้างฉากละครประกอบการแสดง 
                 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกิดการคิด  วิเคราะห์  วิจารณ์  ชื่นชมเห็นคุณค่าในความ 
งาม  ความไพเราะ  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
 
 ผลการเรยีนรู ้
      1. รู้และเข้าใจการเขียนการ์ตูนล้อเลียนในรูปแบบต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์      
      2. รู้และเข้าใจการจ าแนกวงดนตรีไทยและสากล 
      3. รู้และเข้าใจการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงละคร 
 
 รวมทัง้หมด 3 ผลการเรยีนรู ้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ศ30206   ศลิปะ                                                                              กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลา   20   ชัว่โมง                         จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
              ศึกษา  ค้นคว้า   คิดวิเคราะห์  ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ  คุณค่างานทัศนศิลป์ใน
รูปแบบตะวันออกและตะวันตก  สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตรา
จังหวะต่าง ๆ  มีทักษะในการร้องเพลงเล่นดนตรี  สร้างสรรค์ละครสั้น 
              โดยใช้กระบวนการคิดริเริ่ม  ฝึกปฏิบัติ  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ   ฝึกอ่านเขียนโน้ต 
ดนตรีไทยและสากลในจังหวะต่าง ๆ  ฝึกทักษะการร้องเล่นดนตรี  สร้างบทละครประกอบการแสดง 
              เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เกิดการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์   ชื่นชมเห็นคุณค่าในความงาม   
ความไพเราะ   และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
 
 ผลการเรยีนรู ้

1. รู้และเข้าใจทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ คุณค่างานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก 
และตะวันตก 

        2. รู้และเข้าใจการเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ 
        3. รู้และเข้าใจการสร้างบทละครสั้นประกอบการแสดง  
 
 
     รวมทัง้หมด 3 ผลการเรยีนรู ้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ศ30207   ศลิปะ                                                                              กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
เวลา   20   ชัว่โมง                         จ านวน  0.5   หนว่ยกติ 
 
               ศึกษา  ค้นคว้า  คิดวิเคราะห์  งานด้านจิตรกรรม  ประติมากรรม  ใช้เทคโนโลยีในการจัด
องค์ประกอบศิลป์  ประวัติดนตรีไทย-สากล  เทคนิคการขับร้อง  บรรเลงดนตรี  การเคลื่อนไหว 
นาฏศิลป์  ภาษาท่า  การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง  จัดการแสดงนาฏศิลป์ 
               โดยใช้กระบวนการคิดริเริ่ม   ฝึกปฏิบัติงานด้านจิตรกรรม  ประติมากรรม   น า 
เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ผลงาน   ร้องเพลงไทย-สากล    การประดิษฐ์ท่าร าประกอบการจัดแสดงนาฏศิลป์ 
                เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ    เกิดการคิด  วิเคราะห์   วิจารณ์  ชื่นชมเห็นคุณค่า 
ในความไพเราะ   และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทาง 
วัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องท้องถิ่น  สืบทอดวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ     
 
 
 ผลการเรยีนรู ้

1. รู้และเข้าใจการสร้างงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม  
ในการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

    2. รู้และเข้าใจประวัติดนตรีไทยและสากล เทคนิคการขับร้องและบรรเลงดนตรี 
    3. รู้และเข้าใจการประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง ในการแสดงนาฏศิลป์ 
 
 
 รวมทัง้หมด 3 ผลการเรยีนรู ้ 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 ง30101 งานบ้าน    จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

ง30102  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 ง30103 งานเกษตร    จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5หน่วยกิต 

ง30104  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง30105  งานช่าง งานประดิษฐ์   จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ง30106  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
รายวชิาเพิ่มเติม 
 ง30201 การผลิตพันธุ์พืช                             จ านวน  40 ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต                                                                                                                                                               
 ง30202 การปลูกผักท่ัวไป                             จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง30203 การปลูกไม้ประดับ   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 

ง30204 งานแกะสลักกระจกหินอ่อนและแกรนิต จ านวน 40 ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต          
ง30205 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต  
ง30206 งานเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้น     จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต  

 ง30207 ช่างอาหารไทย    จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ง30208 ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น       จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต        

 ง30209 งานประดิษฐ์ของช าร่วย                จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต      
 ง30210 งานขนมไทย    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต        
 ง30211 การห่อของขวัญด้วยไอเดีย           จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต      
 ง30212 การประดิษฐ์ตุ๊กตา   จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
   ง30213 ช่างไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน  จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
 ง30214 ช่างพลังงานทดแทนเพ่ือชีวิต  จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
           I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้( IS1)    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต   
 

รายวชิาเพิ่มเติมคอมพวิเตอร์ 
(ม.4)  ง30249  คอมพิวเตอร์กราฟิก3   จ านวน  20 ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 

ง30250  คอมพิวเตอร์กราฟิก4   จ านวน  20  ชั่วโมง       0.5  หน่วยกิต 
(ม.5)    ง30251  คอมพิวเตอร์ออกแบบ1 จ านวน  20  ชั่วโมง      0.5  หน่วยกิต 
          ง30252  คอมพิวเตอร์ออกแบบ2 จ านวน  20  ชั่วโมง      0.5  หน่วยกิต 
(ม.6)    ง30253  การโปรแกรมและการประยุกต์ 1 จ านวน  20  ชั่วโมง      0.5  หน่วยกติ 
          ง30254  การโปรแกรมและการประยุกต์ 2  จ านวน  20  ชั่วโมง      0.5  หน่วยกิต   
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง30101  งานบา้น                                                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี         
เวลา  20  ชัว่โมง                                 จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับ  วิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต  การเลือกใช้  ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  
การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า  หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน  
การดูแลรักษาบา้น  การดูแลรักษาท าความสะอาดบ้าน  การจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน การเก็บ ถนอมและ
แปรรูปอาหาร แนวทางเข้าสู่อาชีพ  การเตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะกับอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  การออกแบบการจัดการ  การสืบค้นและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
มาพัฒนากระบวนการท างาน 
 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  มีทักษะ  มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  
มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์  ขยันอดทนและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ครอบครัว 
 
 

 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  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง30102 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 1            กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
เวลา  20  ชัว่โมง                     จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ๆ ระบบเทคโนโลยี ทรัพยากรทางเทคโนโลยี 
ปัจจัยที่เอ้ือหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี  องค์ประกอบของสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 โดยการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา  ทักษะการคิด  วิเคราะห์  การเลือกเครื่องมือ
และออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา  

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ สามารถแก้ไข
ปัญหา  ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งปันความสุขให้กับผู้อ่ืน
ได้ และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง30103  งานเกษตร                                              กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี         
เวลา  20  ชัว่โมง                             จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
             ศึกษาวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต  การปลูกพืช  ขยายพันธุ์พืช  การเลี้ยงสัตว์  การบ ารุงเก็บ
รักษา  เครื่องมือเครื่องใช้  และอุปกรณ์ในการท างาน  และแปรรูปอาหาร  วิธีการ  หลกัการ  เหตุผล  การ
เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  การเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติการปลูก
พืชหรือเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปอาหาร 
             โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการ
แก้ปัญหาและการจัดการ   
             เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้  มีทักษะในการท างาน  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า  สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับอาชีพ  มีความรักสามัคคี  ในการท างานร่วมกัน  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยและด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง30104 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 2            กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี    
เวลา  20  ชัว่โมง                               จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
  
 ศึกษาสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  ชิ้นงานที่เป็นแบบจ าลองการ
รายงานผลโดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบ น าเสนองาน การเขียนและการออกแบบโปรแกรมด้วย  วิชชวล
เบสิก   การทดสอบโปรแกรม การจัดท าเอกสารข้อมูล  การสร้างชิ้นงาน  การท าโครงงานคอมพิวเตอร์  การ
พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน 
 โดยการใช้ทักษะวิเคราะห์ปัญหา การจัดการ  การพัฒนาสื่อ  การพัฒนาเครื่องมือ  การทดลองทฤษฎี 
การประยุกต์ใช้งาน  การศึกษาค้นคว้า  การน าเสนอและเผยแพร่ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมทางภาษาคอมพิวเตอร์  ท าโครงงานคอมพิวเตอร์ และสามารถ
พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  เกิดทักษะในการท างานที่ดี และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม   
  
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง30105  งานชา่ง งานประดษิฐ ์                          กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลาเรียน  20  ชัว่โมง                              จ านวน  0.5  หนว่ยกติ     
 
          ศึกษาวิธีการท างาน  การตั้งค่า  ประกอบซ่อมแซม  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  สิ่งอ านวยความ
สะดวกในบ้านและโรงเรียน  การบ ารุงเก็บรักษา  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์  อ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน  การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  การจ าลองอาชีพ  กิจกรรมอาชีพ  การสมัครงาน  
การสัมภาษณ์  การท างาน  การเปลี่ยนงานและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 
          โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ
แก้ปัญหาและการจัดการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
          เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้  มีทักษะในการท างาน  สามารถสร้างสรรค์ผลงานสู่อาชีพที่ตนถนัดและ
สนใจ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ใช้พลังงานทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  มีความคิดสร้างสรรค์  เลือกและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับอาชีพ  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตลอดจนค่านิยมที่พึงประสงค์  รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย  สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างเป็นปกติสุข 
 
 
 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  
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

