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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๖๐ 

ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 
1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลง
วันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให้
ใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดย
ก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีคว ามสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละ
ระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็นผล
คาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามี
คุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
ช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึง
สถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย  ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการ
วางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

 

 

 



 ๒ 

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561   

    หลักสูตรโรงเรียนบ้านวังกวาง พุทธศักราช  2561  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้น าของสังคมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate  objective) 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิต  เป็นผู้น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Worid  Citizen) 

2. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System  
Management)  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง 

3. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Worle  Class standard) 

4. เพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 

วิสัยทัศน์ 
“มีมาตรฐานการศึกษา   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ชุมชน บนพื้นฐานของความเป็นไทย ” 

 

พันธกิจ 
๑.  เร่งรัดการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. ส่งเสริมผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา และรักความเป็นไทย 
๓.  ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  
เป้าหมาย 

๑.  โรงเรียนมีการพัฒนาในด้านการจัดการศึกษาตาม  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒     
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ พร้อมกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒.  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
๓.  นักเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
๔.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์และรักความเป็นไทย 
๕.  ชุมชนยอมรับและศรัทธาโรงเรียน 



 ๓ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้  ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การ
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 

           ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 



 ๔ 
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ภาษาไทย ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๒๔๐(๖นก.) 
   คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๒๔๐(๖นก.) 
  วิทยาศาสตร์ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๒๔๐(๖นก.) 
   สังคมศึกษา ศาสนา 
   และวัฒนธรรม 

  - ประวัติศาสตร์ 
  -  ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 
  -  หน้าที่พลเมือง  
  -  ภูมิศาสตร์ 
  -  เศรษฐศาสตร์    

๑๖๐(๔นก.) 
 

๔๐(๑นก.) 
 
 

๑๒๐(๓นก.) 
 

๑๖๐(๔นก.) 
 

๔๐(๑นก.) 
 
 

๑๒๐(๓นก.) 
 

๑๖๐(๔นก.) 
 

๔๐(๑นก.) 
 
 

๑๒๐(๓นก.) 
 

๓๒๐(๘นก.) 
 

๘๐(๒นก.) 
 
 

๒๔๐(๖นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๑๒๐(๓นก.) 
   ศิลปะ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๑๒๐(๓นก.) 
   การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒นก.) ๑๒๐(๓นก.) 
   ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๑๒๐(๓นก.) ๒๔๐(๖นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒นก.) ๑,๖๔๐(๔๑นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่เกิน ๒๐๐  ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  ๑,๖๐๐  

ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
ลูกเสือ เนตรนารีบ าเพ็ญประโยชน์ 
ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๑๒๐ 

- 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๒๐ 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
 

ไม่เกิน ๑,๒๐๐  ชั่วโมง/ป ี
รวม ๓ ป ี

ไม่น้อยกว่า  ๓,๖๐๐  ชัว่โมง 
 
  
 

 



 ๕ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๑ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน ๑1(๔4๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑1(๔4๐) 
ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ ๑.๕(๖๐) ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๒ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๕(๖๐) ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๑๑๘๑ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ 0.5(2๐) ว๒๑๑๘๒ วิทยาการค านวณ ๑ 0.5(2๐) 
ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑ ๑.๕(๖๐) ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕(๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๑.๐(๔๐) พ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๑.๐(๔๐) 
ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ  ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๒๑๑๐๒   ศิลปะ ๒ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ๑ 0.5(2๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ๒ 0.5(2๐) 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๕(๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๕(๖๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม 5.๐(20๐) รายวิชาเพิ่มเติม 5.๐(20๐) 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม ๑ ๑.๐(๔๐) ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เสริม ๒ ๑.๐(๔๐) 
ท๒๑๒๐๑ การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ๑ ๑.๐(๔๐) ท๒๑๒๐๒ การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ๒ ๑.๐(๔๐) 
อ๒๑๒๐๑ อังกฤษอ่าน – เขียน ๑ ๑.๐(๔๐) อ๒๑๒๐๒ อังกฤษอ่าน – เขียน ๒ ๑.๐(๔๐) 
ง31201 ICT ๑ ๑.๐(๔๐) ง21202 ICT ๒ ๑.๐(๔๐) 
พ21201 เปตอง ๑.๐(๔๐) พ21202 เทเบิลเทนนิส ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖0 
แนะแนว / ลูกเสือ-เนตรนารี / ชุมนุม 50 แนะแนว / ลูกเสือ-เนตรนารี / ชุมนุม 5๐ 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 70๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๒ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๓ ๑.๕(๖๐) ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๔ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๓ ๑.๕(๖๐) ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๓ ๑.๕(๖๐) ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๔ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๕(๖๐) ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕(๖๐) 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๕(๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕(๖๐) 
ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ  ๓ ๑.๐(๔๐) ศ๒๒๑๐๒  ศิลปะ  ๔ ๑.๐(๔๐) 
ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕(๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๑.๐(๔๐) พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 
๓ 

๑.๐(๔๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  
๔ 

๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม 5.๐(20๐) รายวิชาเพิ่มเติม 5.๐(20๐) 
ท๒๒๒๐๑ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ ๑.๐(๔๐) ท๒๒๒๐๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒ ๑.๐(๔๐) 
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม ๓ ๑.๐(๔๐) ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม ๔ ๑.๐(๔๐) 
อ๒๒๒๐๑ อังกฤษอ่าน – เขียน ๓ ๑.๐(๔๐) อ๒๒๒๐๒ อังกฤษอ่าน – เขียน ๔ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๒๒๐๑ งานกราฟฟิกและ 
น าเสนอข้อมูล ๑ 

๑.๐(๔๐) ง๒๒๒๐๒ งานกราฟฟิกและ 
น าเสนอข้อมูล ๒ 

๑.๐(๔๐)  

ศ22201 การออกแบบ 1 ๑.๐(๔๐) ศ22202 การออกแบบ 2 ๑.๐(๔๐)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖0 
 แนะแนว / ลูกเสือ-เนตรนารี / ชุมนุม 5๐  แนะแนว / ลูกเสือ-เนตรนารี / ชุมนุม 5๐ 
 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖6๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๖0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๓ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๕ ๑.๕(๖๐) ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๖ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๕ ๑.๕(๖๐) ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๖ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ์ ๕ ๑.๕(๖๐) ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร ์ ๖ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๕(๖๐) ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๕(๖๐) 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕(๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๖ ๑.๕(๖๐) 
ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ  ๕ ๑.๐(๔๐) ศ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๑.๐(๔๐) 
ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๕ ๐.๕(๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๖ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๑.๐(๔๐) พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชพีและ 
เทคโนโลย ี ๕ 

๑.๐(๔๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  
๖ 

๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๕.๐(๒๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๕.๐(๒๐๐) 
อ๒๓๒๐๑ อังกฤษอ่าน – เขียน ๕ ๑.๐(๔๐) อ๒๓๒๐๒ อังกฤษอ่าน – เขียน ๖ ๑.๐(๔๐) 
ค๒๓๒๐๑  คณิตศาสตร์เสริม ๕ ๑.๐(๔๐) ค๒๓๒๐๒  คณิตศาสตร์เสริม ๖ ๑.๐(๔๐) 
ท๒๓๒๐๑ ชีวิตกับภาษา ๑ ๑.๐(๔๐) ท๒๓๒๐๒ ชีวิตกับภาษา ๒ ๑.๐(๔๐) 
ง๒๓๒๐๑ การสร้างเว็บเพจ ๑ ๑.๐(๔๐) ง๒๓๒๐๒ การสร้างเว็บเพจ ๒ ๑.๐(๔๐)  
ศ23201 จิตรกรรม 1 ๑.๐(๔๐) ศ23202 จิตรกรรม 2 ๑.๐(๔๐)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
แนะแนว / ลูกเสือ-เนตรนารี / ชุมนุม 5๐ แนะแนว / ลูกเสือ-เนตรนารี / ชุมนุม 5๐ 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๔ (โครงสร้าง ๑) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5(๓0๐) รายวิชาพื้นฐาน 7.5(๓0๐) 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ ๑.๐(๔๐) ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๒ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑ ๑.๐(๔๐) ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 1 ๑.0(4๐) ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 1 ๑.๕(๖๐) 
ว31181  การออกแบและเทคโนโลยี 1 ๐.๕(๒๐) ว31182  วิทยาการค านวณ 1 ๐.๕(๒๐) 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐(๔๐) ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕(๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๐.๕(๒๐) พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ๑ ๐.๕(๒๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๐(๔๐) 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๐(๔๐)   

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.5(๓4๐) รายวิชาเพิ่มเติม 9.๐(๓6๐) 
ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๑๑๒๑ เคมี  ๑ ๑.๕(๖๐) ว๓๑๑๒๒ เคมี  ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๑๑๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕(๖๐) ว๓๑๑๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕(๖๐) 
ค๓๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ๒.๐(๘๐) ค๓๑๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๒.๐(๘๐) 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑ ๐.๕(๒๐) อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๑๒๐๑ การออกแบบผลิตภณัฑ์ 0.5(2๐) ง๓๑๒๐๒ คอมพิวเตอรเ์พิ่มเติม ๒ 0.5(2๐) 
ว31261  โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 ๑.๐(๔๐) ว31262  โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 ๑.5(6๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
      ชุมนุม 

 
๒๐ 

 

กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
      ชุมนุม 

 
๒๐ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ 
    

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๗๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๗2๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ (โครงสร้าง ๑) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ขม.) ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ขม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.5(๓0๐) รายวิชาพื้นฐาน 7.5(๓0๐) 

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๓ ๑.๐(๔๐) ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๔ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๓ ๑.0(4๐) ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๔ ๑.0(4๐) 
ว๓๒๑๐๓  ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑ ๑.๕(๖๐) ว๓๒๑๐๔  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๑.๕(๖๐) 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐(๔๐) ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕(๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๐.๕(๒๐) พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕(๒๐) ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ๓ ๐.๕(๒๐) ง๓๒๑๐๒ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ๔ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๐(๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐(๓๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐(๓๒๐) 
ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๑.๕(๖๐) ว๓๒๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๒๑๒๓ เคมี ๓ ๑.๕(๖๐) ว๓๒๑๒๔ เคมี  ๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๒๑๔๓ ชีววิทยา  ๓ ๑.๕(๖๐) ว๓๒๑๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕(๖๐) 
ค๓๒๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๒.๐(๘๐) ค๓๒๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ๒.๐(๘๐) 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 3 ๐.๕(๒๐) อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 4 ๐.๕(๒๐) 
ว๓๒๒๐๓ โครงงานคอมพิวเตอร์ ๑.๐(๔๐) ว๓๒๒๐๔ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
   กิจกรรมแนะแนว ๒๐    กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
   กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
      ชุมนุม 

 
๒๐ 

 

   กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
      ชุมนุม 

 
๒๐ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ 
    

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 680 รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๐ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๖ (โครงสร้าง ๑) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ขม.) ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ขม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 5.5(๒2๐) รายวิชาพื้นฐาน 5.๕(220) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๕ ๑.๐(๔๐) ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๖ ๑.๐(๔๐) 
ค33101  คณิตศาสตร์ 5 ๑.๐(๔๐) ค33102  คณิตศาสตร์ 6 ๑.๐(๔๐) 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๑.๐(๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๖ ๑.๐(๔๐) 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๐.๕(๒๐) พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ๕ ๐.๕(๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ๖ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๐(๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๖ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม 11.5(46๐) รายวิชาเพิ่มเติม 11.5(46๐) 
ว๓๓๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐(๘๐) ว๓๓๒๐๖ ฟิสิกส์ ๖ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๓๑๒๕ เคมี ๕ ๑.๕(๖๐) ว33226  เคมี 6 ๑.๕(๖๐) 
ว๓๓๑๔๕ ชีววิทยา  ๕ ๑.๕(๖๐) ว๓๓๑๔๖ ชีววิทยา ๖ ๑.๕(๖๐) 
ค๓๓๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ๒.๐(๘๐) ค๓๓๒๐๒ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖ ๒.๐(๘๐) 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับการอ่านเชิง
วิเคราะห์ 

๑.๐(๔๐) อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับหนังสือพิมพ์ 1.0(4๐) 

ง33205  ภาษาซีเบื้องต้น ๑.๐(๔๐) ง๓๓๒๐๖ โปรแกรมภาษาซ ี 1.0(4๐) 
พ33201 กิจกรรมเข้าจังหวะ ๑.๐(๔๐) พ๓๓๒๐๒ กรีฑา ๑.๐(๔๐) 
อาเซียน 1 0.5(20) อาเซียน 2 0.5(20) 
ท33201  พูดดีมีศิลปะ ๑.๐(๔๐) ท33202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0(40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
   กิจกรรมแนะแนว ๒๐    กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
   กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
      ชุมนุม 

 
๒๐ 

 

   กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
      ชุมนุม 

 
๒๐ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 74๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 
740 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๔ (โครงสร้าง ๒) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5(๓0๐) รายวิชาพื้นฐาน 7.5(๓0๐) 
ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ ๑.๐(๔๐) ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๒ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๑ ๑.๐(๔๐) ค๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๒ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 1 ๑.0(4๐) ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 1 ๑.๕(๖๐) 
ว31181  การออกแบและเทคโนโลยี 1 ๐.๕(๒๐) ว31182  วิทยาการค านวณ 1 ๐.๕(๒๐) 
ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐(๔๐) ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๑ ๐.๕(๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๐.๕(๒๐) พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๐.๕(๒๐) ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๑ ๐.๕(๒๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๐(๔๐) 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๐(๔๐)   

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.5(๓4๐) รายวิชาเพิ่มเติม 9.0(๓60) 
ง๓๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์กราฟิก ๐.๕(๒๐) ง๓๑๒๐๒ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๑  ๐.๕(๒๐) อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒  ๐.๕(๒๐) 
พ๓๑๒๐๑  แบดมินตัน ๑.๐(๔๐) ง๓๑๑๐๒ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๑๒๖๑ ไฟฟ้าเบื้องต้น ๑.๕(๖๐) พ๓๑๒๐๒  เปตอง ๑.๐(๔๐) 
ง๓๑๒๖๒ ช่างซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ๑.๐(๔๐) ง๓๑๒๖๖ โครงงานอาชีพ ๑ ๑.๕(๖๐) 
ง๓๑๒๘๑ งานประดิษฐ์ของช าร่วย ๑.๐(๔๐) ง๓๑๒๖๗ เปิดโลกงานอาชีพ ๑.๐(๔๐) 
ง๓๑๒๙๔ อาหารไทย ๑ ๑.๐(๔๐) ง๓๑๒๘๒ งานตัดเย็บ ๑ ๑.๐(๔๐) 
ง๓๐๒๔๑ การจัดการเรือนเพาะช า ๑.๐(๔๐) ง๓๑๒๙๕ อาหารไทย ๒ ๑.๐(๔๐) 
ศ๓๐๒๐๑ ดนตรีสากล๑ ๑.๐(๔๐) ง๓๐๒๔๓ ดินและปุ๋ย ๑.๐(๔๐) 
  ศ๓๐๒๐๒ ดนตรีสากล๒ ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
   กิจกรรมแนะแนว ๒๐    กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
   กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
      ชุมนุม 

 
๒๐ 

 

   กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
      ชุมนุม 

 
๒๐ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๗๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๗2๐ 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๕ (โครงสร้าง ๒) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ขม.) ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ขม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.5(๓0๐) รายวิชาพื้นฐาน 7.5(๓0๐) 

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๓ ๑.๐(๔๐) ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๔ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร ์ ๓ ๑.0(4๐) ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๔ ๑.0(4๐) 
ว๓๒๑๐๓  ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑ ๑.๕(๖๐) ว๓๒๑๐๔  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๑.๕(๖๐) 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๑.๐(๔๐) ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐(๔๐) 
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๓ ๐.๕(๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๔ ๐.๕(๒๐) 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๐.๕(๒๐) พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓ ๐.๕(๒๐) ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ๓ ๐.๕(๒๐) ง๓๒๑๐๒ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ๔ ๐.๕(๒๐) 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๐(๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐(๓๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐(๓๒๐) 
ง๓๒๒๐๑ โครงงานคอมพิวเตอร์ ๑.๐(๔๐) ง๓๒๒๐๒ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ ๑.๐(๔๐) 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๓  ๐.๕(๒๐) อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๔  ๐.๕(๒๐) 
ง๓๒๒๙๔ ขนมอบ ๒.๐(๘๐) ง๓๒๒๙๕ แปรรูปอาหาร ๒.๐(๘๐) 
ง๓๒๒๖๑ ช่างเดินสายไฟในอาคาร ๑ ๑.๕(๖๐) ง๓๒๒๖๖ โครงงานอาชีพ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ง๓๒๒๖๒ ช่างปนูก่อสร้าง ๑.๐(๔๐) ง๓๒๒๖๗ ช่างเชื่อมไฟฟา้ ๑ ๑.๐(๔๐) 
ศ๓๒๒๐๓ สถาปัตยกรรม 1 ๑.๐(๔๐) ศ๓๒๒๐๔ ทัศนศิลป์ 2 ๑.๐(๔๐) 
ศ๓๐๒๐๓ ดนตรีสากล ๓ ๑.๐(๔๐) ศ๓๐๒๐๔ ดนตรีสากล ๔ ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
   กิจกรรมแนะแนว ๒๐    กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
   กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
       ชุมนุม 

 
๒๐ 

 

   กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
       ชุมนุม 

 
๒๐ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๖๘๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๖ (โครงสร้าง ๒) 
 

ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ขม.) ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ขม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 5.5(๒2๐) รายวิชาพื้นฐาน 5.๕(220) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๕ ๑.๐(๔๐) ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๖ ๑.๐(๔๐) 
ค33101  คณิตศาสตร์ 5 ๑.๐(๔๐) ค33102  คณิตศาสตร์ 6 ๑.๐(๔๐) 
ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๑.๐(๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๖ ๑.๐(๔๐) 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๐.๕(๒๐) พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๐.๕(๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕ ๐.๕(๒๐) ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ ๐.๕(๒๐) 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  
๕ 

๐.๕(๒๐) ง๓๓๑๐๒ การงานอาชพีและเทคโนโลยี  
๖ 

๐.๕(๒๐) 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๐(๔๐) อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๖ ๑.๐(๔๐) 
รายวิชาเพิ่มเติม 11.5(460) รายวิชาเพิ่มเติม 11.5(460) 

ง๓๓๒๐๕ ภาษาซีเบื้องต้น ๑.๐(๔๐) ง๓๓๒๐๖ โปรแกรมภาษาซ ี ๑.๐(๔๐) 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับการอ่านเชิง
วิเคราะห์ 

๑.๐(๔๐) อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับหนังสือพิมพ์ ๑.๐(๔๐) 