ง30106 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 3            กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี    
เวลา  20  ชัว่โมง                     จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเองหรือผู้อื่นผลิต  สิ่งของเครื่องใช้  เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสะอาด  กลไกและการควบคุมไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์  ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ  ภาพร่าง ภาพ 
2มิติ ภาพ 3 มิติ การออกแบบชิ้นงาน วิธีการท าชิ้นงาน  การติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน  ผลกระทบด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากชิ้นงานที่สร้างข้ึน 
 โดยการใช้ทักษะการตัดสินใจ  การพิจารณา  ศึกษาหาผลกระทบเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเทคโนโลยี หลักการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น  การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการออกแบบ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่แปลกใหม่  การจัดการเทคโนโลยี การวิเคราะห์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน  สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม มี
ความละเอียดในการท างาน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต  สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตประจ าวันได้   
  
 

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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง30201 การผลติพนัธุ์พชื                                         กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                           
เวลา  40  ชัว่โมง                         จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญของการขยายพันธุ์พืช  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  
การขยายพันธ์พืชโดยใช้เพศ  และการขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศ  การอนุบาลพันธุ์ไม้  การปลูกพืชในภาชนะ
ต่าง ๆ และการด าเนินการทางธุรกิจ 
 ส ารวจปัจจัยการผลิตและสภาวะการตลาด  วางแผนการผลิตพันธุ์ไม้  การเลือกเครื่องมือ  และวัสดุ
อุปกรณ์  ให้เหมาะสมกับวิธีการขยายพันธุ์  ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช  เช่น  การเพาะเมล็ด  การปักช า  การ
ตอนกิ่ง  การติดตา  การต่อกิ่ง  การทาบกิ่ง  การแบ่งและแยก  ปฏิบัติวิธีการขยายพันธุ์พืชได้อย่างน้อย 4  วิธี    
การดูแลและบ ารุงรักษา  การค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  การจัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  
การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการผลิตพันธ์พืช  มีทักษะในการเพาะเมล็ด  การปักช า  การตอนกิ่ง  การ
ติดตา  การต่อกิ่ง  การทาบก่ิง  การแบ่งและแยก  และจ าหน่าย  ท างานร่วมกับคนอ่ืนได้  มีความวิริยะ
อุตสาหะ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่เหมาะสม  มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรในการท างานอย่าง
คุ้มค่า  และยั่งยืน  โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. บอกความหมาย  ความส าคัญของการขยายพันธุ์พืช 
2. บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช 
3. มีความรู้และทักษะในการปลูกพืชโดยการใช้เมล็ด 
4. มีความรู้และทักษะในการขยายพันธุ์พืชโดยการตัดช า 
5. มีความรู้และทักษะในการขยายพันธุ์พืชโดยการตอน 
6. มีความรู้ในการอนุบาลพันธุ์ไม้ 
7. มีความรู้และทักษะในการปลูกพันธุไม้ในภาชนะ 
8. มีความรู้ในระบบการตลาดและการจ าหน่ายผลผลิต 

 
รวมทัง้หมด  8 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30202  การปลูกผกัทัว่ไป                                       กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                                    
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ   
          ศึกษาความหมาย   ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักท่ัวไป   เช่น   ผักกาด   
ผักคะน้า  กะหล่ าปลี  ฯลฯ การจ าแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก   ท าเลที่เหมาะสมส าหรับการท าสวนผัก   
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญ เติบโตของพืชผัก  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี  การเตรียมดินปลูก  การปฏิบัติ
ดูแลรักษา  การป้องกันโรคและก าจัดศัตรูพืช   
การเก็บเกี่ยว   การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  การถนอมอาหารและการแปรรูป 
         วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือกปลูกพืชอย่างน้อย  3  ชนิด  ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก  
ท าแปลงเพาะเมล็ด  ทดสอบความงอกของเมล็ด  เพาะเมล็ด  หว่านเมล็ด  ย้ายกล้าปลูก  ดูแลรักษา  เก็บ
เกี่ยว  แปรรูป  และจัดผลิตผลจ าหน่าย  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย   จัดจ าหน่าย   จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน   ท าบัญชีรายรับรายจ่าย   และประเมินผล 
        เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ    มีทักษะและทัศนคติท่ีดีในการปลูกพืชผักทั่วไป สามารถ แปรรูปพืชผัก
และจ าหน่ายได้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรยีนรู ้ 

1. เข้าใจ  ความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของผัก  การจ าแนกประเภทของสวนผัก  และ การ  
   แบ่งประเภทของพืชผัก 

  2. เข้าใจ การวางแผน เครื่องมือและอุปกรณ์ 
  3. เข้าใจ ปัจจัยที่ส าคัญในการท าสวนผัก 
  4. เข้าใจ การเลือกท่ีท าสวนผัก 
  5. มีทักษะในการการเพาะเมล็ด   ประโยชน์และการคัดเลือกการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
     วิธีการเพาะเมล็ด 
  6. มีทักษะใน การทดสอบความงอก 
  7. มีทักษะใน การเตรียมดิน  วิธีการปลูกการปฏิบัติดูแลรักษา  การป้องกันก าจัดศัตรูพืชผัก 
  8. มีทักษะใน การย้ายต้นกล้า 
  9. มีทักษะในการปลูกผักคะน้า 

10.มีทักษะในการเก็บเก่ียวผลผลิต  การจ าหน่ายและการแปรรูป 
รวมทัง้หมด  10  ผลการเรยีนรู ้  
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30203  การปลูกไมป้ระดับ                                     กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                    
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาความหมาย   ความส าคัญ และประโยชน์ของไม้ประดับ ประเภทของไม้ประดับ  ที่เก่ียวข้องกับ

การเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ท่ีใช้ การขยายพันธุ์ วิธีการปลูก การบ ารุงรักษา การป้องกันและ
ก าจัดศัตร การตัดแต่งไม้ประดับ 
 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือกปลูกไม้ประดับได้อย่างน้อย 3 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียม
ดินหรือวัสดุปลูก เลือกและใช้อุปกรณ์ขยายพันธุ์  เลือกวิธีปลูกท่ีเหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา ตัดแต่ง  
ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และ
ประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกไม้ประดับได้รูปทรงตามต้องการของตลาด 
 
ผลการเรยีนรู ้
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์ของไม้ประดับ 
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของไม้ประดับ   
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ท่ีใช้ การขยายพันธุ์ 

  4. มีความรู้และทักษะในการปลูก การบ ารุงรักษา การป้องกันและก าจัดศัตรู การตัดแต่งไม้
ประดับ 

5. มีความรู้และทักษะในการปลูกและขยายพันธุ์ ได้อย่างน้อย 3 ชนิด 
6. มคีวามรู้และทักษะในการการดูแลบ ารุงรักษา  การตัดแต่งไม้ที่ปลูกได้  
7. มีความรู้และทักษะในการ การจัดการผลผลิต และการจ าหน่าย 
8.  มีความรู้และเข้าใจในการจัดการ  การท าบัญชี  และการคิดต้นทุน  ก าไรและราคาขาย 
9. น าความรู้ไปประยุกต์ในการหารายได้หรือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
  

รวมทัง้หมด  9  ผลการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30204  งานแกะสลกักระจก หนิอ่อน และแกรนติ         กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและ เทคโนโลย ี                                             
เวลา  40  ชัว่โมง                                  จ านวน  1.0  หนว่ยกติ     
 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของงานแกะสลักลายกระจก  หินอ่อนและแกรนิต  ประโยชน์ 
น าไปใช้  การเลือกใช้วัสดุที่น ามาประดิษฐ์ให้เหมาะสมกับงาน  เครื่องมือกระบวนการปฏิบัติงาน  
 การออกแบบลาย  การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  การตลาดและการจัดจ าหน่าย 
 ทักษะฝึกปฏิบัติงานการออกแบบ  การตัดกระจก  หินอ่อนและแกรนิตลายที่ออกแบบ  การเตรียม
ทรายที่จะใช้ยิงพ่น  การใช้กรดกัดการยิงพ่นกัดด้วยทราย  การประกอบและการติดตั้งกระจก  
หินอ่อนและแกรนิต  การเก็บรักษาความสะอาดโดยค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  กระบวนการผลิตงานแกะสลักกระจก  หินอ่อนและแกรนิต  
เพ่ือสร้างสรรค์งาน  สังคม  ชีวิต  โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ   
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรยีนรู ้

1.  มีความรู้ความเข้ใจเกี่ยวกับการแกะสลักกระจก  เครื่องแก้ว   และหินอ่อนได้เหมาะสม สวยงาม 
2   ออกแบบวางแผนการแกะสลักกระจก  เครื่องแก้ว   และหินอ่อนมาปฏิบัติงานได้เหมาะสม 
3.  สามารถเลือกวัสดุกระจก  เครื่องแก้ว   และหินอ่อนมาปฏิบัติงานได้เหมาะสม 
4.  ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
5.  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนและเก็บปัดกวาดบริเวณปฏิบัติงานเก็บเครื่องมือ    
    อุปกรณ์ได้อย่างเป็นระเบียบ 
6.  ปฏิบัติงานกระจก  เครื่องแก้ว   และหินอ่อนตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพ   
     เป็นที่พึงพอใจ 
7.  จัดแสดง   ประเมินผลงาน  และจัดจ าหน่ายได้ 
 

รวมทัง้หมด    7    ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30205   ชา่งเดนิสายไฟฟา้ในอาคาร                          กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ และเทคโนโลย ี               
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ   

 
ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือวัดไฟฟ้า การอ่านแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วัสดุ

อุปกรณ์และเครื่องมือในการเดินสายไฟฟ้า การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน กฎระเบียบข้อบังคับ
ในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร การเดินสายไฟฟ้าวิธีต่าง ๆ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  
 ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายตุ้มและอุปกรณ์
จับยึดสายแบบอื่น ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนด ให้บริการตรวจสอบ 
ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดราคา
ค่าบริการ ท าบัญชีรายรับ รายจ่าย สามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน สามารถอ่านแบบและ
ปฏิบัติงานตามแบบได้ สามารถให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ได้ 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือวัดไฟฟ้า การอ่านแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการเดินสายไฟฟ้า 
3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน 
4. มีความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินสายไฟในอาคาร 
5. เดินสายไฟฟ้าวิธีการต่าง ๆ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
6. ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  