พ๓๓๒๐๑ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๑.๐(๔๐) พ๓๓๒๐๒ กรีฑา ๑.๐(๔๐) 
อาเซียน ๑ ๐.๕(๒๐) อาเซียน ๒ ๐.๕(๒๐) 
ท๓๓๒๐๑ พูดดีมีศิลปะ ๑.๐(๔๐) ท๓๓๒๐๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๑.๐(๔๐) 
ค๓๓๒๐๓ คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ๑.๐(๔๐) ค๓๓๒๐๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๑.๐(๔๐) 
ง๓๓๒๖๑ ช่างเชื่อมไฟฟา้ ๒ ๑.๐(๔๐) ง๓๓๒๖๖ เปิดโลกงานอาชีพ ๑.๐(๔๐) 
ง๓๓๒๖๑ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ๒ ๑.๐(๔๐) ง๓๓๒๖๖ ช่างไม ้ ๑.๐(๔๐) 
ง๓๓๒๘๑ แกะสลักผักและผลไม้ ๑.๐(๔๐) ง๓๓๒๘๒ งานใบตอง ๑.๐(๔๐) 
ง๓๓๒๙๔ การผลิตเครื่องดื่ม ๑.๐(๔๐) ง๓๓๒๙๕ งานขนมไทย ๑ ๑.๐(๔๐) 
ศ๓๓๒๐๕ ศิลปะการตกแต่ง ๑ ๑.๐(๔๐) ศ๓๓๒๐๖ ศิลปะการตกแต่ง ๒ ๑.๐(๔๐) 
ศ๓๐๒๐๕ ดนตรีสากล ๕ ๑.๐(๔๐) ศ๓๐๒๐๖ ดนตรีสากล ๖ ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
   กิจกรรมแนะแนว ๒๐    กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
   กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
       ชุมนุม 

 
๒๐ 

 

   กิจกรรมนักเรียน 
      ลูกเสือ  - เนตรนารี   
       ชุมนุม 

 
๒๐ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 74๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 74๐ 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ท๒๑๒๐๑ การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ๑ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ท๒๑๒๐๒ การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ๒ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ท๒๒๒๐๑ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ท๒๒๒๐๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ท๒๓๒๐๑ ชีวิตกับภาษา ๑ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ท๒๓๒๐๒ ชีวิตกับภาษา ๒ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๒๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๑            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง 
ๆ การระบุเหตุและผล ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น การระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค าที่มีหลายความหมายใน
บริบทต่าง ๆ การวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องจากการอ่านงานเขียนที่หลากหลาย การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  
การเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง เหมาะสม และสละสลวย  เขียนบรรยายประสบการณ์  เขียนย่อความจากการ
อ่านสื่อต่าง ๆ  การเขียนจดหมายส่วนตัว และจดหมายกิจธุระ การพูดสรุปใจความส าคัญ  เล่าเรื่องย่อ และพูดแสดง 
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสร้างค าในภาษาไทย ชนิด และ หน้าที่ของค าใน
ประโยค  การสรุปเนื้อหา วิเคราะห์คุณค่า และข้อคิดจากวรรณคดี และวรรณกรรม   การท่องจ าบทอาขยาน และบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า การใช้ภาษาในการสื่อสารเห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  มีมารยาทในการอ่าน 
การเขียน การฟัง การดู และการพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  อนุรักษ์และสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติ
ไทยตลอดไป 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

 
ท ๑.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๘, ม.๑/๙ 
ท ๒.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๕, ม.๑/๗, ม.๑/๙ 
ท ๓.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๖ 
ท ๔.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๔ 
ท ๕.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 
 

 รวม  ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  การอ่านจับใจความส าคัญจากสื่อ

ต่าง ๆ   การตีความค ายากในเอกสารวิชาการ  การระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูง
โน้มน้าวใจ  การปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการ ใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้  การวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องจาก
การอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาก
สื่อต่าง ๆ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน การประเมินความ
น่าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการ
สนทนา  ความแตกต่างของภาษาพูด และภาษาเขียน  การแต่งกาพย์ยานี ๑๑  การจ าแนก และใช้ส านวนที่เป็น  ค า
พังเพยและสุภาษิต การสรุปเนื้อหา วิเคราะห์คุณค่า และข้อคิดจากวรรณคดี และวรรณกรรม  การท่องจ าบทอาขยาน
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า การใช้ภาษาในการสื่อสารเห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีมารยาทใน   การอ่าน 
การเขียน การฟัง การดู และการพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  อนุรักษ์และสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติ
ไทยตลอดไป 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

 
ท ๑.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙ 
ท ๒.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๔, ม.๑/๖, ม.๑/๘, ม.๑/๙ 
ท ๓.๑  ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖ 
ท ๔.๑  ม.๑/๓, ม.๑/๕, ม.๑/๖ 
ท ๕.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 

 
 รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๑            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์หลักภาษาเก่ียวกับค า  การสร้างค าสมาส  การแต่งกลอนสุภาพ  ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

และ บทร้อยกรอง   อ่านจับใจความส าคัญ สรุปความ   อธิบายรายละเอียด  เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจ  
อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องในบทเรียนต่าง ๆ  อ่านหนังสือ บทความ หรือค า
ประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียน
บรรยายและพรรณนา  เขียนจดหมายเชิญวิทยากร เขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์  พูดสรุปใจความส าคัญของ
เรื่องท่ีฟังและดู  พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  พูดวิเคราะห์และ
วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล  สรุปเนื้อหา   วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม  และ
วรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษา   กระบวนการปฏิบัติ   กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
และสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม  สามารถน าไปใช้ในชีวิต
จริงได้  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

 
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๒           เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับค าราชาศัพท์ 

รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อย
กรอง   จับใจความส าคัญ สรุปความ  และอธิบายรายละเอียด   วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และ
ข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน  ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ  การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน  อ่าน
หนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน    คัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  เขียนจดหมายขอความอนุเคราะห ์ 
เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้ ความคิดเห็น   หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ  พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า   สรุปเนื้อหา   วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
และสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม  สามารถน าไปใช้ในชีวิต
จริงได้  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

 
รวม  ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะทางภาษา   ฟัง  ดู   พูด  อ่าน และเขียนเกี่ยวกับ วรรณคดี  และวรรณกรรม 

ต่าง ๆ  อ่าน  ฟัง  และดู  อย่างมีวิจารณญาณ  ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า และวินิจฉัยเรื่องอย่างมี
เหตุผล  อ่านออกเสียง  บทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองและท่องบทอาขยาน  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายกิจธุระ   
เขียนชี้แจงแสดงความคิดเห็น  การใช้ถ้อยค าส านวน  ระดับภาษา  ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  พูดและเขียนได้
ชัดเจนถูกต้องเหมาะสมตรงตามจุดประสงค์  สามารถแสดงออกเชิงสร้างสรรค์  ทั้งการพูด และการเขียน อ่าน ฟัง 
และดู  สิ่งที่มีประโยชน์ตลอดเวลาและมีมารยาทในการใช้ภาษา  
 โดยใช้  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 เพ่ือให้เกิด    การพัฒนาสมรรถภาพเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
และสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  สามารถน าไปใช้ชีวิตจริง
ได้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  และมีนิสัยรักการอ่านการเขียน   
 

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

 
รวม  ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๒๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะทางภาษา  ฟัง  ดู  พูด  อ่านและเขียนเกี่ยวกับ  วรรณคดี  และวรรณกรรมต่าง 

ๆ  อ่าน  ฟัง  และดู  อย่างมีวิจารณญาณ  ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่าและแสดงความคิดเห็นเรื่องที่อ่าน  
ฟัง  และดูอย่างมีเหตุผล  อ่านออกเสียง  บทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองและท่องบทอาขยาน  เขียนคัดลายมือ  การเขียน
ประวัติ  เขียนรายงาน  แต่งโคลงสี่สุภาพ  การใช้ค าและการสร้างประโยคที่ซับซ้อน  พูดและเขียนได้  ชัดเจนถูกต้อง
เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์  สามารถแสดงออกเชิงสร้างสรรค์  ทั้งการพูดและการเขียน  อ่าน  ฟังและดู  สิ่งที่มี
ประโยชน์ตลอดเวลาและมีมารยาทในการใช้ภาษา 
 โดยใช้  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และ   การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและ 
สร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม  สามารถน าไปใช้ชีวิตจริง ได้   
มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  และมีนิสัยรักการอ่านการเขียน  
  

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

 
รวม   ๒๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท๒๑๒๐๑  การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑   ภาคเรียนที่ ๑               เวลา  ๔๐ ชั่วโม  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอ่าน  การอ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง จากหนังสือ

ประเภทบันเทิงคดี และบทร้อยกรองร่วมสมัย 
ฝึก การอ่านออกเสียง และอ่านในใจ อ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดี วิเคราะห์และประเมินค่าจากสื่อสิ่งพิมพ์

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ข่าว นิทาน บทร้อยกรองร่วมสมัย และกวีนิพนธ์ประเภทกลอน โดยใช้ทักษะกระบวนการ
อ่าน กระบวนการคิด กระบวนการบูรณาการ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการสร้างความรู้ และ
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย  
 เพ่ือให้ สามารถอ่านอย่างมีสมรรถภาพ และอ่านได้เร็วยิ่งขึ้น เข้าใจวงศัพท์ที่กว้างขึ้น วิเคราะห์ ประเมินค่า
เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ รู้จักถนอมหนังสือและการดูแลหนังสือ มีมารยาทและ
นิสัยรักการอ่าน รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามก าหนด 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. อธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอ่าน 
๒. เลือกอ่านหนังสือแล้วสรุปความและจดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓. วิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องที่อ่าน 
๔. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
๕. วิเคราะห์และประเมินค่าบทร้อยกรอง 

 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท๒๑๒๐๒  การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง ๒              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑   ภาคเรียนที่ ๒             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษา การอ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง จากหนังสือประเภทสารคดี  และวรรณคดี 

ฝึกการอ่านออกเสียง และอ่านในใจ อ่านหนังสือประเภทสารคดี วิเคราะห์และประเมินค่าจากสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  เกร็ดความรู้  บทความ  เรื่องสั้น  และกวีนิพนธ์ประเภทโคลงและกาพย์  

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน กระบวนการคิด กระบวนการบูรณาการ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ  
จัดการกระบวนการสร้างความรู้ และกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย  
 เพ่ือให้ สามารถอ่านอย่างมีสมรรถภาพ และอ่านได้เร็วยิ่งขึ้น เข้าใจวงศัพท์ที่กว้างขึ้น วิเคราะห์ ประเมินค่า
เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ รู้จักถนอมหนังสือและการดูแลหนังสือ มีมารยาทและ
นิสัยรักการอ่าน รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามก าหนด 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. เลือกอ่านหนังสือแล้วสรุปความและจดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒. วิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องที่อ่าน 
๓. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านวิเคราะห์และประเมินค่าบท 

ร้อยกรอง 
 

รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท๒๒๒๐๑  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒   ภาคเรียนที่ ๑            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย ความส าคัญ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ปริศนาค าทาย บทเพลงส าหรับเด็ก นิทาน 

พ้ืนบ้าน นิทานปรัมปรา  และหนังตะลุง โดยศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ส านวนภาษา และแนวคิดท่ีสะท้อนให้เห็นความ
เชื่อ ความรู้สึกนึกคิด หรือค่านิยม ความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย ความส าคัญ และการถ่ายทอดของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
๒. รู้และเข้าเกี่ยวกับความหมาย ที่มา ประเภทของปริศนา สามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาทางภาษาท่ีปรากฏ

ในปริศนาค าทายและคุณค่าทางสังคมท่ีสะท้อนจากเนื้อหา 
๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มา ของบทเพลงส าหรับเด็ก สามารถวิเคราะห์คุณค่าด้านการใช้ภาษา

ของบทเพลงส าหรับเด็ก 
๔. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มา ของนิทานพ้ืนบ้าน รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของนิทานพื้นบ้าน 

ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาทางภาษาที่เกิดจากนิทานพื้นบ้าน 
๕. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาของนิทานปรัมปรา และสามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษา

ทั้งในด้านภูมิปัญญาทางภาษาและสภาพสังคมที่สะท้อนจากนิทานปรัมปรา 
๖. และเข้าใจประวัติ และความส าคัญของหนังตะลุงในฐานะที่เป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ รวมถึง

การศึกษาวิเคราะห์และการน าเสนอได้ 
 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท๒๒๒๐๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒   ภาคเรียนที่ ๒    เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 
ศึกษาวิเคราะห์  ศึกษา ต านานพื้นบ้าน เพลงพ้ืนบ้าน ภาษาถ่ิน ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ประวัติและ

ผลงานบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ส านวนภาษา และแนวคิดท่ีสะท้อนให้เห็นความ
เชื่อ ความรู้สึกนึกคิด หรือค่านิยม ความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาของต านานพ้ืนบ้าน สามารถวิเคราะห์เนื้อหาและตระหนักถึง 
คุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษาที่ได้จากต านานพ้ืนบ้าน 

๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาของต านานพ้ืนบ้าน สามารถวิเคราะห์เนื้อหาและตระหนักถึงคุณค่า
ของภูมิปัญญาทางภาษาที่ได้จากต านานพ้ืนบ้าน 

๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาษาถิ่นในด้านต่าง ๆ และสามารถบอกความแตกต่างของภาษาถ่ินได้ 
๔. รู้และเข้าใจความหมายของส านวน ค าพังเพย ภาษิต เห็นความแตกต่างทางภาษา และสามารถวิเคราะห์

คุณค่าของส านวน ค าพังเพย ภาษิตได้ 
๕. รู้และเข้าใจประวัติและผลงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาทางภาษาในท้องถิ่น ตระหนักถึงความส าคัญ

ของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาทางภาษาได้ 
 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๕ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท๒๓๒๐๑  ชีวิตกับภาษา ๑                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   ภาคเรียนที่ ๑             เวลา ๔๐ ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกการใช้ภาษาในการติดต่อกิจธุระที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน กิจธุระเกี่ยวกับงานอาชีพ 

และกิจธุระเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง โดย ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติของภาษา หลักการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง   เลือกใช้ภาษาถูกต้องตามระดับบุคคล    ฝึกการพูด และการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อย
กรอง โดยการเลือกใช้โวหารได้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถพูดและเขียนได้อย่างมีศิลปะ 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมิใจในภาษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษา ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาได้ดีที่สุด 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และธรรมชาติของภาษาได้ 
๒. ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะค า การเขียน การอ่าน ที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
๓. ฝึกการใช้ทักษะทางภาษา ระดับของภาษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเอง 
๔. เขียน และพูด แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
๕. กรอกข้อความลงแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ 
๖. เขียนบทร้อยกรองง่าย ๆ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท๒๓๒๐๒  ชีวิตกับภาษา ๒                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   ภาคเรียนที่ ๒            เวลา  ๔๐ ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกการใช้ภาษาในการติดต่อกิจธุระที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน กิจธุระเกี่ยวกับงานอาชีพ 

และกิจธุระเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ตามอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ          
น าความรู้จากการฟังและการดู  มาใช้ในการคิด  และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง   ฝึกการพูดและการเขียนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยการเลือกใช้โวหารได้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถพูดและเขียนได้อย่างมีศิลปะ 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมิใจในภาษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษา ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาได้ดีที่สุด 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาษา   และภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย 
 ๒.  เขียนเรียบเรียงถ้อยค าในรูปแบบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๓.  เขียนจดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ ได้ 
 ๔.  น าความรู้จากการฟัง และการดูสื่อรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการคิดและตัดสินใจ 
 ๕.  พูดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักของการพูด 
 ๖.  พูดต่อที่ประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
   
 ท๓๓๒๐๑ พูดดีมีศิลปะ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ท๓๓๒๐๒ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  การอ่านจับใจความส าคัญจากสื่อ

ต่าง ๆ แล้วตอบค าถาม  ตีความ แปลความ ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์  
ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก 
ย่อความ และรายงานจากการอ่าน    เขียนสื่อสารในรูปแบบจดหมายกิจธุระ  โครงการ  รายงานการด าเนินโครงการ  
เขียนเรียงความ  การพูดสรุปแนวคิด การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  การเขียนสะกดค า การเพ่ิมค า  
หลักการสร้างค าในภาษาไทย  การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค  การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น  การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต
ของสังคมในอดีต  การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
การสังเคราะห์ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้  การท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  การใช้ภาษาในการสื่อสารเห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม  น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  และสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  มีมารยาทในการอ่าน 
การเขียน การฟัง การดู และการพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  อนุรักษ์ สืบสานภาษาไทยและภูมิปัญญาทาง
ภาษาให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑  ม.๔/๑,ม.๔/๒,ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕,ม.๔/๖ ,ม.๔/๗, ม.๔/๙ 
ท ๒.๑  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๘ 
ท ๓.๑  ม.๔/๑, ม.๔/๖ 
ท ๔.๑  ม.๔/๒, ม.๔/๖ 
ท ๕.๑  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๖ 

 
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๒           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต  
 

 
ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกทักษะ  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  การอ่านจับใจความส าคัญจากสื่อ

ต่าง ๆ แล้วตอบค าถาม  ตีความ แปลความ ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์  
ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ    การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย     การ
วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู  การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  
การประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพ่ือก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้   การแต่งโคลงสี่สุภาพ  การวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดีวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมด้านวรรณศิลป์  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม  การสังเคราะห์ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้  การท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  การใช้ภาษาในการสื่อสารเห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม  น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  และสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  มีมารยาทในการอ่าน 
การเขียน การฟัง การดู และการพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  อนุรักษ์ สืบสานภาษาไทยและภูมิปัญญาทาง
ภาษาให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑  ม.๔/๑,ม.๔/๒,ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕,ม.๔/๖,ม.๔/๘, ม.๔/๙ 
ท ๒.๑  ม.๔/๖, ม.๔/๗, ม.๔/๘ 
ท ๓.๑  ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔,ม.๔/๖ 
ท ๔.๑  ม.๔/๔ 
ท ๕.๑  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓,ม.๔/๔, ม.๔/๖      

 
รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะทางภาษา  ฟัง  ดู  พูด  อ่านและเขียนเกี่ยวกับงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ ที่มี