อ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนด 
7. ให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น 

ค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดค่าบริการ ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
8. มีทักษะในการเดินสายไฟและต่อสายไฟแบบต่าง ๆ 
9. เลือกวัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน  สามารถอ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบได้ให้บริการ

ตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางทางไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้ 
รวมทัง้หมด    9   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30206    งานเขยีนแบบก่อสรา้งเบื้องตน้           กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชพี และเทคโนโลย ี               
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ   

 
ศึกษาการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบก่อสร้าง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทัศนียภาพ ภาพสาม

มิติ แปลน แผนผัง รูปด้าน รูปตัด มิติ มาตราส่วนแบบขยาย หลักการใช้เส้นสัญลักษณ์ ค าย่อในแบบแปลน 
ปฏิบัติเขียนแบบอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคาเพิง หลังคามนิลา อาคารตึกชั้นเดียว ตึกชั้นเดียวยกพ้ืน  

แปลนพ้ืน  แปลนฐานรากคานคอดิน แปลนเสา คาน ตง รูปตัดแปลนโครงหลังคาแบบขยายเฉพาะจุดรูป
ด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบก่อสร้าง สามารถ
เขียนแบบและอ่านแบบอาคารที่พักอาศัยไม้ชั้นเดียว หลังคาเพิง หลังคามนิลา อาคารตึกชั้นเดียวติดดิน ตึกชั้น
เดียวยกพ้ืนเขียนรายละเอียดประกอบแบบ น าไปประยุกต์ใช้ในงานช่างที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้อย่าง
ประหยัดคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. บอกชื่อเครื่องมือวิธีใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบก่อสร้าง 
2. อธิบายทัศนียภาพ  ภาพสามมิติ  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานเขียนแบบ 
3. บอก  ความหมายของ  แปลน  แผนผัง 
4. อธิบายความหมายชนิดของเส้น  สัญลักษณ์ค าย่อในแบบแปลน 
5. บอกความหมายของมาตราส่วน  แบบของมิติ 
6. อธิบายความหมายรูปด้าน  รูปตัด 
7. ปฏิบัติเขียนแบบอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคาเผิง 
8. ปฏิบัติเขียนแบบอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคามนิลา 
9. ปฏิบัติเขียนแบบอาคารตึกชั้นเดียว  ติดดิน 

 
รวมทัง้หมด    9  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง30207 ชา่งอาหารไทย                      กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                  
เวลา  40  ชัว่โมง                                            จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาหลักการจัดอาหารประจ าวัน  การหุงต้มอาหาร  การสงวนคุณค่าทางโภชนาการอนามัย  การ
เลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง  การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับชนิด 
ของอาหาร  การประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ  
 ปฏิบัติการจัดรายการอาหารประจ าวัน  ซื้ออาหารสด  อาหารแห้งใช้อุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับ
ชนิดอาหาร  ประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ  เช่น  แกงจืด  แกงเผ็ด  ผัด  ย า  เครื่องจิ้ม  และอาหารว่าง  
ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาหรือค่าบริการ  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย  และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่า  และ
จ าหน่ายได้ 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. บอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการท าอาหารไทยได้ 
2. สามารถอธิบายวิธีการวิธีการขั้นตอนกระบวนการของการท าอาหารไทยชนิดต่าง ๆ ได้ 
3. รู้และเข้าใจวิธีการเลือกวัสดุ การใช้ การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าอาหารไทย 
4. รู้และเข้าใจกรรมวิธีกรรมวิธีและเทคนิคการท าอาหารไทย 
5. สามารถคิดวิเคราะห์งาน วางแผนการท างาน ในการท าอาหารไทยได้ 
6. มีความรู้และทักษะในการท าอาหารไทยได้อย่างน้อย 10 ชนิด 
7. จัดท าบัญชี รายรับ – รายจ่าย และก าหนดราคาขายได้ 
8. มีเจตคติท่ีดีต่อการท าอาหารไทยและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

รวมทัง้หมด     8  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง30208  ชา่งผลติภณัฑจ์ากวสัดุทอ้งถิน่                        กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                                            
เวลา  40  ชัว่โมง                         จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 

 ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ของคนโดยทั่ว ๆ ไป ศึกษาวัสดุเหลือใช้ วัสดุในท้องถิ่น  เพื่อ
น ามาผลิตชิ้นงาน  เครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การออกแบบ  
กระบวนการผลิต  การบ ารุงรักษา  การซ่อมแซม  การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดจ าหน่าย 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการใช้เครื่องมือ  การประดิษฐ์ชิ้นงาน การตรวจซ่อม การบ ารุงรักษา  การใช้
วัสดุอุปกรณ์  อย่างประหยัดรู้คุณค่ารักษาสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  ออกแบบการใช้
เครื่องมือ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้วัสดุท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณค่า  โดยใช้กระบวนการทาง
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพ  รักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ผลการเรยีนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ วัสดุในท้องถิ่น น ามาผลิตชิ้นงาน  ได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ น ามาใช้ในการผลิตชิ้นงาน  การ

บ ารุงรักษา  และการซ่อมแซมได้ 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นงานจากวัสดุท้องถิ่นหรือเศษวัสดุ 
4. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตชิ้นงาน 
5. มีความรู้และทักษะในการออกแบบและผลิตชิ้นงาน เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  
6. มีทักษะในการผลิตชิ้นงานเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นได้ 
7. มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
8. จัดท าบัญชี รายรับ – รายจ่าย และก าหนดราคาขายได้ 
9. มีทักษะในการสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน  

รวมทัง้หมด    9    ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

ง30209  งานประดิษฐข์องช ารว่ย                               กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                       
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาความหมายและโอกาสในการใช้จ่ายของช าร่วย  ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ของช าร่วยแบบ
ต่างๆ การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
 ปฏิบัติการออกแบบ   เลือกวัสดุ  ประดิษฐ์ของช าร่วยแบบต่างๆ ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาหรือ
ค่าบริการ  จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผลแบบก าหนด  และ
จ าหน่ายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะในการประดิษฐ์ของช าร่วยเพื่อจ าหน่ายได้  
 
ผลการเรยีนรู ้

1. บอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการประดิษฐ์ของช าร่วยได้ 
2. สามรถออกแบบ วิธีการ ขั้นตอน ในการประดิษฐ์ของช าร่วยได้ 
3. สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และการเก็บรักษาได้ถูกต้อง 
4. สามารถออกแบบเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ประดิษฐ์ของช าร่วยแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. ปฏิบัติงานประดิษฐ์ของช าร่วยตามรูปแบบที่ก าหนดได้อย่างน้อย 10  อย่าง 
6. สามารถคิดต้นทุน ก าไร และราคาขายได้ 
7. จดบันทึกการปฏิบัติงานและจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายได้ 

รวมทัง้หมด     7   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30210  งานขนมไทย                      กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 ศึกษาหาความรู้ทั่วไปในการท าขนมไทย  การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับท าขนมไทย  การเลือก
ซื้อและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง  เทคนิคการท าขนมไทยชนิดต่างๆ การบรรจุ  วิธีเก็บรักษาขนม
ไทยไว้ได้นานและถูกสุขลักษณะ 
 ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการท าขนมไทยแต่ละชนิด  ท าขนมไทยประเภทต่างๆ  
บรรจุและเก็บ ค านวณค่าใช้จ่ายก าหนดราคาหรือค่าบริการการจัดจ าหน่าย  จดบันทึก  ปฏิบัติงาน  ท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายและประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับการท าขนมไทย  มีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่องาน
และสามารถจ าหน่ายขนมไทยได้ 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. บอกความหมายความส าคัญและประโยชน์ของขนมไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. สามารถเลือกวัสดุอุปการณ์การท าขนมไทยและการเก็บรักษาอุปกรณ์การท าขนมไทยได้ถูกต้อง 
3. บอกการเลือกซ้ือและการเก็บรักษาเครื่องปรุงของสดและของแห้งการท าขนมไทยได้อย่าง

เหมาะสม 
4. รู้จักขั้นตอนและเทคนิคการท าขนมไทยประเภทต่าง ๆ 
5. สามารถปฏิบัติท าขนมไทยได้ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าขนมไทย

ประเภทต่าง ๆ ได้ 
6. รู้จักวิธีการบรรจุและเก็บรักษาขนมไทยได้อย่างถูกต้อง 
7. สามารถคิดค านวณค่าใช้จ่ายก าหนดราคาการจ าหน่ายขนมไทยได้ 
8. มีเจตคติท่ีดีต่อการท าขนมไทย 

รวมทัง้หมด    8    ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30211  การห่อของขวญัดว้ยไอเดยี                           กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                         จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
           
           ศึกษาการสร้างสรรค์รูปแบบการห่อของขวัญให้สวยงาม และการแก้ปัญหาในการห่อของขวัญให้เกิด
ความหลากหลายวิธีการ สามารถท าได้ง่าย ด้วยวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน  โดย  การศึกษาถึงการห่อของขวัญใน
รูปแบบต่างๆ  รวมถึงวัสดุที่สามารถน ามาใช้งานได้  การคิดสร้างสรรต์  และการแก้ปัญหาการออกแบบให้เกิด
รูปลักษณ์ท่ีแปลกใหม่สวยงาม  ตรงตามความต้องการ  เหมาะสมตามโอกาส และถูกกาลเทสะ   
       เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน  สามารถออกแบบรูปลักษณ์กล่อง
ของขวัญให้ตรงตามวัตถุประสงค์  และตรงตามความต้องการได้  พร้อมทั้งประยุกต์วิธีการ  ให้เกิดวิธีการใหม่  
และรูปลักษณ์ใหม่ได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
       