เนื้อหาซับซ้อน  เช่น  บทความ บทเพลง วิเคราะห์  ตีความ  แปลความ  ขยายความวิจารณ์และประเมินค่าโดย
พิจารณารูปแบบเนื้อหาและคุณค่าทางวรรณคดี    อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  ท่องบทอาขยานและอ่านท านองเสนาะ  
เขียนตัวเลขไทย   เขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบ   การเขียนเรียงความ เขียนประกาศ  เขียนกรอกแบบรายการต่าง ๆ  
มีนิสัยรักการอ่าน การฟัง การดูสื่อรูปแบบต่าง ๆ การตั้งประเด็น  วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินการใช้ภาษา  ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลสนับสนุน  อย่างมีเหตุผล  การพูดต่อที่ประชุม  พูดแสดงทรรศนะท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการอย่างมีวิจารณญาณ     โดยสร้างสรรค์ตามหลักการพูดด้านภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม  การใช้ค าและกลุ่มค า
สร้างประโยค  และการแต่งค าประพันธ์ประเภทร่าย  และมีมารยาทในการฝึกทักษะทางภาษาทุกด้าน   
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ  การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  การพัฒนาสมรรถภาพเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  น าความคิดไปใช้ในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  
สามารถน าไปใช้ชีวิตจริงได้  มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน  
การเขียน  ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักภาษาไทย  โดยบูรณาการสภาพปัญหาชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

ท  ๑.๑     ม.๕/๑, ม.๕/๒, ม.๕/๓,ม.๕/๕, ม.๕/๖, ม.๕/๘, ม.๕/๙ 
ท  ๒.๑     ม.๕/๑,ม.๕/๒, ม.๕/๘ 
ท  ๓.๑     ม.๕/๑, ม.๕/๒, ม.๕/๓,ม.๕/๔,ม.๕/๕ 
ท  ๔.๑     ม.๕/๒,ม.๕/๔, ม.๕/๗ 
ท  ๕.๑     ม.๕/๑, ม.๕/๓, ม.๕/๔,ม.๕/๖ 

 
รวม  ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 
ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะทางภาษา  ฟัง  ดู  พูด  อ่าน  และเขียนเกี่ยวกับงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ ที่มี

เนื้อหาซบัซ้อน  เช่น ปาฐกถา  วรรณกรรมพ้ืนบ้าน  วิเคราะห์  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  วิจารณ์  และ
ประเมินค่า  โดยพิจารณา  รูปแบบ  เนื้อหาและคุณค่าทางวรรณคดี  วรรณกรรม   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  อ่าน
ท านองเสนาะ  ท่องบทอาขยาน  เขียนเลขไทย  เขียนเชิงสร้างสรรค์   ในรูปแบบการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  เขียน
รายงาน  การประชุม  เขียนหนังสือการ์ตูน  มีนิสัยรักการอ่าน  การฟัง  การดูสื่อรูปแบบต่าง ๆ  การตั้งประเด็น
วิเคราะห์  วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมิน    การใช้ภาษา  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล  สนับสนุนอย่างมีเหตุผล  
การพูดอภิปราย  ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  ตามหลักการพูดด้วย
ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น  รวมถึงวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภูมิ
ปัญญาทางภาษา  และมีมารยาทในการฝึกทักษะทางภาษาทุกด้าน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ   การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า  น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและ
สร้างวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  สามารถน าไปใช้ชีวิตจริง  มี
มารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  และมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  ให้สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักภาษาไทย  โดยบูรณาการสภาพปัญหาชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ 
  
รหัสตัวช้ีวัด 

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

 
รวม   ๒๑   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 
ศึกษาวิเคราะห ์ ฝึกทักษะทางภาษาเกี่ยวกับ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด   หลักภาษา การใช้

ภาษา วรรณคดีวรรณกรรมโดยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเชิงประเมินค่า เขียนเชิงสร้างสรรค์ อธิบาย บรรยาย พรรณนา  วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิน
ค่าสิ่งที่ฟัง ดู อย่างมีเหตุผล ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท่องจ าและบอกคุณค่าบท
อาขยาน ศึกษาธรรมชาติของภาษา ลักษณะของภาษาไทย ระดับของภาษา  ราชาศัพท์ พิจารณาคุณค่าของงาน
ประพันธ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใช้ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะสามารถพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า น าความคิด
ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

 
รวม   ๒๐  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 
ศึกษาวิเคราะห์  ฝึกทักษะทางภาษาเกี่ยวกับ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด  หลักภาษา การใช้

ภาษา วรรณคดีวรรณกรรมโดยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเชิงประเมินค่า เขียนเชิงสร้างสรรค์ อธิบาย บรรยาย พรรณนา เรียงความ การแต่งค า
ประพันธ์  วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าสิ่งที่ฟัง ดู อย่างมีเหตุผล ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ฝึกวิธีการคิดแก้ปัญหา  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน ศึกษาโครงสร้างของภาษา การแสดงเหตุผล 
ภาษาแสดงทรรศนะ โต้แย้งและโน้มน้าวใจ ประโยชน์และอิทธิพลของภาษา ความงามของภาษาในบทร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง พิจารณาคุณค่าของงานประพันธ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใช้ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะสามารถพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษา  ค้นคว้า น าความคิด
ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

 
รวม   ๒๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท๓๓๒๐๑ พูดดีมีศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์  และฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการพูดต่อหน้าประชุมชน   ประเภทบรรยาย   พรรณนา              

โน้มน้าวใจ อภิปราย สัมภาษณ์ โต้วาที การท าหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก ทั้งนี้เน้นการใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และท่าทางที่
เหมาะสม เพ่ือให้พูดได้อย่างมีเนื้อหาสาระน่าสนใจ ท าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ พอใจหรือคล้อยตาม 

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถพัฒนาสมรรถภาพในการพูดของตนให้ถูกต้องตามหลักการ
และวิธีการพูด สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมาย ประเภทของการพูดบรรยายและสามารถพูดบรรยายได้ 
๒. อธิบายความหมาย ประเภทของพรรณนาและสามารถพูดพรรณนาได้ 
๓. สามารถพูดชักชวนในหัวข้อต่างๆได้ 
๔. มีความรู้ความเข้าใจในการอภิปรายและสามารถจัดการอภิปรายได้ 
๕. สามารถโต้วาทีในหัวข้อที่ตนชื่นชอบได้ 
๖. อธิบายความหมายของค าว่าพิธีกรและสามารถท าหน้าที่พิธีกรตามสถานการณ์ต่างๆได้ 

 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท๓๓๒๐๒  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 
ศึกษา และฝึกทักษะเกี่ยวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  การเขียนสื่อสาร การเขียนแสดงอารมณ์

ความรู้สึก  และมารยาทในการเขียน ฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการ จากค า ภาพ และหัวข้อที่ก าหนด เขียนสื่อสาร
เช่น แนะน าหนังสือที่ตนเองสนใจ แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยเลือกใช้ถ้อยค า ส านวน โวหารต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมรู้จักเลือกใช้ภาษาเรียบเรียงข้อความได้อย่างประณีต และพัฒนางานเขียนตามขั้นตอน  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการเขียน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ     การเสริมสร้าง
คุณลักษณะพึงประสงค ์
 เพ่ือให้สามารถเขียนได้อย่างสร้างสรรค์มีมารยาทในการเขียน และนิสัยรักการเขียนอีกทั้งมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียน มีวินัย รักความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนสื่อสาร การเขียนแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
  และมารยาทในการเขียน 

๒. เขียนเรื่องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน 
๓. เขียนสื่อสารโดยใช้ค าถูกต้อง ชัดเจน 

 
รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 จ านวน   60  ชั่วโมง   1.5   หน่วยกิต 
 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 จ านวน   60 ชั่วโมง   1.5     หน่วยกิต 
 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 จ านวน   60 ชั่วโมง   1.5     หน่วยกิต 
 ค22102 คณิตศาสตร์ 4  จ านวน   60 ชั่วโมง   1.5     หน่วยกิต 
 ค23101 คณิตศาสตร์ 5  จ านวน   60 ชั่วโมง   1.5     หน่วยกิต 
 ค23102 คณิตศาสตร์ 6  จ านวน   60 ชั่วโมง   1.5     หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ค21201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 จ านวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 จ านวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ค22201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 จ านวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 จ านวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ค23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 จ านวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ค23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 จ านวน  40   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา คณิตศาสตร์    รหัสวิชา ค 21101                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 1                เวลา   60   ชั่วโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
  
                 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สัดส่วน การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างเกี่ยวกับสัดส่วนของเส้นตรง การสร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้น
ตั้งฉาก การสร้างรูปเลขาคณิตสองมิติ การสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ การสร้างเส้นขนาน กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น 
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง การตั้งค าถามทาง
สถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอและการแปลความหมายข้อมูล การน าความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
                  โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอ 
                    เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง     รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม   4   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘ 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา คณิตศาสตร์    รหัสวิชา ค 21101                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 1                เวลา   60   ชั่วโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 
                 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนหลายๆจ านวน  วัดส่วน และการน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อย
ละไปใช้ในชีวิตจริง  การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง  การสร้างเกี่ยวกับมุม  การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก  การสร้าง
รูปเรชาคณิตสองมิติ  การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ การสร้างเส้นขนาน  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง  
การตั้งค าถามทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอและการแปลความหมายของข้อมูล  การน าความรู้
เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
                  โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอ 
                    เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ
ท างานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง     รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1   ม 1/ 3        
ค 1.3   ม 1 / 2 , ม 1 / 3   
ค 2.2   ม 1 / 1    
ค 3.1   ม 1 / 1  

 
รวม   5   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3                            รหัส ค 22101                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2            ภาคเรียนที่ 1                 เวลา   60   ชั่วโมง       จ านวน   1.5   หน่วยกิต 

 
     ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสาร และการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
ก าลังไปใช้ ในการแก้ปัญหา 
 จ านวนตรรกยะ :  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม   การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 
 จ านวนจริง : จ านวนอตรรกยะ  จ านวนจริง  รากที่สองและรากที่สามของจ านวนตรรกยะ  การน าความรู้
เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้  
 พหุนาม : พหุนาม  การบวก การลบ  และการคูณของพหุนาม  การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็น
พหุนาม 
 การแยกตัวประกอบของพหุนาม : การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้สมบัติการแจกแจง ก าลัง
สองสมบูรณ์ ผลต่างของก าลังสอง 
 ความเท่ากันทุกประการ : ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน 
ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส : ทฤษฎีบทพีท าโกรัสและบทกลับ การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ บท
กลับไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนให้
นักเรียนตระหนักและมีจิตส านึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 
 ค 1.2 ม.2/1 , ม.2/2    
 ค 2.2 ม.2/4  , ม.2/5    
รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



 ๔๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4                            รหัส ค 22102                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2            ภาคเรียนที่ 2                 เวลา   60   ชั่วโมง       จ านวน   1.5   หน่วยกิต 

 
     ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสาร และการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
ก าลังไปใช้ ในการแก้ปัญหา 
 พื้นที่ผิว : การห าพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึมและ 
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 ปริมาตร  : การหาปริมาตรของปริซึมและ  ทรงกระบอก- การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของ  ปริซึมและ 
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 การสร้างทางเรขาคณิต : การน าความรู้เกี่ยวกับก ารสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
 เส้นขนาน : สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 
          การแปลงทางเรขาคณิต : การเลื่อนขนาน  การสะท้อน การหมุน การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 สถิติ : การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล 
การแปลความหมายผลลัพธ์  การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนให้
นักเรียนตระหนักและมีจิตส านึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 2.1 ม.2/1  ,  ม.2/2 
 ค 2.2 ม.2/1  , ม.2/2  ,   ม.2/3   
 ค 3.1 ม.2/1 
รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5                           รหัส ค 23101                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3            ภาคเรียนที่ 1                 เวลา   60   ชั่วโมง       จ านวน   1.5   หน่วยกิต 

 
     ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสาร และการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 พื้นที่ผิว  การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม  การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย
และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 ปริมาตร  การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม  การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย
และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง 
 ฟังก์ชันก าลังสอง  กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง  การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน  ก าลังสองไปใช้ ในการ 
แก้ปัญหา 
 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว   สมการก าลังสองตัวแปรเดียว   การแก้สมการก าลังสองตัวแปร เดียว  
การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 ระบบสมการ  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การน าความรู้
เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 ความคล้าย  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนให้
นักเรียนตระหนักและมีจิตส านึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.2 ม.3/1 ม.3/2  
 ค 1.3 ม.3/2   ม.3/3 
 ค 2.1 ม.3/1   ม.3/2  
 ค 2.2 ม.3/1 
รวมทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



 ๔๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6                            รหัส ค 23102                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3            ภาคเรียนที่ 2                 เวลา   60   ชั่วโมง      จ านวน   1.5   หน่วยกิต 

 
     ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสาร และการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การน า
ความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 อัตราส่วนตรีโกณมิติ   อัตราส่วนตรีโกณมิติ  การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  30 องศา 45 องศา  
  และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 วงกลม   วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส  ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 
 สถิติ   ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพกล่อง  การแปลความหมายผลลัพธ์  การน าสถิติไปใช้ในชีวิต
จริง 
 ความน่าจะเป็น   เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม  ความน่าจะเป็น  การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้
ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนให้
นักเรียนตระหนักและมีจิตส านึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.3 ม.3/1  
 ค 2.2 ม.3/2   ม.3/3 
 ค 3.1 ม.3/1    
 ค 2.2 ม.3/1 
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

 



 ๔๓ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 รายวิชา  คณิตศาสตร์ 1                           รหัสวิชา   ค21201     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1       ภาคเรียนที่ 1       เวลา   40  ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

   การประยุกต์ 1  การใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ  รูป
เรขาคณิต  จ านวนนับ  ร้อยละในชีวิตประจ าวัน  ปัญหาชวนคิด  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้จาก
การคิดค านวณ 
 จ านวนและตัวเลข  การอ่านและเขียนตัวเลขโรมัน  การบอกค่าของตัวเลขโดดในตัวเลข  ฐานต่าง  ๆ  ที่
ก าหนดให้  การเขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ 

 การประยุกต์เกี่ยวกับจ านวนเต็ม  เลขยกก าลัง  และการเขียนจ านวนในรูปสัญการณ์วิทยาศาสตร์   การ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่
ได้จากการคิดค านวณ 
 การสร้าง  การใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่างๆ  การสร้างรูปสามเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยม  ด้านขนาน และรูปที่ซับซ้อนขึ้นโดยใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง  ๆ  
ได้   

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ปฏิบัติ
จรงิ  ทดลอง  สรุปรายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด   ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ และใช้ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่าง
มีระบบ  ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง  ๆ  ได้ 
2 . ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
3.  อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
4.  บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
5.  เขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ  ได้  
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 
7.   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
8.  ใช้การสร้างพ้ืนฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้  

รวม ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 ๔๔ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 รายวิชา  คณิตศาสตร์ 2                           รหัสวิชา   ค21202          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1          ภาคเรียนที่ 2        จ านวน  40  ชั่วโมง     1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

   การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล   การสังเกต การให้ข้อความคาดการณ์  การให้เหตุผลใน
ชีวิตประจ าวัน และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย 
 พหุนาม  เอกนามและพหุนาม  การหาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนาม  การหาผลคูณและผลหาร
ของเอกนามและพหุนามอย่างง่าย 

 การประยุกต์ 2  การใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ แบบรูปของจ านวน  
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ทศนิยม  เศษส่วน  จ านวนคละ การประยุกต์ของจ านวนและพีชคณิต  การประยุกต์ทาง
เรขาคณิต  และการจัดปัญหาท าให้คิด พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้จากการคิดค านวณ 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุปรายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด   ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ และใช้ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่าง
มีระบบ  ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  สังเกต  ให้ข้อความคาดการณ์  และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ 
2.  หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้ 
3.  หาผลคูณและผลหารของเอกนามและพหุนามอย่างง่ายได้ 
4.  ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
5.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้  

 
รวม ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                              รหัส ค 22201                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2            ภาคเรียนที่ 1           เวลา   40   ชั่วโมง             จ านวน   1.0   หน่วยกิต 

 
     ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสาร และการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 จ านวนจริง :  เศษส่วนและทศนิยมซ้ า จ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะ  รากท่ีสองและรากที่สามของ
จ านวนจริงและการน าไปใช้  และการหารากท่ีสองและรากที่สามของจ านวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและน าไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนให้
นักเรียนตระหนักและมีจิตส านึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ าในรูปเศษส่วน 
 2. จ าแนกจ านวนจริงที่ก าหนดให้ และยกตัวอย่างจ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะ 
 3.  อธิบายและระบุรากที่สองและรากที่สามของจ านวนจริง  
 4.  หารากที่สองและรากท่ีสามของจ านวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
 5.  อธิบายผลที่เกิดข้ึนจากการหารากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม  
 6. บอกความสัมพันธ์ของการยกก าลังกับการหารากของจ านวนจริง 
 7.  หาค่าประมาณของรากท่ีสอง และรากท่ีสามของจ านวนจริงและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
 8.  บอกความเกี่ยวข้องของจ านวนจริง จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ 
 
รวม ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                              รหัส ค 22202                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2            ภาคเรียนที่ 2            เวลา   40   ชั่วโมง            จ านวน   1.0   หน่วยกิต 

 
     ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสาร และการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 พื้นที่ผิวและปริมาตร : พ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย 
และทรงกลม  การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ  การเลือกใช้หน่วย
การวัดเกี่ยวกับความจุหรือปริมาตร  การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด  การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ี พื้นที่ผิว และปริมาตร
ในการแก้ปัญหา  และลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนให้
นักเรียนตระหนักและมีจิตส านึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
 2.  หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม 
 3.  เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัด 
               ได้อย่างเหมาะสม 
 4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
 5. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                              รหัส ค 23201                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3            ภาคเรียนที่ 1           เวลา   40   ชั่วโมง             จ านวน   1.0   หน่วยกิต 

 
     ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสาร และการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร : กราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้น กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  กราฟอ่ืนๆ   
  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร : บบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและการน าไปใช้ 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนให้
นักเรียนตระหนักและมีจิตส านึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 2. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 3. อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
 4. อ่านและแปลความหมายกราฟอ่ืนๆ 
 5.  แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและน าไปใช้แก้ปัญหา  
 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                              รหัส ค 23202                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3            ภาคเรียนที่ 2           เวลา   40   ชั่วโมง             จ านวน   1.0   หน่วยกิต 