1. บอกความหมาย ความเป็นมา และประโยชน์ของการห่อของขวัญด้วยไอเดียได้ 
      2. จ าแนกรูปแบบ ออกแบบและประเภทการห่อของขวัญด้วยไอเดียแบบต่างๆได้อย่าง 
              เหมาะสมและมีคุณค่า 
        3. บอกวิธีการใช้และการเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่างๆที่ใช้ในการห่อของขวัญ 
              ด้วยไอเดียได ้
      4. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการห่อของขวัญด้วยไอเดียได้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
 5. ออกแบบและปฏิบัติในในการห่อของขวัญด้วยไอเดียได้อย่างสวยงาม 
    6. คิดค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดราคาในการจ าหน่ายได้ 
          7. วางแผนปฏิบัติงานตามข้ันตอนและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
           8. มีเจตคติท่ีดีต่องานห่อของขวัญด้วยไอเดียเพื่อไปประกอบอาชีพได้ 
 
รวมทัง้หมด     8   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30212  การประดิษฐต์ุ๊กตา                                    กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานตุ๊กตา ความหมาย วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการท า เทคนิคต่างๆในการ
ประดิษฐ์ตุ๊กตา การเก็บและบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อย่างง่ายได้ถูกต้องตามข้ันตอน  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ ให้เห็นถึงประโยชน์ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ มีความรับผิดชอบในงานที่ท า มีความประณีตและ
ความเรียบร้อย รักการท างาน และเห็นคุณค่าของงานที่ท า  ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ และการจัดจ าหน่ายชิ้นงาน
  
 
ผลการเรียนรู้ 
 
      1. บอกความหมาย ความเป็นมา และประโยชน์ของการประดิษฐ์ตุ๊กตาได้ 
      2. จ าแนกรูปแบบ ออกแบบและประเภทการประดิษฐ์ตุ๊กตาแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า 
      3. บอกวิธีการใช้และการเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่างๆที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตาได้ 
      4. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ตุ๊กตาได้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
     5. คิดค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดราคาในการจ าหน่ายได้ 
     6. วางแผนปฏิบัติงานตามข้ันตอนและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
     7. มีเจตคติท่ีดีต่องานประดิษฐ์ตุ๊กตาเพ่ือไปประกอบอาชีพได้      
 
รวมทัง้หมด    7   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30213 ชา่งไฟฟา้ในชวีติประจ าวนั                            กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ และเทคโนโลย ี            
เวลา  40  ชัว่โมง                                            จ านวน  1.0  หนว่ยกติ   

 
ศึกษาลักษณะ ประเภท หลักการท างาน  ส่วนประกอบ วิธีใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าใน

ชีวิตประจ าวัน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบหาข้อบกพร่อง การ
ถอดประกอบ การเชื่อมบัดกรีเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด  
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะในการถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า การบัดกรี ก่านค่าจากเครื่องวัดไฟฟ้าและ
อุปกรณ์บางชนิด เช่น ตัวต้านทาน คอนเดนเซอร์ ไดโอด ฯลฯ ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง การให้บริการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ส ารวจแหล่งวัสดุอุปกรณ์และแหล่งบริการในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา
ค่าบริการ และจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท หลักการท างาน  ส่วนประกอบของ  เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในชีวิตประจ าวัน 

2. บอกวิธีใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันได้ 
3. บอกวิธีใช้และสามารถบ ารุงรักษาเครื่องเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือ การวัด การบัดกรี การถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
5. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธีตามหลักการ ขั้นตอนและปลอดภัย 
6. หลังปฏิบัติงานทุกครั้งท าความสะอาดเครื่องมือ เก็บวัสดุอุปกรณ์ ปัดกวาดท าความสะอาดบริเวณ

ปฏิบัติงานได้เรียบร้อย 
7. สามารถให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันชนิดต่าง ๆได้ 
8. จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายในการให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันชนิด   ต่าง ๆ

ได้ 
 
รวมทัง้หมด    8   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
           
ง30214 ชา่งพลังงานทดแทนเพื่อชวีติ                     กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี             
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ  

ศึกษา ประเภท ลักษณะ หลักการท างาน ส่วนประกอบ ประโยชน์การใช้งาน วิธีใช้และการ
บ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะในการประดิษฐ์เครื่องใช้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากการปั่นจักรยาน เครื่องดูดน้ าจากแรงดันน้ า การกลั่นน้ า  
พลังตู้อบแห้ง การท าปู๋ยอินทร์ทรีย์ การผลิตแก๊สชีวภาพ เตาเผาถ่านอย่างง่าย ส ารวจแหล่งวัสดุอุปกรณ์และ
แหล่งบริการในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ และจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเภท ลักษณะหลักการท างาน  ส่วนประกอบของพลังงานทดแทน 
2. สามารถบอกประโยชน์ วิธีใช้และการบ ารุงรักษาพลังงานทดแทนได้ถูกต้อง 
3. สามารถปฏิบัติงาน ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนได้ 
4. ปฏิบัติงานประดิษฐ์พลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ได้ 
5. ปฏิบัติงานผลิต ติดตั้งและตรวจซ่อมเครื่องใช้พลังงานทดแทนชนิดต่าง ๆได้อย่างถูกวิธีตาม

หลักการ ขั้นตอนและปลอดภัย 
6. หลังปฏิบัติงานทุกครั้งท าความสะอาดเครื่องมือ เก็บวัสดุอุปกรณ์ ปัดกวาดท าความสะอาดบริเวณ

ปฏิบัติงานได้เรียบร้อย 
7. ให้บริการผลิต และติดตั้ง และตรวจซ่อมเครื่องใช้พลังงานทดแทนชนิดต่าง ๆได้ 
8. จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายในการให้บริการ ผลิต ติดตั้งและตรวจซ่อมเครื่องใช้พลังงานทดแทน

ชนิดต่าง ๆได้ 
รวมทัง้หมด    8   ผลการเรยีนรู้ 
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 ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
  
ง30249   คอมพวิเตอร์กราฟิก 3                  กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  20  ชัว่โมง                                            จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก   ศึกษาอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านงานกราฟิกและ
เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกให้เหมาะสมกับประเภทของงาน   
 ปฏิบัติการสร้างภาพโดยใช้ค าสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟิก   การสร้างรูปภาพ  การรวมภาพ  การ
บันทึกงาน   การเปิดงานขึ้นมาแก้ไข  การปรับเปลี่ยนภาพเพ่ือการน าไปใช้งานด้านต่าง ๆ   การขยายและลด
ขนาดของรูปภาพ  การตกแต่งข้อความ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานกราฟิก   สร้างแนวคิดเกี่ยวกับงาน
กราฟิก  น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรยีนรู ้

1. บอกลักษณะของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในงานกราฟิกได้ 
2. มีความรู้และทักษะการเลือกใช้โปรแกรมงานด้านกราฟิกได้ 
3. มีความรู้และทักษะในการจัดการภาพได้อย่างเหมาะสม     
4. มีความรู้และทักษะในการบันทึกงานและเปิดงานขึ้นมาท าการแก้ไข 
5. มีความรู้และทักษะในการขยายและย่อภาพได้อย่างเหมาะสม 
6. มีความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนภาพเพ่ือการน าไปใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
7. สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

 
รวมทัง้หมด  7  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30250   คอมพวิเตอร์กราฟิก 4                  กลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  20  ชัว่โมง                                   จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
   
 ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้าน
กราฟิก  ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก  การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมถึงค าสั่งทีส าคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบต่าง ๆ  การตัดต่อภาพกราฟิก  การจัดการ
เกี่ยวกับตัวอักษร  การจัดท าโปสเตอร์แบบต่าง ๆ   
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิกแบบต่าง ๆ    และสร้าง
แนวคิดเก่ียวกับงานกราฟิก  เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ    
 
ผลการเรยีนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก 
2. มีความรู้และทักษะวิธีการออกแบบกราฟิกแบบต่าง ๆ ได้ 
3. มีความรู้และทักษะการจัดการเก่ียวกับภาพและตัวอักษรได้อย่างเหมาะสม  
4. มีความรู้และทักษะการจัดท าโปสเตอร์แบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
5. ตระหนักและเห็นคุณค่าของงานกราฟิก 
6. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้งานด้านกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ 

 
รวมทัง้หมด  6  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30251   คอมพวิเตอร์ออกแบบ 1                     กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  20  ชัว่โมง                                  จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
   

ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมน าเสนอข้อมูล  การสร้างและจัดการโฟลเดอร์ การจัดการไฟล์  
สไลด์  มุมมอง  การสร้างและจัดรูปแบบสไลด์  การจัดรูปแบบข้อความ  การแทรกรูปภาพ  ภาพตัดปะ  
อัลบั้มรูป  รูปร่าง  ข้อความ  วิดีโอ  เสียง  ตาราง  แผนภูมิ  การก าหนดการเคลื่อนไหว  การน าเสนอภาพนิ่ง 
การเชื่อมโยง การจัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอ    

เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะจัดการหน้าต่างโปรแกรมน าเสนอ  จัดการไฟล์  สไลด์  มุมมอง   
สร้างและจัดรูปแบบสไลด์  การแทรกวัตถุต่างๆ ก าหนดการเคลื่อนไหว  น าเสนอสไลด์  การเชื่อมโยง   
การจัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอ   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีทักษะและอธิบายในการการใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
2. มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมน าเสนอข้อมูล 
3. มีความรู้และมีทักษะในการสร้างและจัดการโฟลเดอร์  การจัดการไฟล์  สไลด์ และมุมมอง 
4. มีความรู้และทักษะการจัดรูปแบบสไลด์  รูปแบบข้อความ 
5. มีความรู้และทักษะการแทรกรูปภาพ  การน าเสนอภาพนิ่ง  การก าหนดการเคลื่อนไหวของภาพ

หรือสไลด์ 
6. มีทักษะและอธิบายการจัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอ 

 
 รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30252   คอมพวิเตอร์ออกแบบ 2                     กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  20  ชัว่โมง                                   จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 

ศึกษาการใช้งานโปรแกรมการออกแบบและสร้างงานสามมิติ การสร้างงานที่มีลักษณะเป็นสามมิติ
เสมือนจริง  การออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ แนวทางในการก้าวสู่นักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักเทคโนโลยี
ในอนาคต 
            ปฏิบัติการใช้แถบเครื่องมือในโปรแกรมออกแบบและสร้างงานสามมิติ การสร้างวัตถุรูปทรง
ต่างๆ  การตัดมุมวัตถุ  การสร้างภาชนะ  การสร้างชิ้นส่วน  การประกบชิ้นงาน   การสร้างรูปแบบ 
การเคลื่อนไหว 
            เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างงานสามมิติ และสร้าง
แนวคิดเก่ียวกับงานออกแบบและการสร้างงานสามมิติ 
  
 ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นและสามารถสร้างเป็นชิ้นงานได้ 
  2. สามารถเปลี่ยนมุมมองผลิตภัณฑ์ได้ 
  3. สามารถสร้างรูปทรงในรูปแบบต่างๆ ได้ 
 4. สามารถเปลี่ยนหน่วยวัดในการออกแบบ 
 5. สามารถลบเหลี่ยมรูปทรงต่างๆ ได้ 
 6. สามารถออกแบบสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้ 
  7. น าเสนอชิ้นงานได้ 
 
รวมทัง้หมด 7  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30253   การโปรแกรมและการประยกุต ์1   กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  20  ชัว่โมง                         จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
     ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบเบื้องต้น  และปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์  การใช้แป้นพิมพ์  
การแสดงผลบนหน้าจอ  เครื่องพิมพ์  การเก็บข้อมูลบนแผ่นบันทึก  การส าเนาแฟ้มข้อมูล  ปฏิบัติการใช้ค าสั่ง
พ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ  การป้อนข้อมูล  การส าเนาข้อมูล  การดูแลแฟ้มข้อมูล  การอ่านข้อมูลจากแผ่น
บันทึก  การจัดรูปแบบแผ่นบันทึก  การใช้แป้นพิมพ์ในงานเอกสารเบื้องต้น  การค้นหาและสืบค้นข้อมูลใน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และใช้โปรแกรมประยุกต์ในการพิมพ์งานเอกสาร ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกับตาราง
ท างานเบื้องต้น  การเข้าและออกจากโปรแกรมตารางท างาน   
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารเบื้องต้น  หลักการ
โปรแกรมเบื้องต้น  การสื่อสารและสืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มีนิสัยรักการท างาน   
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรยีนรู ้

   1. อธิบายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานด้านเอกสารได้ 
   2. มีความรู้และทักษะในการเลือกใช้โปรแกรมเพ่ือจัดการงานด้านเอกสารได้ 

 3. มีความรู้และทักษะในการแทรกรูภาพ  การตกแต่งข้อความได้อย่างเหมาะสม 
 4. มีความรู้และทักษะการจัดท าบทความและแผ่นพับในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
 5. มีความรู้และทักษะการจัดท าแฟ้มสะสมงาน 

  6. สามารถบอกและปฏิบัติการใช้โปรแกรมตารางท างาน 
  7. สามารถบอกและปฏิบัติการใช้สูตรค านวณได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

รวมทัง้หมด 7  ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
 

ง30254   การโปรแกรมและการประยกุต ์2   กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  20  ชัว่โมง                         จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 
 
     ศึกษาความหมายและรูปแบบในการน าเสนอผลงาน  ประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการน าเสนอและ
ตารางการท างาน 
 ปฏิบัติการออกแบบการน าเสนองานประเภทต่าง ๆ    เลือกใช้โปรแกรมและวิธีการน าเสนอตาม
วัตถุประสงค์  การน าเสนองานด้วยภาพและเสียง  การน าเสนองานรูปแบบวิดีทัศน์  การแทรกภาพและเสียง  
การบันทึกและแก้ไขงาน  การป้อนข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การจัดรูปแบบข้อมูล   

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถน าเสนองานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม   เกิด
จิตส านึกและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงานและการด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. มีความรู้และทักษะเลือกใช้โปรแกรมการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของงานได้ 
2. .มีความรู้และทักษะการน าเสนองานประเภทต่าง ๆ ได้ 
3. มีความรู้และทักษะการน าเสนองานด้วยภาพและเสียง 
4. มีความรู้และทักษะการบันทึกและแก้ไขงานการน าเสนอได้ 
5. เกิดจิตส านึกและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงาน 

 
รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิา 
 

I30201 การศึกษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้   (Research and Knowledge Formation :IS) 
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เวลา  40  ชัว่โมง                                   จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 ศึกษา วิเคราะห์ ตั้งประเด็น/ค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  การตั้งสมมติฐาน  
การค้นคว้า  การแสวงหาความรู้ข้อมูล  การออกแบบ  การวางแผนรวบรวมข้อมูล  การใช้กระบวนการกลุ่ม  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ  การสังเคราะห์  การสรุปองค์ความรู้และการเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาที่เป็น
ระบบ 
 ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเก่ียวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ ค้นคว้า
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ออกแบบวางแผนรวบรวม
ข้อมูลและสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอ
แนวคิด วีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยง
ความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  หลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  และมีทักษะในการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า  ในรูปแบบการเขียนรายงานและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  น าองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
ผลการเรยีนรู ้
 1.  ตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2.  ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ   
               และมีทฤษฎีรองรับ 
 3.  ออกแบบ  วางแผน  ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 5.  ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล          

6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 
 7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 8.  เสนอแนวคิด  แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบแผนการท างานของ  
               นักเรียน  
รวมทัง้หมด    8   ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิ 
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

รายวชิาพืน้ฐาน 
 อ31101  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
 อ31102  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
 อ32101  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
 อ32102  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
 อ33101  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
 อ33102  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 
รายวชิาเพิ่มเติม 
 อ31201  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 1  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ31202  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ32201  ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม 1    จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ32202  ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม 2    จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ33201  ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 1  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ33202  ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 2  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30203  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 1  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30204  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30205  ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 1 จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
 อ30206  ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 2 จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
รายวชิาภาษาต่างประเทศทีส่อง 

จ30201 ภาษาจีน 1  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ30202 ภาษาจีน 2  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ30203 ภาษาจีน 3  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ30204 ภาษาจีน 4  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ30205 ภาษาจีน 5  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
จ30206 ภาษาจีน 6  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ต30201 ภาษาเวียดนาม 1 จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ต30202 ภาษาเวียดนาม 2 จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ต30203 ภาษาเวียดนาม 3 จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
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ค าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

อ31101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน   1          กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 4 ภาคเรยีนที ่1                       เวลา 40 ชัว่โมง  จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาการใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  มารยาทสังคม ความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN) การเตรียมตัวเพ่ือเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยที่เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ เรื่องสั้น กิจกรรม ข่าว เหตุการณ ์
สถานการณ์ตามความสนใจ การแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือเรื่อง
เกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ สถานการณ์ปัจจุบันความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย ค า
บรรยาย หลักการอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น (skit) นิทาน (tale) 
สารคดีและบันเทิงคดี  เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ  ความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ความคิด ความเชื่อ  ที่มาของขนบธรรมเนียม  ประเพณแีละ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน 
และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษ   

โดยปฏิบัติตาม  จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ สรุป  ตีความ  อธิบาย เขียนประโยคและข้อความที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  แสดงความคิดเห็นจาก พร้อมทั้งให้เหตุผล สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล  
บรรยายความรู้สึกแสดงความคิดเห็น พูดและเขียน  ขอและให้ข้อมูล ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์
จริงอย่างเหมาะสม  มีเหตุผล  สรุปใจความ   ส าคัญ วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ  และ
น าไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการสืบค้นความรู้ ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุปความรู้
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพน าเสนอด้วย  

เพ่ือให้เห็นคุณค่า ความส าคัญ ความจ าเป็นของภาษาอังกฤษ  มีทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร  มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

อ31102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  2                           กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 4 ภาคเรยีนที ่2                   เวลา 40 ชัว่โมง      จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 

 

ศึกษาการใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคมตามมารยาทสังคม ความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ASEAN) การเตรียมตัวเพื่อเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ขนบธรรมเนียม  ประเพณแีละ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่เหมาะสมกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ เรื่องสั้น กิจกรรม 
ข่าว  เหตุการณ์ สถานการณ์ตามความสนใจ  ข้อมูล ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  
มีเหตุผล  สรุปใจความ   ส าคัญ วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  
ค าชี้แจง ค าอธิบาย ค าบรรยาย  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น 
(skit) นิทาน(tale) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว  
เหตุการณ์ สถานการณ์ปัจจุบัน  สารคดีและบันเทิงคดี  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ ความคิด ความเชื่อ  ที่มาของขนบธรรมเนียม  ประเพณแีละวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ   

โดยจับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ สรุป  ตีความ  อธิบาย เขียนประโยคและข้อความที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ  แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผล สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล  บรรยายความรู้สึก 
เปรียบเทียบ  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  ขอและให้ 
อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการสืบค้นความรู้ 
ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพน าเสนอด้วย  

เพ่ือให้เห็นคุณค่า ความส าคัญ ความจ าเป็นของภาษาอังกฤษ  มีทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร  มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  3                  กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5  ภาคเรยีนที ่1                เวลา 40 ชัว่โมง        จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
 
 

 ศึกษาภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทาง สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง มารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค าแนะน าในการใช้คู่มือต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย ค าบรรยายข้อความ ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้น (Skit) ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ข้อมูล ความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดี เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์
ตามความสนใจ โครงสร้างประโยค เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อ ที่มาของธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ความรู้/ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้อื่น จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 โดยปฏิบัติในสถานการณ์ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม อย่างคล่องแคล่ว ต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ อ่านออกเสียงถูกต้อง อธิบาย ระบุและ เขียน จับใจความ
ส าคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความและแสดง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบ 
บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม มีเหตุผล สรุป
ใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความเหมือน ความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและภาษาไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล ใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ บันทึก สรุปและน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ 
 เพ่ือให้มีวินัยในตนเอง และมีจิตสาธารณะ มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ใฝ่รู้  
ใฝ่เรียน สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นอยู่
อย่างไทย และพร้อมเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

อ32102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน   4                        กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5  ภาคเรยีนที ่2                   เวลา 40 ชัว่โมง    จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ศึกษาภาษา น้ าเสียงและกิริยาท่าทาง สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลอง มารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค าแนะน าในการใช้คู่มือต่างๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย ค าบรรยายข้อความ ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้น (Skit) ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ข้อมูล ความคิดเห็นจากสารคดีและบันเทิงคดี เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ เกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสถานการณ์
ตามความสนใจ โครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ 
ที่มาของธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ความเหมือน ความแตกต่างระหว่าง
วิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและภาษาไทยความรู้/ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 โดยปฏิบัติในสถานการณ์ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม อย่างคล่องแคล่ว ต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ อ่านออกเสียงถูกต้อง อธิบาย ระบุและ เขียน จับใจความ
ส าคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความและแสดง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบ 
บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล ในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม มีเหตุผล สรุป
ใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และน าไปใช้อย่างมี
เหตุผล ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ บันทึก สรุปและน าเสนอด้วยการพูดและ
การเขียน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ 
 เพ่ือให้มีวินัยในตนเอง และมีจิตสาธารณะ มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ใฝ่รู้  
ใฝ่เรียน สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นอยู่
อย่างไทย และพร้อมเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  5                                       กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่  6   ภาคเรยีนที ่ 1               เวลาเรยีน  40 ชัว่โมง      จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
  
 ศึกษาการอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  เลือกและใช้ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยาย ให้
ค าแนะน า  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม อธิบาย ระบุและเขียนประโยค ข้อความ
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง ข้อความ ส านวน วิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ  ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  เรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์  
ประสบการณ์  สถานการณ์  ในสังคมและโลก ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ  
 โดยสืบค้น  ค้นคว้า  รวบรวม  สรุป น าเสนอความรู้/ข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  
ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  สื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
เหมาะสมในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  เพ่ือขอและให้ และ
น าเสนอ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้งสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จ ากการ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เข้าร่วม  แนะน า  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมโดยเลือกใช้ภาษา  
น้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา  โอกาส  และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล   

เพ่ือให้มีทักษะในการสื่อสาร  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิต
สาธารณะเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  
 

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 าอธบิายรายวชิาพืน้ฐาน 

อ33102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน   6                                   กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่  6   ภาคเรยีนที ่ 2               เวลาเรยีน 40 ชัว่โมง       จ านวน  1.0  หนว่ยกติ 
  
 ศึกษาการอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตาม
หลักการอ่าน ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ  เลือกและใช้ค าขอร้อง ค าชี้แจง ค าอธิบาย และ
ค าบรรยาย ให้ค าแนะน า  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ จ าลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม อธิบาย ระบุและเขียนประโยค 
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค  ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ
ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่ อ  ที่มาของขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  เรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น /
ข่าว/เหตุการณ์  ประสบการณ์  สถานการณ์  ในสังคมและโลก ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ 
 โดยการสืบค้น  ค้นคว้า  รวบรวม  วิเคราะห์  บันทึกสรุป น าเสนอความรู/้ข้อมูลต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์  สื่อสารอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  
สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม เพื่อขอและให้ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ตีความ สะท้อนความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้งสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล เขา้ร่วม  แนะน า  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมโดยเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง
และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา  โอกาส  และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล   

เพ่ือให้มีทักษะในการสื่อสาร  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิต
สาธารณะเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  

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 าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ31201 ภาษาอังกฤษในชวีติประจ าวนั  1                            กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ   
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 4 ภาคเรยีนที ่1               เวลา 20 ชัว่โมง   จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษาภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา   

ชุมชน   อธิบายและเขียนประโยคและข้อความ จับใจความส าคัญ  สรุป  ตีความ  ขอ  ให้ข้อมูล  บรรยาย  
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ประเด็น ข่าว 
เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี  กิจกรรม ประสบการณ์  ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์วิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของภาษา 

 โดยพูดและเขียน อ่านออกเสียง บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมี
เหตุผล วิเคราะห์เรื่อง วิเคราะห์  อภิปราย  และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ เข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้า สืบค้น เรียนรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 เพ่ือให้เกิดทักษะทางภาษา การสื่อสาร การคิดและการให้เหตุผล รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  เป็นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ที่ฟังและอ่าน   
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความในรูปแบบต่างๆ  
4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ

อ่าน  
 

รวมทัง้หมด    4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ31202 ภาษาอังกฤษในชวีติประจ าวนั  2                          กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ   
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 4 ภาคเรยีนที ่2              เวลา 20 ชัว่โมง    จ านวน 0.5 หนว่ยกิต 

 
ศึกษาภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา   

ชุมชน   อธิบายและเขียนประโยคและข้อความ จับใจความส าคัญ  สรุป  ตีความ  ขอ  ให้ข้อมูล  บรรยาย  
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ประเด็น ข่าว  
กิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ เหตุการณ์ปัจจุบัน
เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี  วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

 โดยการพูดและการเขียน อ่านออกเสียง บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
วิเคราะห์  อภิปราย  และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล  เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค 
ข้อความ เข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมและมีเหตุผลใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า 
สืบค้น เรียนรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 เพ่ือให้เกิดทักษะทางภาษา การสื่อสาร การคิดและการให้เหตุผล รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ  เป็นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าชี้แจง ที่ฟังและอ่าน   
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
3. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความในรูปแบบต่างๆ  
4. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง

และอ่าน  
 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ32201 ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุม่  1               กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5  ภาคเรยีนที ่1       เวลา 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
 
 

 ศึกษา เรียบเรียง ภาษา สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ระบุ อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ จับใจความส าคัญ สรุป ตีความ ขอ ให้ข้อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเป็น
เกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์  เรื่อง/ประเด็น/สารคดีและบันเทิงคดี  
 โดยพูดและเขียน บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับอย่างมีเหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ
และท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณี เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล เข้า
ร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า/
สืบค้น วิเคราะห์ บันทึก สรุป ความรู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ 
 เพ่ือใช้เป็นภาษาต่างประเทศ มีทักษะการคิดและใหเ้หตุผล รักชีวิตความเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและ 
เต็มใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน 
พร้อมถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
2. พูดและเขียน น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น

ต่างๆ ตามความสนใจ 
3. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ 

และสถานการณ์ตามความสนใจ 
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น 

สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 
  รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ32202 ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุม่  2              กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5  ภาคเรยีนที ่2       เวลา 20 ชัว่โมง จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
 
 

 ศึกษาภาษา สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม ระบุ อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ จับ
ใจความส าคัญ สรุป ตีความ ขอ ให้ข้อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเป็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์/สารคดีและบันเทิงคดี เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ทั้งในท้องถิ่น 
สังคมและโลกตามความสนใจ วิเคราะห์ อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี  โครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 โดยพูดและเขียน บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้
จากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล เข้าร่วม แนะน า และจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า/สืบค้น วิเคราะห์ บันทึก 
สรุป ความรู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ 
 เพ่ือใช้เป็นภาษาต่างประเทศ มีทักษะการคิดและใหเ้หตุผล รักชีวิตความเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและ 
เต็มใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน 
พร้อมถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์

ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจและสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม 
2. เลือกและใช้ค าขอร้อง  ค าชี้แจง ค าอธิบายและให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม 
3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบและปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  
4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
 
    รวมทัง้หมด  4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อความบนัเทงิ  1                         กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 6 ภาคเรยีนที ่1               เวลา 20 ชัว่โมง   จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 
 

ศึกษาการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม  ระบุ  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
จับใจความส าคัญ  สรุป  ตีความ  ขอ  ให้ข้อมูล  บรรยาย  เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี  ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค า
พังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  
บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลกตามความสนใจ  ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ 

 โดยวิเคราะห์  อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี  
เปรียบเทียบและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล  พร้อมทั้งให้ยกตัวอย่างประกอบ  เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า/สืบค้น วิเคราะห์บันทึก สรุปความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ เป็นภาษาต่างประเทศ  

 เพ่ือให้มีทักษะการคิดและให้เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  เวลา โอกาสและสถานที่

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
2. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ

เจ้าของภาษา    
3. เข้าร่วม  แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
4. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย 

สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย    
 

รวมทัง้หมด    4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ 2                         กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่ 6 ภาคเรยีนที ่2                   เวลา 20 ชัว่โมง        จ านวน 0.5 หนว่ยกติ 

 
ศึกษาการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  

สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม  ระบุ  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ จับใจความส าคัญ  สรุป  ตีความ  ขอ  ให้ข้อมูล  บรรยาย  เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียม และประเพณี  
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์ กิจกรรม ข่าว  
เหตุการณ ์และสถานการณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคม  และโลกตามความสนใจ  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ 

 โดยวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ อภิปรายและน าไปใช้อย่างมี
เหตุผล  เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ค้นคว้า/สืบค้น วิเคราะห์บันทึก สรุป เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ เป็นภาษาต่างประเทศ  

 เพ่ือให้มีทักษะการคิดและให้เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างมีเหตุผล   
2. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
3. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  

ชุมชน  และสังคม 
4. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ 

จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเทีย่ว  1                         กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ   
เวลา  20  ชัว่โมง                   จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาภาษาเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม   อธิบายและเขียนประโยคและข้อความในรูปแบบต่างๆ จับใจความส าคัญ  
สรุป  ตีความ  ขอ  ให้ข้อมูล  บรรยาย  เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว 
เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี  เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  ข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล สรุป
ใจความส าคัญ จากข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ท้ังในท้องถิ่น  สังคมและโลก  กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติ 
 โดยพูดและเขียน  บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองน าเสนอเกี่ยวกับ  
วิเคราะห์  น าไปใช้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม หรือจัดอย่างเหมาะสม  ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการค้นคว้า 
สืบค้นข้อมูล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีทักษะทางภาษา มีทักษะการคิดและให้
เหตุผล รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องข่าว เหตุการณ์ 
2. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ   
3. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ จากกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความ

สนใจ  
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในท้องถิ่น สังคม และโลก  

 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเทีย่ว  2               กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ   
เวลา  20  ชัว่โมง                   จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาภาษาเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม   อธิบายและเขียนประโยคและข้อความในรูปแบบต่างๆ จับใจความส าคัญ  
สรุป  ตีความ  ขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  ประเด็น ข่าว เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี  กิจกรรม 
ประสบการณ์  ข่าว เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล สถานการณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลก  กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ  ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ประเทศชาติ 
 โดยพูดและเขียน  บรรยาย  เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง
น าเสนอ วิเคราะห์  น าไปใช้อย่างมีเหตุผล  สรุปใจความส าคัญ เข้าร่วม หรือจัดอย่างเหมาะสม  ใช้เทคโนโลยี
และภาษาอังกฤษในการค้นคว้า สืบค้นข้อมูล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีทักษะทางภาษา มีทักษะการคิดและให้
เหตุผล รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องข่าว เหตุการณ์ 
2. พูดและเขียนน าเสนอข้อมูล ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ ตามความ

สนใจ   
3. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ จากกิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม

ความสนใจ  
4. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในท้องถิ่น สังคม และโลก  

 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ   1                        กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา  20  ชัว่โมง                  จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาการเรียบเรียง การใช้ภาษาสื่อสารในสังคมโลกในสถานการณ์ปัจจุบัน  ประโยคและข้อความให้

สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์สาร
คดีและบันเทิงคดี  การพูดและการเขียน  บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่อง
ต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์  วิเคราะห์เรื่อง  ใจความส าคัญ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน  วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและประเพณี  กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคมและโลกตามความสนใจ   
          โดยวิเคราะห์  เรียบเรียง  ถ่ายทอด  สื่อสาร  น าเสนอด้วยทักษะเพ่ือการสื่อสารทั้งฟัง  พูด  อ่านและ
เขียน อธิบาย  อภิปราย  น าไปใช้อย่างมีเหตุผล  สรุป  เข้าร่วม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม น าเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม  ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า/สืบค้น วิเคราะห์
บันทึก โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และใช้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพและมีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ผลงาน ข้อมูล ข่าวสารสู่สาธารณะ  
          เพ่ือให้มีทักษะการคิดและให้เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ผลงานสู่สังคมโลก 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
5. ฟังและพูดบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างชัดเจนและมีเหตุผล 
6. ฟังและพูดน าเสนอข้อค้นพบเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น

ต่างๆ ตามความสนใจ   
7. อ่านและเขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 

เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ  
8. อ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค้นพบตามสถานการณ์ ทั้งในท้องถิ่น และสังคม

โลก พร้อมทั้งให้เหตุผล  
 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ   2                        กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
เวลา  20  ชัว่โมง                     จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
 ศึกษาการเรียบเรียง การใช้ภาษาสื่อสารในสังคมโลก ในสถานการณ์ปัจจุบัน การเขียนบทความเชิง

วิชาการต่างๆ   การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน  การน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน  
สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ความคิด ความเชื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน   

 โดยฝึกวิเคราะห์  เรียบเรียง สื่อสาร น าเสนอ  เลือก ตัดสินใจ วางแผน เข้าร่วม กิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ  ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า/สืบค้น วิเคราะห์บันทึก สรุปโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลายตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ผลงานสู่
สาธารณะ 

 เพ่ือให้มีทักษะการคิดและให้เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ผลงานสู่สังคมโลก 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. พูดและเขียนบทความเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  

ข่าว/เหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม   
2. ฟังและพูดน าเสนอข้อค้นพบเกี่ยวกับกิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์โลกปัจจุบัน   
3. อ่านและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้

ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม   
4. อ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค้นพบในเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ตาม

ความสนใจ  
 
 

รวมทัง้หมด    4   ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชพี 1                       กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
เวลา  20  ชัว่โมง                    จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
 ศึกษาการเรียบเรียง  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ปจัจุบัน  การพูดและการเขียนบรรยาย
ความรู้สึกประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี  วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลก
ตามความสนใจ   

 โดยวิเคราะห์ เรียบเรียง ถ่ายทอด สื่อสาร น าเสนอ อภิปรายเปรียบเทียบ  พร้อมทั้งให้เหตุผล  
น าเสนออธิบาย เขียนอย่างมีเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  สรุปใจความส าคัญ 
น าไปใช้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม  แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า/สืบค้น วิเคราะห์บันทึก สรุปโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่สาธารณะ 

 เพ่ือให้มีทักษะการคิดและให้เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติ 
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. วิเคราะห์/อภิปรายเปรียบเทียบวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่าง

มีเหตุผล   
2. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่อง  

ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750  ค าศัพท์  ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน 
3. ฟังและพูดแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม   

ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
4. อ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อค้นพบต่างๆจากสื่อ 

และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลการเรยีนรู ้
 
 
 
 



167 
 

ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชพี 2                        กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
เวลา  20  ชัว่โมง                   จ านวน  0.5  หนว่ยกติ 

 
ศึกษาการเรียบเรียง การใช้ภาษาสื่อสารในสังคมโลก ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประโยคและ

ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์สารคดีและบันเทิงคดี  การพูดและการเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและเปรียบเทียบวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย  ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ทั้งในท้องถิ่น  สังคมและโลกตามความ
สนใจ   
 โดยวิเคราะห์  เรียบเรียง  สรุปใจความส าคัญ ถ่ายทอด  สื่อสาร  น าเสนอ  อภิปราย  อธิบาย  เขียน  
น าไปใช้อย่างมีเหตุผล  เข้าร่วม  แนะน า  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาอังกฤษใน
การค้นคว้า/สืบค้น วิเคราะห์บันทึก สรุปโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่สาธารณะ  

 เพ่ือให้มีทักษะการคิดและให้เหตุผล รักชีวิตความเป็นอยู่ไทย ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล   ต่างๆ 

จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
2. ฟังและพูดน าเสนอข้อค้นพบเกี่ยวกับกิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์โลก  ปัจจุบัน   
3. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนา  ทั้งท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ 
4. ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างหลากหลายวิธี เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 
 

รวมทัง้หมด    4  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ30201   ภาษาจนี 1                                                      กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา  20  ชัว่โมง                   จ านวน  0.5  หนว่ยกติ    

 
         ศึกษาตัวอักษร เสียงตัวอักษรการสะกดค า  หลักการอ่าน  ความหมายของค าและกลุ่มค าศัพท์ 
ส านวนภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารค าศัพท์  บทสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย การกล่าวลา   การขอบคุณ การขอ
โทษและการแนะน าตนเองปฏิบัติตามค าสั่งและค าขอร้องง่าย ๆ  
         บอกตัวอักษรและเสียงตัวอักษร  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ระบุตัวอักษร  อ่านออกเสียงและสะกดค าได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค า  ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้
ตัวพูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ  และออกค าสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และ
เรื่องใกล้ตัว  ท าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

เพ่ือน าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน  เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานสากล 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. อ่านตัวอักษรและเสียงตัวอักษรออกเสียงสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
2. ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ   
3. ใช้ค าสั่งง่ายๆ  อย่างเหมาะสม   
4. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
5. ระบ/ุเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน  

 
รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ30202  ภาษาจนี 2                                                      กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา  20  ชั่วโมง                      จ านวน  0.5  หน่วยกิต    
 
         ศึกษาค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค  ความหมายของค าศัพท์  จากรูปประโยคหรือนิทานง่ายๆที่มี
ภาพประกอบ  ล าดับการขีดของตัวอักษรจีน  หลักไวยากรณ์เบื้องต้น  บทสนทนาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
ประโยคค าสั่งง่ายๆ  ประโยคเพ่ือบอกความต้องการของตนเอง  ส านวนภาษาและประโยค  ชื่อและค าศัพท์
เกี่ยวกับเพ่ือนและครอบครัว  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัยในสถานการณ์ง่ายๆ  
         เลือกภาพตรงตามความหมาย  ตอบค าถามง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ  พูด/โต้ตอบถ้อยค าสั้นๆ ง่ายๆ ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว  