 
     ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสาร และการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 สถิติ :  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนอ  ค่ากลางของข้อมูล
และการน าไปใช้  และการใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนให้
นักเรียนตระหนักและมีจิตส านึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ก าหนดประเด็นและเขียนข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งก าหนดวิธีการศึกษา  
         และการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม 
 2.  หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถ่ี และเลือกใช้ได้ 
        อย่างเหมาะสม 
   3.  น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
   4.  อ่าน  แปลความหมาย  และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอ 
   5.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ 
   6.  อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙ 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 จ านวน   40  ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 
 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 จ านวน   40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 
 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 จ านวน   40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 
 ค32102 คณิตศาสตร์ 4  จ านวน   40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 
 ค33101 คณิตศาสตร์ 5  จ านวน   40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 
 ค33102 คณิตศาสตร์ 6  จ านวน   40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 จ านวน  80   ชั่วโมง 2.0   หน่วยกิต 
 ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 จ านวน  80   ชั่วโมง 2.0     หน่วยกิต 
 ค32201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 จ านวน  80   ชั่วโมง 2.0     หน่วยกิต 
 ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 จ านวน  80   ชั่วโมง 2.0     หน่วยกิต 
 ค33201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 จ านวน  80   ชั่วโมง 2.0     หน่วยกิต 
 ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 จ านวน  80   ชั่วโมง 2.0     หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1               รหัสวิชา ค 31101               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4         ภาคเรียนที่ 1     เวลา  40   ชั่วโมง             จ านวน 1.0  หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาเก่ียวกับความรู้นั้น ไปประยุกต์ใช้ใน 
สาระการเรียนรู้ 
          เซต ความหมายของเซต เซตจ ากัด เซตอนันต์ เซตว่าง เอกภพสัมพัทธ์ การด าเนินการของเซต สับเซตและ
เพาเวอร์เซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 
        ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความ
จริง 
 โดยการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานพัฒนาทักษะและ
กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการใช้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์
ด้านความรู้  ความคิดทักษะ กระบวนการที่น าไปใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบมีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
มาตรฐานและรหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ม.4/1 
 
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2               รหัสวิชา ค 31102              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        ภาคเรียนที่ 2     เวลา  40   ชั่วโมง                จ านวน 1.0  หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาเก่ียวกับความรู้นั้น ไปประยุกต์ใช้ใน 
สาระการเรียนรู้ 
          หลักการนับเบื้องต้น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ หลักการบวกและการคูณ วิธีเรียงสับเปลี่ยน 
วิธีจัดหมู่ 
          ความน่าจะเป็น  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่าย การทดลองสุ่ม แซม
เปิลสเปซ เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

 โดยการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานพัฒนาทักษะและ
กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการใช้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์
ด้านความรู้  ความคิดทักษะ กระบวนการที่น าไปใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบมีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
มาตรฐานและรหัสตัวชี้วัด  

ค3.2 ม.4/1 
ค 3.2 ม.4/2 

 
รวมทั้งหมด 2 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน3            รหัสวิชา ค 32101                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5              ภาคเรียนที่ 1     เวลา  40   ชั่วโมง       จ านวน 1.0  หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาเก่ียวกับความรู้นั้น ไปประยุกต์ใช้ใน 
สาระการเรียนรู้ 
 เลขยกก าลัง  รากท่ี n ของจ านวนจริง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ โจทย์และการ
แก้ปัญหารากท่ี n และเลขยกก าลัง 

ฟังก์ชัน  ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันและการหาค่าฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน กราฟและ
ประเภทของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันและการ
น าไปใช้ 
 โดยการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานพัฒนาทักษะและ
กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการใช้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์
ด้านความรู้  ความคิดทักษะ กระบวนการที่น าไปใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบมีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
มาตรฐานและรหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ม.5/1 
 ค 1.2 ม.5/1 
 
รวมทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน4                    รหัสวิชา ค 32102           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5          ภาคเรียนที่ 2     เวลา  40   ชั่วโมง               จ านวน 1.0  หน่วยกิต  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาเก่ียวกับความรู้นั้น ไปประยุกต์ใช้ใน 
สาระการเรียนรู้ 
 ล าดับและอนุกรม  ความหมายของล าดับ การหาพจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัด ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต 
อนุกรม อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต  การประยุกต์ใช้งานล าดับและอนุกรม  

ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ดอกเบี้ย  มูลค่าของเงิน  ค่ารายงวด 
 โดยการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานพัฒนาทักษะและ
กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการใช้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์
ด้านความรู้  ความคิดทักษะ กระบวนการที่น าไปใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบมีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
มาตรฐานและรหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.2 ม.5/2 
 ค 1.3 ม.5/1 
 
รวมทั้งหมด 2 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5                รหัสวิชา ค 33101              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6         ภาคเรียนที่ 1        เวลา  40   ชั่วโมง          จ านวน 1.0  หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาเก่ียวกับความรู้นั้น ไปประยุกต์ใช้ใน 
สาระการเรียนรู้ 
 สถิติ ความหมายของสถิติและสถิติกับการตัดสินใจ ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูลวิธี
เก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาในการใช้ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การแปลความหมายของ
ค่าสถิต ิ การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟฮีสโทแกรม  แผนภาพต้น – ใบ 
 โดยการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานพัฒนาทักษะและ
กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการใช้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์
ด้านความรู้  ความคิดทักษะ กระบวนการที่น าไปใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบมีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
มาตรฐานและรหัสตัวชี้วัด 
 ค 3.1 ม.6/1 
 
รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 6                 รหัสวิชา ค 33102              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6          ภาคเรียนที่ 2     เวลา  40   ชั่วโมง             จ านวน 1.0  หน่วยกิต   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาเก่ียวกับความรู้นั้น ไปประยุกต์ใช้ใน 
สาระการเรียนรู้ 
 สถิติ การวัดต าแหน่งที่ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ ควอร์ไทล์ เดไซล์ เปอร์เซ็นไทล์ การวัดค่ากลางของ
ข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม การวัดการกระจายของข้อมูล พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 โดยการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานพัฒนาทักษะและ
กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการใช้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์
ด้านความรู้  ความคิดทักษะ กระบวนการที่น าไปใช้ในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบมีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
มาตรฐานและรหัสตัวชี้วัด 
 ค 3.1 ม.6/1 
 
รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ค๓๑๒๐๑ คณติศาสตร์เสริม ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

-เซต  ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับ  เซตยูเนียน  อินเตอร์เซกชัน  และคอมพลีเมนต์ของ
เซต 

-ตรรกศาสตร์  ประพจน์และตัวเชื่อม  ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  การอ้างเหตุผล 
-จ านวนจริงและพหุนาม  จ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริง  ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและสมบัติของ

ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง  จ านวนจริงในรูปกรณฑ์และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลัง 
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารสื่อความหมายและอ้างเหตุผล 
 3. เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา 

 
รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เสริม ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
-ฟังก์ชัน  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารฟังก์ชัน  ฟังก์ชันประกอบ  ฟังก์ชันผกผัน 
-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนน

เชียลและสมการลอการิทึม 
-เรขาคณิตวิเคราะห์  จุดและเส้นตรง  วงกลม  พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา 

 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลลัพธ์ของการบวกการลบการคูณการหารฟังก์ชันหาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน  
2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  
3. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา   
4. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึมและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๕๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

-ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติกฎของ
โคไซน์และกฎของไซน์ 

-จ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว  รากที่ n  ของ
จ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1  สมการพหุนามตัวแปรเดียว 

-เมทริกซ์  เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน  การบวกเมทริกซ์  การคูณเมทริกซ์กับจ านวจริงการคูณระหว่าง
เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์  เมทริกซ์ผกผัน  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะการของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2. แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
3. ใช้กฎของโคไซน์ และโคไซน์ในการแก้ปัญหา  
4. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
5. หารากที่  n ของจ านวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1 
6. แก้สมการพหุนามตัวเดียว ดีกรีไม่เกิน 4  ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
7. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ 

และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n x n เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่ไม่เกิน 3  
8. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2 
9. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการด าเนินการตามแถว 
 

รวม ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 



 ๕๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เสริม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

เวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์  การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 
หลักการนับเบื้องต้น  หลักการบวกและการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยน  (การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นการเรียง

สับเปลี่ยนเชิงวงกลม กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด)  การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  ทฤษฎีบททวิ
นาม 

ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ

จริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิง 
สเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

2. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา  
4. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

 
รวม ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๖๐ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เสริม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

-ล าดับและอนุกรม  ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์  ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต  ลิมิตของล าดับอนันต์  
อนุกรมจ ากัดและอนุกรมอนันต์  อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  ผลบวกอนุกรมอนันต์  การน าความรู้
เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด 

-การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น  การแจกแจงเอกรูป  การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปกติ 
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ

จริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุได้ว่าล าดับที่ก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้าหรือลู่ออก  
2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์  
4. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 
5. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูปการแจกแจงทวินามและ

การแจกแจงปกติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 
รวม ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๑ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เสริม ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๘๐  ชั่วโมง จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต                                                  

  
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต  ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติ

จริง  ทดลอง  สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ก าหนดให้  
2. หาหนูกันของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหา  
3. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหา 

  
รวม ๓  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๖๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
ว21101  วิทยาศาสตร์ 1   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว21181  การออกแบบและเทคโนโลยี 1  จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว21102  วิทยาศาสตร์ 2   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกติ 
ว21182  วิทยาการค านวณ 1   จ านวน  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว22102  วิทยาศาสตร์ 4   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว23101  วิทยาศาสตร์ 5   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว23102  วิทยาศาสตร์ 6   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่ ๑ เวลา ๖๐  ชั่วโมง                     จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต  

 
ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนวิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจ าแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ 

เซลล์ การล าเลียงสารเข้าออกเซลล์ การสืบพันธ์และขยายพันธ์พืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การล าเลี้ยงน้ า ธาตุ
อาหาร และอาหารของพืช โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ว ๑.๒   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐,  

          ม.๑/๑๑,ม.๑/๑๒,ม.๑/๑๓, ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕, ม.๑/๑๖, ม.๑/๑๗, ม.๑/๑๘ 

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

 รวมทั้งหมด     ๒๘    ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑        เวลา ๒๐  ชั่วโมง                 จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต  

 
 ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ว ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 

รวมทั้งหมด   ๕   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์   ๒             กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่ ๒           เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                       จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต  

 
ศึกษา วิเคราะห์ แรงและการเคลื่อนที่ ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้า

อากาศรอบตัว มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๒.๒  ม.๑/๑, 

ว ๒.๓  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,ม.๑/๗ 

ว ๓.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,ม.๑/๗ 

รวมทั้งหมด   ๑๕      ตัวชี้วัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๖ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๒๑๑๐๔ วิทยาการค านวน ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒       เวลา ๒๐  ชั่วโมง                   จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาและฝกทักษะในการแกปญหาโดยใชขั้นตอนการแกปญหาอยางงาย การแสดงขั้นตอนการแกปัญหาโดย
การเขียน บอกเลา วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ การเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ การใชงานอุป
กรณเทคโนโลยีเบื้องตน การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน การสราง จัดเก็บ และเรียกใชไฟลตามวัตถุประสงค การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

  ว ๔.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 

รวมทั้งหมด   ๔   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๗ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว 22101 วิทยาศาสตร์ ๓                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                   เวลา  60  ชั่วโมง                   จ านวน  1.5  หน่วยกิต  

 
 ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์และมนุษย์  การเจริญเติบโตของสัตว์
และมนุษย์   อาหาร  ความส าคัญของอาหารต่อเพศและวัย  สารในสิ่งเสพติด  ธาตุและสารประกอบ การแยกสาร
ด้วยวิธีการกรอง  การตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟี   การเปลี่ยนแปลงของสาร การเกิดสารละลาย   
การเปลี่ยนสถานะ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน และผลของปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ   

การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม   คุณธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสมและเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

ว 1.1 ม.2/1-6  
ว3.1 ม.2/1-3  
ว3.2 ม.2/1-4  
ว8.1 ม.2/1-9  

 

รวม 22 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๘ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว 22102  วิชาวิทยาศาสตร์ ๔                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                เวลา  60  ชั่วโมง            จ านวน   1.5  หน่วยกิต
   
 

ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุ อธิบายแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุท่ีหยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว  ทดลองและอธิบายการ
สะท้อนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ การดูดกลืนแสงสี  การมองเห็น
สีของวัตถุ ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน  การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพ
ของดิน กระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน  สมบัติของหิน จ าแนกประเภทของหิน ลักษณะทางกายภาพ
ของแร่  กระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ า
ธรรมชาติ   การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่นการเกิดแหล่งน้ าบนดิน  แหล่งน้ าใต้ดิน  กระบวนและ
ผลของการผุพังอยู่กับที่   การกร่อน การพัดพา การทับถมและการตกผลึก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก           
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ม.2/1-2  
ว5.1 ม.2/1-3  
ว6.1 ม.2/1-10 
 ว8.1 ม.2/1-9  

 

รวม 24 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ๖๙ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว 23101  วิชาวิทยาศาสตร์ ๕                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                    เวลา  60  ชั่วโมง          จ านวน  1.5  หน่วยกิต  

 
ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่ มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนใน

นิวเคลียส  สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความ
ผิดปกติของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล  ผล
ของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์  สัตว์  พืช และสิ่งแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  
ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  วัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์บอน 
ความส าคัญที่มีต่อระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ  สภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้  
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว1.2 ม.3/1-6  
ว2.1 ม.3/1-4  
ว2.2 ม.3/1-6  
ว8.1 ม.3/1-9  

รวม 25 ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ๗๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว23102   วิทยาศาสตร์ ๖                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    เวลา  60  ชัว่โมง                      จ านวน   1.5  หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ท าต่อวัตถุ 
แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  แรงพยุงของของเหลวที่กระท าต่อวัตถุ  ความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทาน
สถิตกับแรงเสียดทานจลน์ วิเคราะห์โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง  งาน พลังงาน
จลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน 
ค านวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัดตัวต้านทาน 
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  
โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อ่ืน ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก   องค์ประกอบของเอกภพ 
กาแล็กซี และระบบสุริยะ  ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ  วัตถุ
ท้องฟ้า  สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและการสื่อสาร  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ม.3/1-3  
ว4.2 ม.3/1-3 
ว5.1 ม.3/1-5  
ว7.1 ม.3/1-3  
ว7.2 ม.3/1  
ว8.1 ม.3/1-9  

 

รวม 24 ตัวช้ีวัด 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 ๗๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชาพื้นฐาน 
ว๓๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
ว๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒   จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
ว๓๑๑๘๑  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
ว๓๑๑๘๒  วิทยาการค านวณ ๑   จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง ๐.๕  หน่วยกิต 
ว๓๒๑๐๓  ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑   จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
ว๓๒๑๐๔  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 ว๓๑๒๐๑  ฟิสิกส์ ๑    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๑๒๒๑  เคมี ๑    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๑๒๔๑  ชีววิทยา ๑    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๑๒๖๑  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๑  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
 ว๓๑๒๐๒  ฟิสิกส์ ๒    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๑๒๒๒  เคมี๒     จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๑๒๔๒  ชีววิทยา ๒    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๑๒๖๒  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๒  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๒๒๐๓  ฟิสิกส์ ๓    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๒๒๒๓  เคมี ๓    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๒๒๔๓  ชีววิทยา ๓    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๒๒๐๔  ฟิสิกส์ ๔    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๒๒๒๔  เคมี ๔    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๒๒๔๔  ชีววิทยา ๔    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๓๒๐๕  ฟิสิกส์ ๕    จ านวน ๘๐  ชัว่โมง ๒.๐  หน่วยกิต 
 ว๓๓๒๒๕  เคมี ๕    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๓๒๔๕  ชีววิทยา ๕    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๓๒๐๖ ฟิสิกส์ ๖    จ านวน ๘๐  ชัว่โมง ๒.๐  หน่วยกิต 
 ว๓๓๒๒๖  เคมี ๖    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 ว๓๓๒๔๖  ชีววิทยา ๖    จ านวน ๖๐  ชัว่โมง ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 

 

 



 ๗๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑               กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑  เวลา ๔๐ ชั่วโมง          จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 การส ารวจ ศึกษา ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การด ารงชีวิต
ของพืช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  โดยใช้
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และ
หลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าแล ะ
วิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ว ๑.๑ ม. ๔/๑, ม.๔/๒, ม. ๔/๓ , ม.๔/๔ 
 ว ๑.๒  ม. ๔/๘-๑๒ 
 
รวม  ๙   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ๗๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

  ศึกษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งมีการล าเลียงสารเข้าออกจากเซลล์เพ่ือการรักษาดุลยภาพ
ภายในเซลล์ รวมทั้งการท างานของไต  การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย  ภูมิคุ้มกันของร่างกาย และ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   
โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้
และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและ
วิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว ๑.๒ ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/๖, ม.๔/๗ 
 ว ๑.๓ ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/๖, 
 
รวม   ๑๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ๗๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว ๓๑๑๘๑ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๑  เวลา ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์  
รวมทั้งประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในก ารพัฒนา
เทคโนโลยี ศึกษาการระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหาโดยค านึงถึงความถูกต้องด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์และให้เหตุผลชองปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พร้อม
ทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning)  เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา
วางแผนการเรียนรู้และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน 
 เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา น าไปสู่การสร้างต้นแบบ ตลอดจน
สามารถน ากระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยี วิธีการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต รวมทั้งค านึงถึง
ทรัพย์สินทางปัญญา  ตลอดจนน าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
และการด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ
ทักษะในการสื่อสาร  และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๔.๑ ม.๔/๑, ม.๔/๒ , ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕ 
 
รวม  ๕ ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 

 

 

 

 



 ๗๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว ๓๑๑๘๒ วิทยาการค านวณ ๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๒  เวลา ๒๐  ชั่วโมง     จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานด้านเทคโนโลยี การน า
แนวคิดเชิงค านวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนใช้ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับ
วิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์
การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้  ตรวจสอบการเรียนรู้ และน าเสนอผ่านการท ากิจกรรมโครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ 
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน าเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างโครงงานได ้
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร  เพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต  อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มี
จริยธรรม ตลอดจนน าความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการ
ด ารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะใน
การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๔.๒ ม.๔/๑ 
 
รวม  ๑ ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 
 
 
 
 



 ๗๖ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว ๓๒๑๐๓  ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่  ๑     เวลา ๖๐  ชั่วโมง                         จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 สังเกต  ทดลอง  อธิบาย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง 
อนุภาคในสนามไฟฟ้า  ในสนามแม่เหล็ก  แรงนิวเคลียร์  แรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส  ความสัมพันธ์
ระหว่างการกระจัด  เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย สมบัติของคลื่นกล ความสัมพันธ์ระหว่าง 
อัตราเร็ว ความถ่ีและความยาวคลื่น การเกิดคลื่นเสียงบีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน
เสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ และการเสนอ    บอกวิธีป้องกันพร้อมน าเสนอข้อมูล 
อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน  ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์  อธิบาย ชนิดสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี  กัมมันตภาพ รังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีใน
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวน การสืบเสาะหาความรู้  การ
สืบค้นข้อมูล อภิปรายและการทดลองเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อย่างถูกต้องมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว๔.๑ ม.๔-๖/ ๑-๔ 
ว๔.๒   ม.๔-๖/๑-๓ 
ว๕.๑ ม.๔-๖/ ๑-๙ 
ว๘.๑ ๔-๖/๑-๙  

 
รวม ๒๕   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ๗๗ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว๓๒๑๐๔ โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒     เวลา ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต  
   
 สืบค้นทดลองและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก 
กระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดความ ส าคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผลต่อ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบาย การล าดับชั้นหิน จาก
การวางตัว ของชั้นหิน  ซากดึกด าบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา       เพ่ืออธิบายประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่
และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี 
และเอกภพ ธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์  การส่ง และค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก 
ส ารวจอวกาศโดยใช้านอวกาศและสถานีอวกาศประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ  โดยใช้กระบวน การสืบเสาะหา
ความรู้  การสืบค้นข้อมูล อภิปรายและการทดลองเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที่
เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อย่างถูกต้องมีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๖.๑ม.๔-๖/ ๑-๖ 
ว ๗.๑   ม.๔-๖/ ๑-๒ 
ว ๗.๒ ม.๔-๖/ ๑- ๓ 
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑-๙  

 
รวม  ๒๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 ๗๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

ว๓๑๒๐๑   ฟิสิกส์ ๑                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑           เวลา ๖๐ ชั่วโมง                        จ านวน  ๑.๕   หน่วยกิต 

ศึกษา การค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติ หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ ปริมาณทางกายภาพ การใช้หน่วย
ในระบบเอสไอ ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ การหาเวกเตอร์ลัพธ์ การเคลื่อนที่ใน ๑ มิติ กฎการเคลื่อนที่ของนิว
ตัน แรงดึงดูดระหว่างมวล แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิม
เปิลฮาร์มอนิก โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบสืบค้นข้อมูล และการ
อภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ   การน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมารวมทั้งพัฒนาการของหลักการและแนวคิดทาง
ฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 
๒. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยน าความคลาดเคลื่อนในการวัดมาพิจารณาใน
การน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง 
๓. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
แนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟ และสมการรวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกและค านวณปริมาณ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท ามุมต่อกัน 
๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  และการใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุรวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ท าให้วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
๗. วิเคราะห์อธิบาย และค านวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุ
เคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหา สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ  และน าความรู้เรื่องแรง
เสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๘. อธิบาย วิเคราะห์และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ 
๙. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง แรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม  
และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบ ระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง  และ
ประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่ แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
 
รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 



 ๗๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๓๑๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒  เวลา ๖๐ ชั่วโมง           จ านวน  ๑.๕   หน่วยกิต 
                                       
    ศึกษาสมดุลกลของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ 
หลักการของกลศาสตรในเรื่อง งาน พลังงาน ความสัมพันธระหวางงานและพลังงานจลน กฎการอนุรักษ พลังงาน
ก าลัง เครื่องกลอยางงายและประสิทธิภาพของเครื่องกล โมเมนตัม การชนกันของวัตถุและกฎการอนุรักษโมเมนตัม 
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การส ารวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความรู ความเข้าใจความคิด มี
ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู การตัดสินใจ การน าความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม
คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. อธิบายสมดุลกลของวัตถุโมเมนต์และผลรวม ของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุนแรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบที่มีต่อ
สมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 
๒. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ และผลของศูนย์
ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 
๓. วิเคราะห์ และค านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ ต าแหน่ง
รวมทั้งอธิบายและค านวณก าลังเฉลี่ย 
๔. อธิบายและค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลอง หาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ พลังงานจลน์ 
ความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริง
ยืดออก และความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์
และพลังงานจลน์ และค านวณ งานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 
๕. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
๖. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิดโดยใช้ความรู้เรื่องงานและ
สมดุลกล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 
๗. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมของวัตถุและการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับ
เวลา รวมทั้ง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 
๘. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบ ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น 
และการดีดตัวแยกจากกัน ในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม 
 
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 ๘๐ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๓๒๒๐๓  ฟิสิกส์  ๓                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕  ภาคเรียนที่ ๑         เวลา ๖๐  ชั่วโมง                        จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  
                  
 ศึกษาหลักการของคลื่นในเรื่อง องคประกอบและการเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติของเสียง
สมบัติของคลื่นเสียง การอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับคลื่นเสียง การสั่นพองของเสียง บีตส ปรากฏการณดอปเพล
อรและคลื่นกระแทก หูและการไดยิน ความเขมของเสียงและมลพิษทางเสียงธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต 
กระจกเงาโคง เลนสบางและหลักการของทัศนอุปกรณบางชนิดการรับรูสีของนัยนตาคน แสงเชิงฟสิกสและการอธิบาย
ปรากฏการณที่เกี่ยวกับคลื่นแสง โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ 
๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่น ด้วยหลักการของฮอยเกนส์  
และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งค านวณอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น 
๔. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ า รวมทั้งค านวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่น ความดัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ 
การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง  รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๗. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และอธิบายการเกิดบีต  
คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และน าความรู้เรื่องเสียง
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๘. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงผ่านส
ลิตเดี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๙. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุ ตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและค านวณต าแหน่งและ
ขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการน าความรู้เรื่องการ
สะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๑๐. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 



 ๘๑ 
๑๑. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และอธิบาย
การน าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๑๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ 
ในช่วงเวลาต่างกัน 
๑๓. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการ
บอดส ี
 
รวม ๑๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๒ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๓๒๒๐๔   ฟิสิกส์ ๔             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 ศึกษาหลักการของไฟฟาและแมเหล็กในเรื่อง กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุและตัวเก็บประจุ
กฎของโอหม สภาพตานทานและสภาพน าไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงอยางงายการหาพลังงานไฟฟาที่ใชใน
เครื่องใชไฟฟา สนามแมเหล็ก ความสัมพันธระหวางแมเหล็กและไฟฟาหลักการของมอเตอรกฎการเหนี่ยวน าแมเหล็ก
ไฟฟาของฟาราเดยและกฎของเลนซ หลักการของเครื่องก าเนิดไฟฟา ไฟฟ้ากระแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป
นไฟฟากระแสตรง แนวคิดทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลล 
คลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการเหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต 
๒. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
๓. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า รวมทั้งหา
สนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
๔. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใด ๆ 
๕. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ 
และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. น าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
๗. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในลวด
ตัวน ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดตัวน าและพ้ืนที่หน้าตัดของ
ลวดตัวน า และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๘. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว พ้ืนที่หน้าตัด 
และสภาพต้านทานของตัวน าโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายและค านวณ
ความต้านทานสมมูล เมื่อน าตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 
๙. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและค านวณพลังงานไฟฟ้า 
และก าลังไฟฟ้า 
๑๐. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานรวมทั้งค านวณปริมาณต่าง 
ๆที่เก่ียวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน 
๑๑. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้าน
ค่าใช้จ่าย 
๑๒. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีก าหนดรวมทั้งสังเกต 
และอธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรงและโซเลนอยด์ 



 ๘๓ 
๑๓. อธิบายและค านวณแรงแม่เหล็กท่ีกระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กท่ีกระท า
ต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รศัมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ
สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน าคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
๑๔. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
๑๕. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน ากฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณปริมาณต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งน าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
๑๖. อธิบาย และค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
๑๗. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อ
แปลง และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑๘. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์แสงโพลาไรส์เชิงเส้น  และแผ่นโพลา
รอยด์รวมทั้งอธิบายการน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการท างานของอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 
๑๙. สืบค้น และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และเปรียบเทียบการสื่อสาร
ด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
 
รวม ๑๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๔ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว ๓๓๒๐๕  ฟิสิกส์ ๕                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๘๐   ชั่วโมง   จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 
 ศึกษาหลักการของสสารและฟสิกสแผนใหม่ในเรื่อง ความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร การถ่ายโอน
พลังงานความร้อนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน สภาพยืดหยุ่น ความเค้น ความเครียดและมอดุลัสของยัง ความดันใน
ของไหลและกฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอารคิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหล และหลักแบร์นูลลี แก๊สอุดม
คติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของแก๊สและพลังงานภายในระบบของแกส โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายและค านวณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนสถานะ  และความร้อนที่
เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
๒. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระท าด้วยแรงค่าต่าง ๆรวมทั้ง
ทดลอง อธิบายและค านวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง  และน าความรู้เรื่องสภาพ
ยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓. อธิบายและค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ  รวมทั้งอธิบายหลักการท างานของ
แมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 
๔. ทดลอง อธิบายและค านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
๕. ทดลอง อธิบายและค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว 
๖. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องและน าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ 
๗. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๘. อธิบายแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๊ส รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
๙. อธิบายและค านวณงานที่ท าโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน
พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบไป
อธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 



 ๘๕ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๓๓๒๐๖  ฟิสิกส์ ๖                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ภาคเรียนที่ ๒       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๒.๐  หน่วยกิต 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแบบจ าลองอะตอม สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ การเกิดเส้นสเปกตรัม
ของอะตอมไฮโดรเจน การคนพบอิเล็กตรอน  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 
กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร รังสีในธรรมชาติ การป้องกันอันตราย
และการใชประโยชนจากกัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงาน
ของโลหะ 
๓. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้ง อธิบายและค านวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
๔. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา 
๕. อธิบายและค านวณ กัมมันตภาพของนิวเคลียส กัมมันตรังสี รวมทั้ง ทดลอง อธิบาย และค านวณจ านวนนิวเคลียส
กัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 
๖. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
๗. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
๘. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี รวมทั้ง อันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ 
๙. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์
อนุภาคในด้านต่าง ๆ 
 
รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



 ๘๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว ๓๑๒๒๑  เคมี ๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๑  เวลา ๖๐  ชั่วโมง       จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต 
 ศึกษาข้อปฎิบัติเบื้องต้นในการท าปฎิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการท าปฎิบัติการ การ
ระบุหน่วยวัด  ปริมาณต่างๆของสาร การเปลี่ยนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย ศึกษา
แบบจ าลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อนุภาคมุลฐานของอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม การ
จัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบ  สมบัติของธาตุ
โลหะแทรนซินชัน  การเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษาและอธิบายสมบัติและ
ค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปของกัมมันตรังสี  ยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก  การเปลี่ยนพลังงานในการเกิด
สารประกอบไอออนิก  สมบัติของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  ศึกษาการเกิดพันธะและ
ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเว
เลนต์  พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฎิกิริยาของสารโคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์  สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์  สมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย  ศึกษาการเกิดโลหะและสมบัติของ
โลหะ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  สามารถจัด
กระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่า
ของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้นและปฎิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมีเพ่ือให้มีความ
ปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
๒. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฎิบัติการและวัดปริมาณต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
๓. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียนรายงานการทดลอง 
๔. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่างๆของศาลและเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟคเตอร์เปลี่ยน
หน่วย 
๕. สืบค้นข้อมูลสมมุติฐานการทดลองหรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลองอะตอมของ
นักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
๖. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตรอน นิวตรอน และอิเล็กตอนของอะตอม 
  จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
๗. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตอนในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ 
๘. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิซันในตารางธาตุ 
๙. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพีเซนต์เททีฟตามหมู่และตามคาบ 
๑๐. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิซัน และเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะในกลุ่ม 
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
๑๑. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
๑๒. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 



 ๘๗ 
๑๓. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก  โดยใช้แผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
๑๔. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
๑๕. ค านวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฎจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
๑๖. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
๑๗. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
๑๘. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนซ์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสามด้วยโครงสร้างลิวอิส 
๑๙. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนซ์ 
๒๐. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะ และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนซ์ รวมทั้งค านวณพลังงานที่
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนซ์จากพลังงานพันธะ 
๒๑. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนซ์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเลนซ์ และระบุสภาพขั้วของ
โมเลกุลโคเวเลนซ์ 
๒๒. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนซ์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลาย
น้ าของสารโคเวเลนซ์ 
๒๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนซ์โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆ 
๒๔. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
๒๕. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนซ์ และโลหะ สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก  สารโคเวเลนซ์ และโลหะได้อย่างเหมาะสม 
  
รวม    ๒๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว ๓๑๒๒๒  เคมี ๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๖๐  ชั่วโมง           จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต 
 ศึกษาเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ ๑ อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลของสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษาหน่วยและการค านวนความเข้มข้น
ของสารละลาย การทดลองเตรียมสารละลายการเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และ
สารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล หรือสูตรอย่างง่าย  และสูตรโครงสร้าง การ
ค านวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตรการค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุล
สมการเคมี ทดลองและค านวณหาอัตราส่วนจ านวนโมลของสารตั้งต้นที่ท าปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษาสมบัติของระบบปิด 
และระบบเปิด ศึกษาและฝึกค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี ศึกษา
ทดลองและค านวณปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-ลูสแซก และกฎอาโวกาโดร  ศึกษาและฝึก
ค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ และสมการเคมีที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ 
สารก าหนดปริมาณ ผลได้ร้อยละ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบสามารถน า
ความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันสามารถจัดกระท า
และวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา  
มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลและ มวลสูตร 
๒. อธิบายและค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และ ปริมาตรของแก๊สที่ 
STP 
๓. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
๔. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
๕. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ 
๖. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริติ และปริมาตรสารละลายตามท่ีก าหนด 
๗. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือดและ จุดเยือกแข็งของ
สารละลาย 
๘. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
๙. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร 
๑๐. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
๑๑. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
๑๒. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนได้ 
๑๓. ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณปริมาณสารต่างๆในปฏิกิริยาเคมี 
๑๔. ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
   
รวม    ๑๔  ผลการเรียนรู้ 

 



 ๘๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

ว ๓๒๒๒๓ เคมี ๓       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ศึกษา ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการ
ด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ การ
เปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดภาวะสมดุล ค่าคงท่ีสมดุลกับสมการเคมี การค านวณเก่ียวกับค่าคงท่ีสมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อ
ภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  แก้ปัญหา  อธิบาย  อภิปราย  ทดลอง  น าเสนอรายงาน และ
ผลงาน เพื่อให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์ นิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้   
๑. บอกความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
๒. ใช้ทฤษฎีจลน์และทฤษฎีการชนกันของอนุภาคอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
๓. ใช้ข้อมูลจากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมีเพ่ือบอกว่าเป็นปฏิกิริยาดูดหรือ
คายพลังงานได้ 
๔. อธิบายผลของพ้ืนที่ผิวและความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีได้ 
๕. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้และปฏิกิริยาผันกลับได้ พร้อมทั้งบอก 
วิธีทดสอบได้ 
๖. บอกสมบัติของระบบ ณ ภาวะสมดุลได้ 
๗. เขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุล ตลอดจนค านวณค่าคงที่สมดุล
และความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลได้ 
๘. ระบุปัจจัยที่ที่มีผลท าให้ภาวะสมดุลของระบบและค่าคงที่สมดุลเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลได้ 
๙. ใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ อธิบายการปรับตัวของระบบเพ่ือเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งการเลือกภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตสารเคมีในอุตสาหกรรมได้ 
 
รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ๙๐ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว ๓๒๒๒๔ เคมี  ๔                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๒    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                          จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
         ศึกษา  สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และนอนอิเล็กโทรไลต์ สารละลายกรด-เบส ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส การ
แตกตัวของกรดและเบส การแตกตัวเป็นไอออนของน้ า pH ของสารละลาย อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด-เบส สารละลาย
กรด-เบสในชีวิตประจ าวันและในสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาของกรดและเบส  การไทเทรตกรด-เบส และสารละลายบัฟเฟอร์  
โดยใช้  การสืบค้นข้อมูล  การอธิบาย  การทดลอง  การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้เกิด จิต
วิทยาศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้   
 ๑. บอกสมบัติของสารอิเล็กโทรไลต์ และใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดจ าแนกประเภทสารได้ 
 ๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของกรดหรือเบสในน้ า พร้อมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ท าให้สารละลายแสดง
สมบัติเป็นกรดหรือเบสได้ 
 ๓. อธิบายความหมายของทฤษฎีกรด-เบสอาร์เรเนียสและเบรินสเตด-ลาวรี พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของกรด
หรือเบสได้ 
 ๔. ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด-เบสในปฏิกิริยา พร้อมทั้งบอกความแตกต่างของสารที่เป็นคู่กรด-เบส
ได้ 
 ๕. อธิบายการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน รวมทั้งค านวณหาร้อยละของการแตกตัวและ
ค่าคงที่การแตกตัวของกรดหรือเบสได้ 
 ๖. เปรียบเทียบปริมาณการแตกตัวของกรดหรือเบส และค านวณหาความเข้มข้นของ H๓O+ และ OH- โดยใช้
ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบสได้ 
 ๗. ระบุค่าคงที่การแตกตัวของน้ า และอธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของน้ า เมื่อเติมกรดหรือเบส และ
ค านวณหาความเข้มข้นของ H๓O+ และ OH- ในสารละลายได้ 
 ๘. ค านวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเข้มข้นของ H๓O+ และ OH- และใช้ pH บอกความเป็น
กรด-เบสของสารละลายได้ 
 ๙. อธิบายเหตุผลที่ท าให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีและใช้อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลาย
เพ่ือบอก pH ของสารละลายได้ 
 ๑๐. บอกความส าคัญของสารละลายกรด-เบสในสิ่งมีชีวิตและในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑๑. บอกความหมายของเกลือ ปฏิกิริยาการสะเทิน ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และสารละลายมาตรฐาน พร้อม
ยกตัวอย่างได้ 
 ๑๒. บอกหลักการ อธิบายวิธีการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตเพื่อให้ได้จุดยุติที่
ใกล้เคียงกับจุดสมมูลมากท่ีสุดได้ 
 ๑๓. อธิบายความหมายของสารละลายบัพเฟอร์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสได้ 
 