เพ่ือน าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้  เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน  เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรักชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานสากล 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม   
2. เขียนตามล าดับการขีดของตัวอักษรจีนอย่างง่าย ได้ 
3. บอกโครงสร้างไวยากรณ์อย่างง่ายได้ 
4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล  และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

เหมาะสม   
5. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา   
6. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 
 

รวมทัง้หมด  6 ผลการเรยีนรู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ30203  ภาษาจนี 3                                                      กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา  20  ชั่วโมง                      จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

 
             ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงค า  การผันเสียงวรรณยุกต์  บทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ความหมายของ
กลุ่มค าและประโยคที่ฟัง ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สั้นๆ ง่ายๆ ที่ใช้ในการโต้ตอบระหว่างบุคคล โครงสร้างประโยค
ที่ใช้สั่งและขอร้อง   ประโยค/ส านวนที่ใช้พูดขอและพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองค าศัพท์ วิธีการจัดหมวดหมู่ค า
ตามประเภทความหมายของค า กลุ่มค า ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
            ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องจากที่ฟังหรืออ่าน  อ่านออกสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่านและพูดเข้า
จังหวะ   เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ได้ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค าและประโยคตอบค าถามจากการ
ฟังด้วยค าสั้นๆ ง่ายๆ ได้ จัดหมวดหมู่ค าตามประเภทบุคคล สัตว์ สิ่งของระบุ/เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของภาพ 
กับค า หรือกลุ่มค า โดยใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพ แผนผังฟังหรืออ่านข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ   โดย
ใช้ภาพ แผนภูมิ บอกชื่อและค าศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว เช่น อาชีพ บุคคลส าคัญใน
โรงเรียน/ชุมชน และชื่อวิชาที่เรียน 

เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยี  การคิด  การแก้ปัญหา
และการใช้ทักษะชีวิต   เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  ง่ายๆ ทีฟั่งและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน 
4. ใช้ค าสั่ง  ค าขอร้อง และสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และ

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
5. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์สั้น ๆ ในการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่หลากหลาย   

 
รวมทัง้หมด  6  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ30204  ภาษาจนี 4                                                      กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา  20  ชั่วโมง                     จ านวน  0.5  หน่วยกิต    
 
            ศึกษา ค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  ความหมายของกลุ่มค าและประโยคที่ฟังและอ่านค าศัพท์ 
โครงสร้างประโยคแสดงความต้องการของตนเองและขอความช่วยเหลือ  ค าศัพท์ โครงสร้าง ประโยคที่ใช้ใน
การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของ   ความเหมือนและความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า  กลุ่มค า  ประโยค  ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้นข้อมูล  
           ปฏิบัติตามค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบายง่ายๆ  อ่านออกเสียงค า  สะกดค า  อ่านกลุ่มค า  ประโยค  
ข้อความง่าย ๆ   และบทพูดเข้าจังหวะ  เลือก/ระบุภาพ  หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง หรืออ่านตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน  เลือกใช้ค าพูด ประโยค/ข้อความ
ที่ใช้ในการสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  พูดและท าท่าประกอบอย่างสุภาพตาม
มารยาททางสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่
เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค าและประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย  รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วยการพูด  

เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยี  การคิด  การแก้ปัญหา
และการใช้ทักษะชีวิต  เจตคติที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาน าไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม 
 
 

ผลการเรยีนรู ้
1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
3. ระบ/ุเขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน 
4. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
5. ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
6. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
7. ประยุกต์ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์สั้นๆ ในการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ที่

หลากหลาย   
 

รวมทัง้หมด  7  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ30205  ภาษาจนี 5                                                      กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา  20  ชั่วโมง                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต    
 
            ศึกษาค าศัพท์ กลุ่มค า และประโยค โครงสร้างประโยคแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว
และกิจกรรมต่างๆ  ค าศัพท์  โครงสร้างประโยค  ข้อความ  ภาพแผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆ   
เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ  ในข้อความออกเสียงบทกลอน การใช้ถ้อยค าท้ัง
เสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท สังคมวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา   
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลและงานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ค าศัพท์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล  
            อ่านออกเสียงเน้นหนัก-เบาในค าและกลุ่มค า  ออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยคตามจังหวะ  
เลือก/ระบุวาดภาพหรือสัญลักษณ์ที่ฟังหรืออ่าน   บอกใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและอ่าน 
ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน   พูด/เขียนโต้ตอบบทสนทนา ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค า 
(order) ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

เพ่ือให้เกิดทักษะในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา เห็นประโยชน์และน าไปใช้ในการแสวงหา
ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าร่วมเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 
 
ผลการเรยีนรู ้ 

1. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 

2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์และเหตุการณ์ พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 

3. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม 

4. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 
รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 

จ30206  ภาษาจนี 6                                                      กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา  20  ชั่วโมง                                  จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

 
           ศึกษาค าศัพท์ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ  นิทาน และบทกลอนสั้นๆ  การอ่านออกเสียงข้อความ 
ทักษะการอ่าน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ  การพูดและเขียนสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคลภาษาเพ่ือการ
สื่อสารได้ค าศัพท์ ส านวน ภาษาเพ่ือพูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  แผนภูมิ
และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ค าศัพท์ การแต่งประโยค เพ่ือพูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้
ตัว  การใช้พจนานุกรมเพ่ือการออกเสียงหนัก-เบาของค าศัพท์  ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค าศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
          อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นค า  ออกเสียงเน้นหนัก-เบาในค าและกลุ่มค า  ออกเสียงตามระดับเสียง 
สูง-ต่ าในประโยค  ในข้อความ  เลือก/ระบุวาดภาพ  หรือสัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้นๆ  สรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและอ่าน  ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน  พูด/เขียน
สนทนาโต้ตอบสื่อสารระหว่างบุคคลได้  น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว   

เพ่ือให้เกิดทักษะในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา เห็นประโยชน์และน าไปใช้ในการแสวงหา
ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศและภาษากลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 
 

ผลการเรยีนรู ้ 
1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก

แหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
2. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อ

และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3. เผยแพร่/ประสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนแท้องถิ่น  เป็นภาษาต่างประเทศ 
4. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (เน้น

การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวข้อเรื่องต่างๆ 
5. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบท

ต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 

รวมทัง้หมด  5  ผลการเรยีนร ู้ 
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
ต30201  ภาษาเวยีดนาม 1                          กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชัว่โมง                   จ านวน 0.5 หนว่ยกติ   

 
ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง เขียนอักษรเวียดนามตาม

หลักการเขียน บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงค าง่ายๆ กลุ่มค า 
ประโยค และข้อความของภาษาเวียดนามกับภาษาไทย ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ 
เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว  

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง 
2. เขียนอักษรเวียดนามตามหลักการเขียน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร 
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการ
อ่าน 
4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
6. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
7. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 

 
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู ้
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
ต30202  ภาษาเวยีดนาม 2                         กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชัว่โมง                   จ านวน 0.5 หนว่ยกติ   

 
ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง เขียนอักษรเวียดนามตาม

หลักการเขียน บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงค าง่ายๆ กลุ่มค า 
ประโยค และข้อความของภาษาเวียดนามกับภาษาไทย ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ 
เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว  

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง 
2. เขียนอักษรเวียดนามตามหลักการเขียน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร 
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการ
อ่าน 
4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
6. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
7. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 

 
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู้  
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ค าอธบิายรายวชิาเพิ่มเติม 
ต30203 ภาษาเวยีดนาม 3                          กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
เวลา 20 ชัว่โมง                   จ านวน 0.5 หนว่ยกติ   

 
ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง เขียนอักษรเวียดนามตาม

หลักการเขียน บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรและประสมเสียงค าง่ายๆ กลุ่มค า 
ประโยค และข้อความของภาษาเวียดนามกับภาษาไทย ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของ
ค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง พูดโต้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ 
เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคคล พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว  

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  

เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรยีนรู ้

1. ระบุสัทอักษรตามระบบ IPA อ่านออกเสียงตามหลักการออกเสียง 
2. เขียนอักษรเวียดนามตามหลักการเขียน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียง
ตัวอักษร 
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการ
อ่าน 
4. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ 
5. พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
6. พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจ าวัน 
7. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว 

 
รวมทัง้หมด 7 ผลการเรยีนรู้   
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. กจิกรรมแนะแนว  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

 2.  กจิกรรมนักเรยีน 
       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ                

การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอ้ือ
อาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน 
เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3. กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
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เกณฑ์การจบการศกึษาโรงเรยีนมญัจาศึกษา  
 
เกณฑ์การจบการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
  

ผู้เรียนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัญจาศึกษา 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 96 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 

จ านวน 41 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 55 หน่วยกิต 
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  จ านวน 

41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเตมิไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน”  

ทุกกิจกรรม 
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ประกาศโรงเรยีนมญัจาศกึษา 
เรื่อง  ใหใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรยีนมัญจาศกึษา พทุธศกัราช 2552   ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2559  

ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
เทยีบเคยีงมาตรฐานสากล 

………………………………………........................... 
 

 เนื่องจากโรงเรียนมัญจาศึกษา ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมัญจาศึกษา พุทธศักราช 2552  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ให้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนมากยิ่งข้ึน  โดยให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559     

 
ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่  12  

พฤษภาคม  2559  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2559   
 
 

                                                                                
                 (นายสวาท นาทอง)                              (นายสพุจน์ แสงสุข) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          ผู้อ านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
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