รวม ๑๓  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 



 ๙๑ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๓๓๒๒๔ เคมี  ๕                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                         จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
         ศึกษา  ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี   เซลล์กัลป์วานิก เซล์อิเล็กโทรไลต์  การผุ
กร่อนของโลหะและการป้องกัน  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ธาตุและสารประกอบใน
อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมแร่  อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์ และ
อุตสาหกรรมปุ๋ย  เป็นต้น  ศึกษาเก่ียวกับ เคมีอินทรีย์   พันธะของคาร์บอน หมู่ฟังก์ชัน สารประกอบไฮโดรเจน สมบัติ
และประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  สารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ สารประกอบ
อินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ไฮโดรคาร์บอน  สารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนและไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ โดยใช้  การสืบค้นข้อมูล  การอธิบาย  การ 
ทดทอง  การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้เกิด จิตวิทยาศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ และตัวออกซิไดซ์ 
ในแง่การถ่ายโอนอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันได้ 

๒. จัดล าดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุหรือไอออนและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็น
ตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดซ์ได้ 

๓. ดุลสมการรีดอกซ์ โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยาได้ 
๔. ต่อเซลล์กัลวานิกจากครึ่งเซลล์ที่ก าหนดให้พร้อมทั้งบอกขั้วแอโนดหรือแคโทด เขียนสมการแสดงปฏิกิริยา

และเขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิกได้ 
๕. อธิบายวิธีการหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ (EO) โดยการเปรียบเทียบกับครึ่งเซลล์ไฮโดรเจน

มาตรฐาน และใช้ค่า EO ของครึ่งเซลล์ ท านายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ พร้อมทั้งค านวณค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์กัล
วานิกได้ 

๖. น าหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์มาใช้ในการแยกสารเคมีด้วยไฟฟ้า พร้อมทั้งเขียน 
สมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 

๗. อธิบายหลักการท างานของเซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์ เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิได้ 
๘. อธิบายหลักการท างานพร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนในถ่านไฟฉายเซลล์แอลคาไลน์ เซลล์

ปรอท เซลล์เงิน เซลล์นิกเกิล-แคดเมียม และเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วได้ 
๙. อธิบายหลักการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและการท าโลหะให้บริสุทธิ์ พร้อมทั้งเขียน 

สมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 
๑๐. อธิบายสาเหตุที่ท าให้โลหะเกิดการผุกร่อนพร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาและบอกวิธีป้องกันได้ 
๑๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ได้แก่  การท าไดอะลิซีสน้ าทะเล  

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง 
๑๒. อธิบายหลักการถลุงแร่ดีบุก พลวง สังกะสี-แคดเมียม วิธีสกัดธาตุแทนทาลัม ไนโอเบียมและเซอร์

โคเมียมพร้อมทั้งบอกประโยชน์ของธาตุและสารประกอบดังกล่าวได้ 
๑๓. บอกความหมายของเซรามิกส์และสมบัติของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ยุคใหม่ พร้อมยกตัวอย่างเครื่องใช้ที่เป็น

เซรามิกส์ได้ 



 ๙๒ 
๑๔. บอกวิธีการผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตเกลือ

ได้ 
 ๑๕. อธิบายวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และก๊าซคลอรีนจากโซเดียมคลอไรด์โดยใช้เซลล์ไดอะแฟรม เซลล์
ปรอทและเซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออน กระบวนการผลิตสารฟอกขาว ผงชูรส โซดาแอช ได้ 
 ๑๖. อธิบายกระบวนการผลิต ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยฟอสเฟตได้ 

๑๗. มีความรู้ในเรื่องพันธะคาร์บอนและสามารถเขียนสูตรของสารประกอบคาร์บอนได้ 
 ๑๘. เขียนสูตรโครงสร้างไอโซเมอร์ของสารประกอบของคาร์บอนประเภทต่างๆได้ 

๑๙. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัวได้ 
 ๒๐.บอกสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน(แอลเคน แอลคีน แอลไคน์) มลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนและการ
แก้ไข 

๒๑. มีความรู้เกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบวง   สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และ
อธิบายสมบัติบางประการได้ 
 ๒๒. สรุปสมบัติของสารประกอบคาร์บอน ซึ่งมีหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะแต่ละประเภทได้ 
 
รวม ๒๒ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ๙๓ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว ๓๓๒๒๖ เคมี ๖                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                           จ านวน    ๑.๕  หน่วยกิต 

ศึกษา  เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์  และผลิตภัณฑ์  การเกิด  การส ารวจแหล่งปิโตรเลียม การกลั่นน้ ามันดิบ  
กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ  การน าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติ  การกลั่นล าดับส่วน  น้ ามันดิบไปใช้
ประโยชน์  ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติของพลลิเมอร์  ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์  ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และพอลิเมอร์สังเคราะห์ ภาวะมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
เชื้อเพลิง  สารชีวโมเลกุล  องค์ประกอบ และ ปฏิกิริยาบางชนิดของสารชีวโมเลกุล  ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
ลิพิด และกรดนิวคลีอิก โดยใช้  การสืบค้นข้อมูล  การอธิบาย  การทดทอง  การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
เพ่ือให้เกิด จิตวิทยาศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้    
 ๑. อธิบายการเกิดปิโตรเลียม การส ารวจหาแหล่งปิโตรเลียม การกลั่นน้ ามัน การปรับปรุงคุณภาพของน้ ามัน 
การแยกก๊าซธรรมชาติ พร้อมทั้งยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติได้ 
 ๒. อธิบายความหมายของปิโตรเลียม เลขออกเทน เลขซีเทน ปิโตรเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง พอลิเมอร์ มอนอเมอร์ พลาสติก เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ ปฏิกิริยาวัลคา
ไนเซชัน และภาวะมลพิษได้ 
 ๓. บอกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิด
จากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๔. จ าแนกประเภท   สรุปสมบัติประโยชน์ของพลาสติก  เส้นใย   และยางได้ 
๕. บอกสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะมลพิษท้ังทางน้ า ทางอากาศ และทางดิน วิธีป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษได้ 
 ๖. ท าการทดลองเพ่ือเตรียมพอลิเมอร์ การทดสอบสมบัติพลาสติก และการวิเคราะห์คุณภาพของน้ าโดยการ
หาปริมาณออกซิเจนในน้ าได้ 
 ๗. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ์จากการแยกก๊าซ ธรรมชาติ การ
กลั่นล าดับส่วนน้ ามันดิบ 
 ๘. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการกลั่นล าดับส่วนน้ ามันดิบ รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑ์ท้ังก่อนหรือหลังการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ๙. สังเกต ส ารวจตรวจสอบ สบืค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการเกิด สมบัติของพอลิเมอร์ การน าพอลิเมอร์
ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

๑๐. สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์และปฏิกิริยาของ
คาร์โบไฮเดรต ไขมันและกรดไขมัน โปรตีน กรดอะมิโนและกรดนิวคลีอิก 

๑๑. อธิบายความหมายของอาหารในแง่ที่เป็นสารอาหารและสารชีวโมเลกุล พร้อมทั้งยกตัวอย่าง 
 ๑๒. บอกแหล่งที่พบ สมบัติ ปฏิกิริยาบางประการ และวิธีทดสอบ ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและกรด
นิวคลิอิกได้ 
 ๑๓. บอกประโยชน์ของสารชีวโมเลกุลที่ใช้โดยตรง และท่ีน าไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารชีวโมเลกุลบาง
ชนิดทางอุตสาหกรรมได้ 
 
รวม ๑๓  ผลการเรียนรู้ 
 



 ๙๔ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ว ๓๑๒๔๑  ชีววิทยา ๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๑           เวลา ๖๐  ชั่วโมง                       จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต 
 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท าให้
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมี
ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่ง
เซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 
  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัด
กระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบาย และสรุปสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท าให้ 
 สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 

๒. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และ 
 วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ 
 ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 

๔. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญ 
 ของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
๗. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความส าคัญของ 

 กรดนิวคลิอิกที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
๘. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
๙. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ 

 ท างานของเอนไซม์ 
๑๐. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาด 

 โดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ 
 ใช้แสงที่ถูกต้อง 

๑๑. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบายและระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
๑๓. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย  กระบวนการ

เอกโซไซโทซิสและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 



 ๙๕ 
๑๖. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์  

 พร้อมทัง้อธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและ ภาวะที่มี

ออกซิเจนไม่เพียงพอ 
 
รวม     ๑๗   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ๙๖ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ว๓๑๒๔๒  ชีววิทยา ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒   เวลา ๖๐  ชั่วโมง          จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต 
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าที่ของสารพันธุกรรม การ
เกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์
ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต และ
อนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถ
น าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัด
กระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล 
๒. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดลไป อธิบาย

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น F๑ 
และ F๒ 

๓. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็นส่วน ขยายของ
พันธุศาสตร์เมนเดล 

๔. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและ ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

๕. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีน บนออโต
โซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ  DNA 
และสรุปการจ าลอง DNA 

๗. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละ ชนิดใน
กระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน 

๘. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตนี ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ ความรู้
เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

๙. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน  รวมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

๑๐. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
๑๑. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้าน สิ่งแวดล้อม 

นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
๑๒. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ ของ

สิ่งมีชีวิต 
๑๓. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี เกี่ยวกับ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 



 ๙๗ 
๑๔. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้
หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

๑๕. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
 
รวม     ๑๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 ๙๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๓๒๒๔๓  ชีววิทยา  ๓                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕  ภาคเรียนที่ ๑               เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ศึกษา โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก   การสังเคราะห์ด้วยแสง   การสืบพันธุ์ของพืชดอก การควบคุมการ
เจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช โดยการอธิบาย การท าปฏิบัติการ  การสืบค้นข้อมูล   การรายงาน  การ
อภิปราย    การทดลอง   การวิเคราะห์    เพื่อให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์ที่ดี 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. น าความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนรู้ เกี่ยวกับ  โครงสร้างของพืช การล าเลียงสารของพืชไปใช้ในการ จัด
จ าแนก  สรุป  ท าปฏิบัติการ ด้วยจิตวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

๒. น าความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ เกี่ยวกับ  กลไกการสังเคราะห์ด้วยแสง ปัจจัยของการสังเคราะห์ด้วย
แสงไปใช้ในการ อธิบาย  แยกแยะ จัดจ าแนก ท าปฏิบัติการ ด้วยจิตวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

๓. น าความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ เกี่ยวกับ  การสืบพันธุ์ของพืช การเจริญของพืช   ไปใช้ในการ  สรุป     
ยกตัวอย่าง   ท าปฏิบัติการ   ด้วยจิตวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

๔. น าความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้  เกี่ยวกับ    การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 
ไปใช้ในการ   ยกตัวอย่าง   อธิบาย  ท าปฏิบัติการ  ด้วยจิตวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
 
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ๙๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว ๓๒๒๔๔ ชีววิทยา ๔                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕  ภาคเรียนที่ ๒    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง            จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ศึกษา การศึกษาของเมนเดล  กฎสองข้อของเมนเดล  ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล  
การค้นพบสารพันธุกรรมโครงสร้างและองค์ประกอบของดีเอ็นเอ  การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ   การสังเคราะห์โปรตีน 
รูปแบบของมิวเทชัน    พันธุวิศวกรรม   การโคลนยีน  การวิเคราะห์ดีเอ็นเอและการศึกษาจีโนม  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีของดีเอ็นเอ   การใช้ชีวจริยธรรม   โดยใช้ การอธิบาย  การค านวณ การเรียงล าดับ การสรุป  การแสดง 
การจ าแนก การจัดประเภท การวิเคราะห์  การแยกแยะ  การยกตัวอย่าง  การบอกความแตกต่าง  การทดลอง  
เพ่ือให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้   

๑. น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การศึกษาของเมนเดล  กฎสองข้อของเมนเดล  ลักษณะทางพันธุกรรมที่
นอกเหนือกฎของเมนเดล   ไปใช้ในการ  อธิบาย    ค านวณ   ด้วยจิตวิทยาศาสตร์              

๒. น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การค้นพบสารพันธุกรรมโครงสร้างและองค์ประกอบของ ดีเอ็นเอ การ
สังเคราะห์ดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน รูปแบบของมิวเทชัน  ไปใช้ในการ   เรียงล าดับ   สรุป  อธิบาย  แสดง  
จ าแนก    ด้วยจิตวิทยาศาสตร์              

๓. น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  พันธุวิศวกรรม   การโคลนยีน  การวิเคราะห์ดีเอ็นเอและการศึกษาจีโนม  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของดีเอ็นเอ   การใช้ชีวจริยธรรม  ไปใช้ในการ    อธิบาย  แสดง  สรุป จัดประเภท 
วิเคราะห์   ด้วยจิตวิทยาศาสตร์              
 
รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 ๑๐๐ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว ๓๓๒๔๕  ชีววิทยา ๕                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑     เวลา ๖๐ ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ศึกษาความหลากหลายทาง ชีวภาพ   ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต  อาณาจักรมอเนอรา  โพรทิสตา  พืช  ฟังไจ และ 
สัตว์   วิวัฒนาการของมนุษย์หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยกับความถ่ีของแอลลีล ก าเนิดของสปีชีส์       
โดยใช้ การอธิบาย  การค านวณ การเรียงล าดับ การสรุป  การแสดง การจ าแนก การจัดประเภท การวิเคราะห์  การ
แยกแยะ  การยกตัวอย่าง  การบอกความแตกต่าง  การทดลอง  เพื่อให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.   น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  ความหลากหลายทาง ชีวภาพ   ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต  อาณาจักร   
มอเนอรา   โพร ทิสตา  พืช  ฟังไจ และ สัตว์   วิวัฒนาการของมนุษย์  ไปใช้ในการ   อธิบาย   สรุป แยกแยะ จัด
จ าแนกตัวอย่าง  จัดประเภท บอกความแตกต่าง วิเคราะห์    ทดลอง     ด้วยจิตวิทยาศาสตร์              

๒.   น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แนวความคิด 
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   พันธุศาสตร์ประชากร   ปัจจัยกับความถี่ของแอลลีล  ก าเนิดของสปีชีส์ ไปใช้ใน
การ   เรียงล าดับ  วิเคราะห์ อธิบาย   ยกตัวอย่าง   สรุป    ด้วยจิตวิทยาศาสตร ์             
 
รวม  ๒  ผลการเรียนรู้ 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ๑๐๑ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว ๓๓๒๔๖  ชีววิทยา ๖                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๒     เวลา ๖๐ ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ศึกษา  ความหลากหลายของระบบนิเวศ   ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ   การถ่ายทอด พลังงานและการ
หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ   การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ / พระราช กรณียกิจของในหลวง ที่เกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อม  ประชากรของสิ่งมีชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ และ แนว ทางการป้องกัน แก้ไข การเกิด
มลภาวะใน สิ่งแวดล้อม      
โดยใช้  การส ารวจ   การสืบค้นข้อมูล  การอธิบาย  การวิเคราะห์   การอภิปราย   การน าเสนอ   เพื่อให้เกิดจิต
วิทยาศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ 

๑. น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ   ไปใช้ใน
การส ารวจ  สืบค้นอธิบาย  ด้วยจิตวิทยาศาสตร์              

๒. น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การถ่ายทอด พลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ กาเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ไปใช้ในการส ารวจ  วิเคราะห์อธิบาย  ด้วยจิตวิทยาศาสตร์              

๓. น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช กรณียกิจของในหลวงที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการ       
สืบค้น  อภิปราย  น าเสนอ  ด้วยจิตวิทยาศาสตร์              

๔. น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชากรของสิ่งมีชีวิตไปใช้ในการสืบค้น  ส ารวจ  น าเสนอ  ด้วยจิต
วิทยาศาสตร์              

๕. น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์และแนว  ทางการป้องกัน  แก้ไขการเกิด
มลภาวะในสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการสืบค้น  วิเคราะห์สาเหตุ  น าเสนอ  ด้วยจิตวิทยาศาสตร์              
 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ๑๐๒ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๓๑๒๖๑ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม ๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๑              เวลา ๔๐ ชั่วโมง                       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก การแบ่งชั้นโครงสร้า งโลก คลื่นไหว
สะเทือน แบบจ าลองโครงสร้างโลก การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ทฤษฎีและหลักฐานสนับสนุนการแปรสัณฐานโลก 
ทฤษฎีและหลักฐานการแผ่ขยายพื้นสมุทร การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การเปลี่ยนลักษณะของชั้นหิน ศึกษาธรณีพิบัติ
ภัย ความสัมพันธ์ของต าแหน่งการเกิดภูเขาไฟบนแผ่นธรณี  ลักษณะและปัจจัยในการปะทุของภูเขา กลไกการเกิด
แผ่นดินไหว แบบจ าลองการเกิดสึนามิ แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย  การล าดับเหตุการณ์ทาง
ธรณีวิทยา การล าดับชั้นหิน การวางตัวของชั้นหิน  การเปลี่ยนแปลงทางธรณีที่ส่งผลต่อล าดับชั้นหิน อายุทาง
ธรณีวิทยา การเทียบสัมพันธ์ทางล าดับชั้นหิน การล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การ
ส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลกพร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
๓. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีพร้อมยกตัวอย่าง

หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 
๔. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบันและอธิบายล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต 
๕. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ท าให้ความรุนแรงของการปะทุและรูปร่างของ

ภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย 

๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

๗. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอ
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
 
รวม ๗ ผลการเรียนรู 
  
 
 
 
 

 

 

 



 ๑๐๓ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว๓๑๒๖๒ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๒         เวลา ๔๐ ชั่วโมง             จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

ศึกษาทรัพยากรธรณี สมบัติทางกายภาพบางประการของแร่ การระบุชนิดแร่ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรณ์แร่ กระบวนการเกิดหินอัคนี การจ าแนกหินอัคนี กระบวนการเกิดหินตะกอน การจ าแนกหินตะกอน 
กระบวนการเกิดหินแปร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหิน กระบวนการเกิดแหล่งกักเก็บปิโตเลียม กระบวนการเกิด
ถ่านหิน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม องค์ประกอบของแผนที่ภูมิ
ประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ภูมิประเทศและเส้นชั้นความสูง ลักษณะของแผนที่ธรณีวิทยา การใช้ประโยชน์
จากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 

๑. ตรวจสอบและระบุชนิดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ที่
เหมาะสม 

๒. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และระบุชื่อหินรวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรหินที่เหมาะสม 

๓. อธิบายกระบวนการเกิด และการส ารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา 
๔. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและถ่านหิน พร้อมน าเสนอการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
๕. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพ้ืนที่ที่ก าหนด พร้อมทั้งอธิบาย

และยกตัวอย่างการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
รวม ๕ ผลการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๔ 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
 ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หนว่ยกิต 
 ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๕ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา หรือศาสดาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย  เห็นความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย  รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว  
ศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการบ าเพ็ญทุกรกริยาบท  หรือประวัติศาสตร์ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  และ
ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
ก าหนด  ศึกษาพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  
เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว  ตลอดจนการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และการด าเนิน
ชีวิตด้วยวิธีคิดโยนโิสมนสิการ  คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม  และวิธีคิดแบบคุณ  – โทษ และทางออกหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  สวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  
หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด  และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียง  และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเอการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ  
บทบาท   สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนในสังคมประชาธิปไตย   ระบบการเมือง  การ
ปกครองต่าง ๆ   ในปัจจุบัน  และระบบการบริหารราชการแผ่นดินไทย  ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการ
สืบค้น  กระบวนการปฏิบัติ    กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสนา   เกิดความศรัทธา    ส านึกในความเป็นไทย   เห็น 
ความส าคัญของการบริหารจิต       ตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นพลเมืองดี   ท าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ     
สถานภาพ     บทบาท    สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส. ๑.๑     ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓  , ม.๑/๔  , ม.๑/๕ , ม.๑/๖  , ม.๑/๗ , ม.๑/๘  , ม.๑/๙ ,  
           ม.๑/๑๐ , ม.๑/๑๑ 
 ส. ๑.๒     ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓  , ม.๑/๔  , ม.๑/๕ 
 ส. ๒.๑     ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓  , ม.๑/๔   
 ส. ๒.๒     ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓   
 
รวม    ๒๓   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๑๑๐๒  สังคมศึกษา ๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

 
ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย  ทวีป

เอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ  การป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึน
ในประเทศไทย  ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ความร่วมมือของ
ประเทศต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ท าเลที่ตั้ง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยใช้แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย  ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  สินค้าและประชาชน ใน
ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย   

โดยใช้วิธีการทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  วิเคราะห์
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึง
ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  สินค้าและประชาการ ในทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย     

เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วม  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย    

ศึกษาความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ และค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม  
ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ศึกษาความเป็นมา  หลักการและความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย  ศึกษาบทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง  
ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดอุปสงค์และอุปทาน  และศึกษาผลของการมีกฎหมาย  เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   

โดยใช้กระบวนการศึกษา  สังเกต  วิเคราะห์  ปฏิบัติ   
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  เห็นความส าคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ปรัชญา  

และของเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักปฏิบัติตนตามบทบาทน าหลักธรรมไปใช้ในการตัดสินใจเลือกในฐานะผู้บริโภค  เข้าใจ
นโยบาย  และกิจกรรมต่าง ๆ  ของรัฐ  และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3  
ส 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
ส 5.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
ส.3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 

 
รวม 14 ตัวช้ีวัด 

  

 
 



 ๑๐๗ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๑๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความส าคัญของเวลาและช่วงเวลาส าคัญการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
และความส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันแลอนาคต  ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย  วิธีการเปรียบเทียบศักราชต่าง ๆ ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติ   การคิ ดรวบยอด  การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัย  
 เพ่ือให้เข้าใจในหลักการของการเปรียบศักราช การนับเวลา และทันโลกทันเหตุการณ์ในสมัยสังคมปัจจุบัน 
พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้พัฒนาตนเองและมีความรักชาติไทย ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๑   ม.๑/๑ , ม.๑/๒ 

รวม ๒ ตัวชีวั้ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๐๘ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมาย ความส าคัญของประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไป
ใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองสมัยใดก็ได้ และเหตุส าคัญใน 
สมัยสุโขทัย 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติ  การคิดรวบยอดการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สมัย ใหม ่
 เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์และสามารถน าไปศึกษา
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้พร้อมทั้งน าไป แก้ไข ปัญหาในชีวิตประจ าได้ มีความรักความเป็นไทยใน ชนชาติไทยของ
ตนเองและ มีความคิดสร้างสรรค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส. ๔.๑  ม.๑/๓ 

รวม  ๑  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ๑๐๙ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาค้นคว้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านความส าคัญของพระพุทธศาสนา   วิเคราะห์
ความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ  ประวัติพุทธสาวก   พุทธสาวิกา     และชาดก  โครงสร้างและสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก วันส าคัญต่างๆทางพุทธศาสนา   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนสุภาษิต   พิธีกรรมทาง
ศาสนา   การบริหารจิตและการเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ    ศึกษาวิเคราะห์
สถานภาพ  บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ศึกษาบทบาท ความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม    กระบวนการในการตรากฎหมาย     ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น กระบวนการ
เปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการประชาธิปไตย  
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสนา เกิดความศรัทธา ส านึกในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของการ
บริหารจิต ตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นพลเมืองดี ท าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ สถานภาพ  บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๑.๑   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  , ม.๒/๔  , ม.๒/๕ , ม.๒/๖  , ม.๒/๗ , ม.๒/๘  , ม.๒/๙ ,  
        ม.๒/๑๐ , ม.๒/๑๑ 
       ส ๑.๒  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  , ม.๒/๔  , ม.๒/๕ 
             ส ๒.๑  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  , ม.๒/๔   
    ส ๒.๒  ม.๒/๑ , ม.๒/๒ 

รวม   ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๑๑๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๒๑๐๒  สังคมศึกษา ๔                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญของการลงทุน  และการออม   ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  การ
พัฒนาการผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การคุ้มครองผู้บริโภค   ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การแข่งขันทาง
การค้า ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ     ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปยุโรป และแอฟริกา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคม ของทวีปยุโรป และแอฟริกา  
วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ในทวีปยุโรปและแอฟริกา 

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น กระบวนการ
เปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการประชาธิปไตย  
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

เพ่ือมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน และการออม มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
การคุ้มครองผู้บริโภค       เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของลักษณะทางกายภาพ ที่มีต่อระบบการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ มีวิจารณญาณในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิต  เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๓.๑    ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  , ม.๒/๔   

ส ๓.๒   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  , ม.๒/๔   
ส ๕.๑   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ 
ส ๕.๒   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  , ม.๒/๔   
 

รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๑๑๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๒๑๐๑  ประวัติศาสตร์ ๓                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้น วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 
ในสมัยอยุธยาและธนบุรี การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการตีความข้อมูล จากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ความส าคัญ
ของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้งและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีป
เอเชีย ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิเอเชีย  ที่ ตั้ง
และความส าคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออก และแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ 
ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้เข้าใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์เอเชีย จ าเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าที่มีอยู่ และตกทอดมาถึงปัจจุบัน ในการศึกษา  
ความเป็นมาของประวัติศาสตร์เอเชีย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาการ ความเป็นมาของชนชาติต่างๆ ในเอเชีย 
ได้อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง และแหล่งอารยธรรมส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ล้วนก าเนิดมาจากบริเวณลุ่มแม่น้ า 
อารยธรรมเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ซึ่งถือเป็นแบบอย่างให้แก่ผลงานรุ่นหลังใน
ปัจจุบัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๑   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓    
 ส ๔.๒   ม.๒/๑ , ม.๒/๒   

รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์   สืบค้น การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง ของอาณาจักร
อยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ  และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และการกู้เอกราช ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา การเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ 2  การกู้เอกราชและสถาปนาอาณาจักรธนบุรี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยธนบุรี วีรกรรมและผลงาน
ของบุคคลส าคัญของไทย ที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย 
 โดยใช้กระบวนการ วิเคราะห์ สืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา ความสามัคคี ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษ ในการทะนุบ ารุง และพัฒนาชาติ 
เห็นความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกันรักชาติและมรดกของชาติ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย และยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๓   ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓    

รวม  ๓  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๑๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ ประวัติความส าคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติและชาดก วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต ค าศัพท์ทางพุทธศานา พระไตรปิฎกและเรื่องน่ารู้ การ
บริหารจิต การเจริญปัญญา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง หน้าที่ชาวพุทธ และศาสนพิธี มารยาทชาวพุทธ
และการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ การแก้ปัญหา และพัฒนาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ การแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดแนวความคิด  น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม รู้จักเหตุผล มีคุณธรรม ละเว้นความชั่ว 
 ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม คุ้มครอง ปกป้องตนเองและผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพานิชย์ 
 เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านต่างๆใน
ประเทศสามารถเสนอแนวคิดในการลดปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 โดยใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ศึกษาวิเคราะห์ระบบกลไกราคา และบทบาทของรัฐที่มีต่อการแทรกแซงราคาในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการจัดการ กระบวนการสืบค้น กระบวนการพัฒนา
ค่านิยม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

รหัสตัวช้ีวัด   
ส ๑.๑  ม ๓/๒ , ม ๓/๔ , ม ๓/๕ , ม ๓/๖, ม ๓/๗ , ม ๓/๘  
ส ๑.๒ ม ๓/๑ , ม ๓/๒ , ม ๓/๓ , ม ๓/๕ 
ส ๒.๑    ม ๓/๑ , ม ๓/๒ ,ม ๓/๔ 
ส ๓.๑    ม ๓/๑ , ม ๓/๒ ,ม ๓/๓ 
ส ๓.๒   ม ๓/๑ , ม ๓/๒           

 
รวม ๑๘ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๑๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๓๑๐๒  สังคมศึกษา ๖                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์การเผยแผ่ และการนับถือพระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกและศึกษาถึงความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาส าคัญของโลก และช่วยสร้างสรรค์    อารยธรรม และความสงบสุขแก่โลก 
 วิเคราะห์ความแตกต่าง และยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนของแต่ละศาสนา และปฏิบัติตน ตามศา
สนพิธี พิธีกรรม สวดมนต์ การบริหารจิต และการเจริญปัญญา 
 แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งศาสนาที่ตนนับถือ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการฝึกปฏิบัติ การแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดแนวความคิด  น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รู้จักเหตุผล มีคุณธรรม ละเว้นความชั่ว 

ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ ศึกษาข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่     แปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา ใต้โดยสังเขป    
ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อมทางสังคม     

วิเคราะห์การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคม พร้อมทั้งเสนอ
แนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ และผลกระทบที่มีต่อ
ประเทศไทย 
 โดยกระบวนการท างาน     กระบวนการกลุ่ม    กระบวนการสืบค้น   กระบวนการคิดวิเคราะห์    
กระบวนการฝึกปฏิบัติ     กระบวนการจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา     กระบวนการเปรียบเทียบ    
กระบวนการพัฒนาค่านิยม    กระบวนการน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ 

รหัสตัวช้ีวัด   
ส ๑.๑  ม ๓/๑ , ม ๓/๓ , ม ๓/๘ , ม ๓/๙, ม ๓/๑๐  
ส ๑.๒  ม ๓/๔ , ม ๓/๖ , ม ๓/๗ 
ส ๒.๑  ม ๓/๓ , ม ๓/๕ 
 ส ๒.๒  ม ๓/๑ , ม ๓/๒ , ม ๓/๓ , ม ๓/๔            
 ส ๓.๒  ม ๓/๓ , ม ๓/๔ , ม ๓/๕ , ม ๓/๖ 
 ส ๕.๑  ม ๓/๑ , ม ๓/๒  

           ส ๕.๒  ม ๓/๑ , ม ๓/๒ , ม ๓/๓ , ม ๓/๔            
 
รวม  ๒๔ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๓๑๐๑  ประวัติศาสตร์ ๕                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้น เกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ตั้ง  และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคโลก ( ยกเว้นเอเชีย) 
ที่มีผลต่อการพัฒนาโดยสังเขป พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิภาคโลก อิทธิพลของอา
รายธรรมตะวันตก ที่มีผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2  สงครามเย็น องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบค้นวิธีการทางประวัต
ศาสตร์ กระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ กระบวนการคิดวิเคราะห์  

เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลและตระหนักถึงความส าคัญของวิธีการ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
การเมืองภูมิภาคโลก รวมทั้งความขัดแย้งและ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๑  ม ๓/๑ , ม ๓/๒ 

ส ๔.๒  ม ๓/๑ , ม ๓/๒ 
  

รวม ๔ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๑๖ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๖                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรื่องของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์
จักรี ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ทางด้านการเมือง การปกครองสังคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญ สมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่ อการ
พัฒนาชาติไทย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทยจนถึงปัจจุบัน บทบาท
ของไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิด
เคราะห์ 
กระบวนการฝึกปฏิบัติ 
 เพ่ือให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล รักประเทศชาติ รู้เท่าทันสถานการณ์ ภูมิใจในความเป็นไทย 
ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๔.๓.  ม ๓/๑ , ม ๓/๒ , ม ๓/๓ , ม ๓/๔            

รวม    ๔   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๗ 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
 
 ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๒ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ส๓๑๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๑ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ส๓๒๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๓ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
  
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 ส๓๑๒๐๑ ศาสนาเปรียบเทียบ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส๓๑๒๐๒ เศรษฐศาสตร์กับชีวิต จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส๓๒๒๐๑ พัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส๓๒๒๐๒ ภูมิศาสตร์กายภาพ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส๓๓๒๐๑  กฎหมายกับชีวิต จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส๓๓๒๐๒  เหตุการณ์ปัจจุบัน จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้น เกี่ยวกับประวัติ ความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมหรือศาสนาที่ตนนับถือหรือศาสนาอ่ืน 
มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และการปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ ลักษณะสังคม
ชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและข้อปฏิบัติที่ยึดหลักทางสาย
กลาง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง พระรัตนตรัย ความหมายคุณค่าแห่งพุทธะ ธรรม 
สังฆะ พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิกฎและ
คัมภีร์ศาสนาอ่ืน ๆ การสังคายนา และการเผยแผ่พระไตรปิกฎ ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิกฎ โยนิโส
มนสิการด้วยวิธีการคิดแบบอริยสัจ ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
สังคม ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมากะ การปฏิบัติตนถูกต้องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา    ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้นเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมไทย กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและ
ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ความหมายและความส าคัญ
ขอสิทธิมนุษยชน สาระส าคัญของปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รูปแบบของรัฐ 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่   กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
 เพ่ือให้เห็นความส าคัญของศาสนาที่มีต่อสังคมไทย การเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีในสังคมไทยและเห็นความส าคัญของวิธีการ
แก้ปัญหาในการพัฒนาสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตามเพ่ือเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๒.๑,  ม. ๔/๑, ม.๔/๒  , ม.๔/๓ , ม.๔/๔ 
  ส ๒.๒,  ม. ๔/๑, ม.๔/๒  , ม.๔/๓ 
   

รวม   ๗  ตัวช้ีวัด  

 

 

 

 
 



 ๑๑๙ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๓๑๑๐๒  สังคมศึกษา ๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้น เกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจ ผลดีผลเสียของระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา อุปสงค์ 
อุปทาน การควบคุมราคา บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่ายและจัดสรรทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ หลัก
สหกรณ์ ความหมายความส าคัญ ประเภท วิวัฒนาการของสหกรณ์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับ การใช้เครื่องทาง
ภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
วางแผน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนกรคิดอย่างมีวิจารณญาณ และรวบยอด 
 เพ่ือให้เกิดความตะหนักและวิจารณญาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การรู้เท่าทัน
เหตุการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศที่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ดีมีวิจารณญาณในการใช้เครื่องหาข้อมูล ในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์ การใช้เครื่องทางมือ
ภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีจิตส านึกในการน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส  ๓.๑   ม.๔/๑ , ม.๔/๒, ม.๔/๓ 
. ส  ๕.๑   ม.๔/๑ , ม.๔/๒ 

รวม   ๕ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๑๒๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๓๑๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและความต่อเนื่องของเวลา เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจความหมาย ความส าคัญ
ของยุคสมัยในประวัติศาสตร์  ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ  

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจ การสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยให้ความส าคัญกับหลักฐาน 
และมิติแห่งเวลา 

ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ชาติในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้
เข้าใจผลที่มีต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาการของมนุษย์ชาติในแหล่งอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่อดีตจน
ปัจจุบัน 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์    กระบวนการกลุ่ม   การฝึกปฏิบัติ   การคิดรวบยอด  การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัย ใหม่   
  
รหัสตัวช้ีวัด   

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

รวม ๔ ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่มีต่อสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ศึกษาการสร้างสรรค์และยกตัวอย่างผลงานที่ส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติในประเทศไทย ที่มีผลด้าน
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจ     

วิเคราะห์กรณีตัวอย่างภูมิปัญญาไทย เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทย ในการสร้างสรรค์ความ
เป็นไทย และเสนอทางเลือกเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นของตน 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์    กระบวนการกลุ่ม   การฝึกปฏิบัติ   การคิดรวบยอด  การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัย ใหม่   
 
รหัสตัวช้ีวัด   

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

รวม   ๔  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 ๑๒๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติ  ความส าคัญศาสดา   หลักค าสอนของพระพุทธศาสนา หรือว่าศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน ๆในเรื่องต่อไปนี้  พระพุทะเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด   (การตรัสรู้)    พุทธ
ประวัติด้านการบริหาร      และการธ ารงพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและข้อ
ปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง  ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนา หลักการของพระ
พุทธสาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนา
เน้นการฝึกหัดอบรมตน  การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ  พระรัตนตรัย    การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ
พระภิกษุ  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคมประเภทสาสนาพิธีในพระพุทธศาสนา   การปฏิบัติตนที่
ถูกต้องในวันส าคัญและเทศกาลที่ส าคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลทางสังคม  การ
แก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม  คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลกสิทธิ มนุยษชน  
ระบอบการปกครองต่าง ๆ  ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน   เช่นการปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย  การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  สืบค้นกระบวนการสร้างความตระหนัก   คิดอย่างมีวิจารณญาณ การฝึกปฏิบัติ   
การแสดงบทบาทสมมุติ   การแก้ปัญหา  ความสามัคคี    ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   ความซื่อสัตย์สุจริต    
  เพ่ือให้รู้และเข้าใจประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หลักธรรมทางพรพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาสุภาษิต ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนามีวิธีการที่เป็นสากล  และยึดทางสายกลางเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขศรัทธาในพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนาสนิกชนที่ดีด าเนินชีวิตอย่างมี
สติสัมปชัญญะ  ประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพ่ือการพัฒนาตน  สังคม  และสิ่งแวดล้อมและเพ่ือให้
เข้าใจถึงการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยให้ความเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  ทุกคนต้องยึดหลัก  คุณธรรม  
จริยธรรม  มาใช้ปฏิบัติต่อกัน  การเมืองการปกครองรัฐมุ่งที่สร้างความผาสุกความเป็นระเบียบความสงบเรียบร้อยให้
เกิดข้ึนในสังคม 
 
รหัสตัวชี้วัด  

ส ๑.๑  ม.๕/๒ , ม.๕/๓, ม.๕/๔,ม.๕/๕ , ม.๕/๖, ม.๕/๗ 
ส ๑.๒  ม.๕/๑ , ม.๕/๒, ม.๕/๔ 
ส ๒.๑  ม.๕/๒ , ม.๕/๓, ม.๕/๔ 
ส ๒.๒  ม.๕/๑ , ม.๕/๔                                 

 
รวม    ๑๔  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๓๒๑๐๒  สังคมศึกษา ๔                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ของการ
พัฒนาประเทศที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ปัญหา
ทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ บทบาทการเงินการคลังของรัฐบาล     แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง  บทบาทของ 
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขัน การขัดแย้ง 
และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทยกับต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ  การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกเช่น ภาวะโลก ความแห้งแล้ง สภาพ
อากาศแปรปรวน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในประเทศและนอกประเทศ 
บทบาทขององค์การการประสานประสานประโยชน์ความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดการปัญหาและด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
การแก้ปัญหา และการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนคิดวิเคราะห์ การสืบค้น การฝึกปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนักการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  กระบวนการแก้ปัญหา ความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 เพ่ือให้รู้และเข้าใจประเทศต่าง ๆที่มีทรัพยากรจ ากัดซึ่งไม่สามารถผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในประเทศได้ครบถ้วน จึงต้องมีการค้าขายแลกเปลี่ยนกับประเทศอ่ืน ๆท าให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบทางด้านดุลการค้า และประเทศในภูมิภาคต่าง ๆของโลกซึ่งได้รวมตัวเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันและเพ่ือ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก ทางด้านเศรษฐกิจและเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทยและน าความรู้ที่ได้ไปจัดการทรัพยากร รู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส ๓.๑   ม.๕/๑ , ม.๕/๒, ม.๕/๓ 
ส ๓.๒   ม.๕/๑ , ม.๕/๓ 
ส ๕.๑   ม.๕/๓ , ม.๕/๔ 
ส ๕.๒   ม.๕/๑ , ม.๕/๒ 

 
รวม   ๙ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



 ๑๒๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๓๒๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๓                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์      ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง ของ
มนุษยชาติ   ศึกษาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์   โดยใช้วธิีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ     
วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ   และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตก    ที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด      กระบวนการท างาน     กระบวนการคิดวิเคราะห์    
กระบวนการสืบค้น     กระบวนการปฏิบัติ      กระบวนการกลุ่ม     และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ   และตระหนักถึงความส าคัญของเวลา    และยุคประวัติศาสตร์    
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ที่จะต้องรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก    ช่วยให้
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส. ๔.๑    ม. ๕/๑  ,ม. ๕/๒ 
 ส. ๔.๒   ม. ๕/๑      

รวม   ๓  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๒๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่โลกสมัย
ปัจจุบัน  ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีอเมริกา    แอฟริกาและเอเชีย     สถานการณ์
ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21     
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด      กระบวนการท างาน     กระบวนการคิดวิเคราะห์    
กระบวนการสืบค้น     กระบวนการปฏิบัติ      กระบวนการกลุ่ม     และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้      ความเข้าใจ  และตระหนักถึงเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก    ซึ่งสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต     ที่จะต้องรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม   เศรษฐกิจและการเมืองของโลกในสมัยปัจจุบัน ช่วยให้สังคมเกิดสันติสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส. ๔.๒    ม .๑/๒ , ม ๑/๓ ,ม ๑/๔  
 
รวม    ๓    ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๒๖ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์พระพุทธเจ้า และศาสดาของศาสนาอ่ืนๆในฐานะเป็นผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการแสวงหาความรู้ 
การก่อตั้ง ตลอดจนวิธีการสอน และการเผยแผ่ศาสนา 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของพระพุทธศาสนา เป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ฝึกบุคคลไม่ให้ประมาท
แก้ปัญหาการด ารงชีวิต มุ่งประโยชน์สุขให้สังคมและโลก เพ่ือธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา โดยน าหลักธรรมอริยสัจ 4 
มาปรับแก้ในการด าเนินชีวิต การบริหารจิต เจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
10 วิธี 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เ พ่ือให้แนวคิดน าหลักธรรมมาปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์รู้จักใช้เหตุ และผลน าไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพ่ือให้มี
รูปแบบการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล โดยค านึงถึงระบบเศรษฐกิจเสรี และแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 โดยกระบวนการท างาน     กระบวนการกลุ่ม    กระบวนการสืบค้น   กระบวนการคิดวิเคราะห์    
กระบวนการฝึกปฏิบัติ     กระบวนการจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา     กระบวนการเปรียบเทียบ    
กระบวนการพัฒนาค่านิยม    กระบวนการน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ 
   
รหัสตัวช้ีวัด   

ส ๑.๑  ม ๖/๒ , ม ๖/๕ ,ม ๖/๙ ,ม ๖/๑๐ ,ม ๖/๑๑ ,ม ๖/๑๒ ,ม ๖/๑๗ ,ม ๖/๑๘ ,ม ๖/๑๙ 
ส ๒.๑ ม ๖/๕  
ส ๓.๑ ม ๖/๔ 
ส ๓.๒ ม ๖/๒  

รวม    ๑๒   ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๗ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส๓๓๑๐๒  สังคมศึกษา ๖                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติพระพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก หน้าที่ชาวพุทธ วิเคราะห์บทบาท หน้าที่ของ
อุบาสก อุบาสิกา ที่มีต่อสังคมไทย  

วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก และการเข้าร่วมพิธีกรรม มารยาทชาวพุทธ 
และการปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ ด้วยกาย วาจา ใจ ศึกษาประวัติชาวพุทธตัวอย่าง การบริหารจิต เจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี วิเคราะห์หลักธรรมเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วัน
ธรรมสวนะ และเทศกาลส าคัญ ศาสนพิธี ในการสัมมนากับการแก้ปัญหา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดแนวคิดน ามาปฏิบัติใน
การด ารงชีวิต เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เชื่อในความดีมีเหตุผล 
 เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมของประเทศ  และภูมิภาคต่างๆของโลก  ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิถีชีวิตเพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ  และโลก  สร้างส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นความส าคัญของการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากร  มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ให้ส่วนรวม  ตระหนักถึงผลที่
เกิดจากปัญหา  และวิกฤตการณ์ต่อคุณภาพชีวิต  รู้มาตรการและความพยายามแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  มีจิตส านึก
ในการน าข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 โดยกระบวนการท างาน     กระบวนการกลุ่ม    กระบวนการสืบค้น   กระบวนการคิดวิเคราะห์    
กระบวนการฝึกปฏิบัติ    กระบวนการจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา     กระบวนการเปรียบเทียบ    
กระบวนการพัฒนาค่านิยม    กระบวนการน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

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

 
รวม  ๑๐   ตัวช้ีวัด    

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 วิชา อาเซียนศึกษา                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑  เวลา  ๒๐  ชัว่โมง  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต                                                                       
 
 ศึกษาความเป็นมา   ความส าคัญ  พ้ืนฐานและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน   หลักการค้าเสรี   เขตปลอดภาษีของสมาชิก   ตลอดจนความร่วมมือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ  การขับเคลื่อนอ านาจการต่อรองด้านการค้า   การลงทุนกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอ่ืนๆ 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  ข่าวสาร 
 เพ่ือ ให้เห็นความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์ของการรวมกลุ่ม  การปฏิบัติตนของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือพัฒนา
กลุ่มอาเซียนต่อไป 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑.  บอกประวัติความเป็นมาและความส าคัญของกลุ่มอาเซียนได้ 
๒.  วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของโลกที่ส่งผลกระทบต่อ 

               ประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน 
๓.  อธิบายแนวคิดในเรื่องการค้าเสรี  การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
๔.  เปรียนเทียบการรวมกลุ่มอาเซียนกับกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืนๆ 

 
รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๙ 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
 พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๑ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๒ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๓ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๔  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๕  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๖  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 พ๒๑๒๐๑ เปตอง  จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๒๑๒๐๒ เทเบิลเทนนิส  จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก 
ของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางร่างกายตามผลการทดสอบ  
วิธีการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและความรุนแรง 
ในสังคม การป้องกันการติดสารเสพติด ความส าพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ วิธีการ 
ชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิก การเสพสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ ศึกษาและวิเคราะห์ ความสามารถของตนเอง 
ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทยและกีฬา 
สากล ประเภทบุคคลและทีม โดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการและน าหลักความรู้ที่ได้ 
ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ความส าคัญของการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  
ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งมีการประเมิน 
การล่นของตนเองและผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น วางแผนการรุกและการ 
ป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็น 
ทีมอย่างสนุกสนาน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อ่ืน  

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด   กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริง  

เพ่ือให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ  
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
              
 รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม  ๑๖ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ ความส าคัญ วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ 
  งานตามปกติ ระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต การพัฒนาการของวัยรุ่นภาวการณ์เจริญเติบโต 
ทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย วิธีการปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธเพ่ือป้องกัน 
ตนเองจากการถูกลาวงละเมิดทางเพศ การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย ศึกษาและวิเคราะห์ ความสามารถของ 
ตนเองตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทยและ 
กีฬาสากล ประเภทบุคคลและทีม โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬาร่วมกิจกรรมนันทนาการและน าหลักความรู้ที่ 
ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืนความส าคัญของการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  
ออกก าลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งมีการประเมิน 
การล่นของตนเองและผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น วางแผนการรุกและการ 
ป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและน าไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการท างานเป็นทีม 
อย่างสนุกสนาน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น  

โดยใช้กระบวนโดยใช้กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด   กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
จริง  กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริง   

เพ่ือให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ เห็น 
คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ  ๑.๑    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
พ  ๒.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒ 
พ  ๓.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
พ  ๓.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔,ม.๑/๕, ม.๑/๖ 
พ  ๔.๑   ม.๑/๑ 
 

รวม  ๑๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๑๓๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

มีความรู้และความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   
สังคม  และสติปัญญาของวัยรุ่น  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของวัยเรียนและ 
วัยรุ่นที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  ผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  รู้จักป้องกัน 
และหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์เห็นความส าคัญของ 
ความเสมอภาคทางเพศและรู้จักวางตัวให้เหมาะสมและ รู้จัก การเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล ผลของ 
การใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพศึกษาและวิเคราะห์  การน าผลปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการ 
เคลื่อนไหว ในการเล่นกีฬา จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสม ในบริบทของตนเอง เล่น 
กีฬาไทย และกีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและทีม เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหว ที่ส่งผล 
ต่อการเล่นกีฬา และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ร่วมกิจกรรมนันทนาการ น าความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการ 
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเองกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริง  

เพ่ือให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจเห็น 
คุณค่าการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง 
พอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
  

รหัสตัวช้ีวัด 
      พ  ๑.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒,  

พ  ๒.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓, ม.๒/๔  
พ  ๓.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓, ม.๒/๔  
พ  ๔.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
  

รวม  ๑๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุล 
ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับ 
อารมณ์ ความเครียด การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ปัจจัยและแหล่งที่ 
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง  
หลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจน าไปสู่อันตราย  เข้าใจแบบความเคลื่อนไหวทางด้านกลไกมาประยุกต์ใช้ในการ 
เล่นกีฬาได้อย่างเหมาะสมในบริบทของตนเอง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการ 
เล่นกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  อย่างเป็นระบบ  เลือกกิจกรรมการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาตาม 
ความถนัดและความสนใจ  พร้อมทั้งวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง มี 
ระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก วางแผนการรุก การป้องกันในการเล่นกีฬาที่ 
เลือกเล่น น าไปใช้ในการเล่น อย่างเหมาะสมกับทีม น าผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีเหมาะสมกับ 
ตนเองด้วยความมุ่งม่ัน 

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้กระ บวนการคิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการ 
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเองกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริง  

เพ่ือให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่า 
การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   
มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

  
รหัสตัวช้ีวัด 

พ  ๓.๒   ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓, ม.๒/๔ , ม.๒/๕  
พ  ๔.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓, ม.๒/๔ , ม.๒/๕ , ม.๒/๖ , ม.๒/๗  
พ  ๕.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒,ม.๒/๓ 
 

รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงชีวิต  
อิทธิพลความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ 
พัฒนาการของวัยรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว วิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ 
การตั้งครรภ์ สาเหตุและการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว การก าหนดรายการอาหารที่ 
เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยค านึงถึงความประหยัด และคุณค่าทางโภชนาการ แนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุ  
ส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยมีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและการเล่น 
กีฬาไทย / สากล ได้อย่างละ  1  ชนิด  โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม  ไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นระบบ  สามารถน าความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ถูกต้อง  ปฏิบัติตนตามกฎและ 
ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดของกีฬา มีมารยาทในการเล่น  การดูด้วยน้ าใจนักกีฬา   

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด   กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการ 
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริง   

เพ่ือให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ  ๑.๑    ม.๓/๑, ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
พ  ๒.๑    ม.๓/๑, ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
พ  ๓.๑    ม.๓/๑, ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
พ  ๓.๒    ม.๓/๑ 
พ  ๔.๑    ม.๓/๑, ม.๓/๒ 

 
รวม  ๑๒  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 
ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน การวางแผนการจัดเวลาในการ 

ออกก าลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการพัฒนาตามความแตกต่างระหว่าง 
บุคคล ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และแนวทางป้องกันการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงการ 
ชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
ความส าพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ และการเกิดอุบัติเหตุ การแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ 
อย่างถกูต้องศึกษาและวิเคราะห์  การออกก าลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ น าแนวคิดหลักการจากการเล่นไป 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก  
และน าแนวคิดที่ได้ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในสังคม การจ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน และใช้ในการ 
เล่นกีฬาที่เลือก และตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ ตามสภาพการณ์ของการเล่น เสนอผลการพัฒนา 
สุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาเป็นประจ า 

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริง   

เพ่ือให้เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ  
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

รวม   ๑๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ21202  เปตอง                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1          เวลา  4๐  ชั่วโมง จ านวน  1.๐  หน่วยกิต 
 

          
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาเปตองการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว

พ้ืนฐาน  การจับลูก  การเข้าตี  แบบต่างๆ การเล่นประเภททีมเดี่ยว  ประเภททีม  เข้าใจ กติกามารยาทในการ
แข่งขัน  การชมกีฬาเปตองเพ่ือการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน  มีน้ าใจนักกีฬา  เห็นคุณค่าและความหมายของ
การกีฬาได้อย่างมีความสุขและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี การน าทักษะไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน มีความ
อดทน  ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  รักความเป็นไทย  ใฝ่รู้  มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสมารถอธิบายและแสดงทักษะเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาเปตอง 
2. นักเรียนสามารถใช้เทคนิค  และแสดงวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภททีม 
3. นักเรียนมีความรู้อธิบาย  ค าศัพท์  กฏ กติกา มารยาทในการชม  และการเล่นกีฬาเปตอง 
4. นักเรียนสามารถแสดงทัศนคติที่ดี  โดยใช้กีฬาเปตองเพ่ือพัฒนาสุขภาพทางกาย  สุขภาพทางจิต 

 
รวม   ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๓๗ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ21102  เทเบิลเทนนิส                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1                เวลา  4๐  ชั่วโมง จ านวน  1.๐ หน่วยกิต  

                ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการออกก าลังกายมี
ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ โดยการน าทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสมาประยุกต์ใช้เน้นความ
สนุกสนาน ความปลอดภัย ความมีน้ าใจนักกีฬา ความเป็นประชาธิปไตย ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา กฎข้อบังคับ สามารถร่วมทีมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมทางพลศึกษา รักใน
การออกก าลังกายและปฏิบัติจนเป็นปกติ น าทักษะไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน มีความอดทน  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีระเบียบวินัย  รักความเป็นไทย  ใฝ่รู้  มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับ และเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการบริหารร่างกายในเชิงสร้างสรรค์ 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และมีทักษะการจับไม้และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกเทเบิลเทนนิส 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะการตีลูกหน้ามือได้ 
๕. อธิมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะการตีลูกหลังมือได้การตีลูกหลังมือได้ 
๖. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะ การส่งลูกได้ 
๗. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะการตบลูกได้ 
๘. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติทักษะการตีลูกหมุนแบบต่างๆ ได้ 
๙. มีความรู้ ความเข้าใจ และเล่นเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวแบบแข่งขันได้ 
๑๐. มีความรู้ ความเข้าใจ และเล่นเทเบิลเทนนิสประเภทคู่แบบแข่งขันได้ 

 
รวม   ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๑๓๘ 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
 พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๑ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๒ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๓ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๔  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๕  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและ พลศึกษา ๖  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกติ 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 พ๓๑๒๐๑ แบดมินตัน  จ านวน  4๐   ชั่วโมง 1.๐ หน่วยกิต 
 พ๓๑๒๐๒ วอลเลย์บอล จ านวน  4๐   ชั่วโมง 1.๐ หน่วยกิต 
 พ๓๓๒๐๑ กิจกรรมเข้าจังหวะ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 พ๓๓๒๐๒ กรีฑา  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๙ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

  ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ  
ภายในร่างกาย  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท างานของระบบผิวหนัง  ระบบกระดูก  และระบบกล้ามเนื้อ  เข้าใจการ 
วางแผนดูแลสุขภาพตามสภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว  เพื่อน  สังคมและ 
วัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน การใช้ทักษะที่เหมาะสมใน
การป้องกันลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศ  ครอบครัว  เพ่ือหาสาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
และเสนอแนวทางแก้ปัญหา  ศึกษาธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวันการเข้าร่วมกิจกรรมนัทนา
การวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบต่างรู้หลักการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์น าหลักและแนวคิด
ของกิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ  การสืบค้นข้อมูล  คิดวิเคราะห์  อธิปราย  การ 
แสดงความคิดเห็น การเรียนรู้และปฏิบัติจริง  เพ่ือน าทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบ
วินัย ใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทยในชีวิตประจ าวัน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

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

 
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์สิทธิพ้ืนฐานกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  การป้องกันการเจ็บป่วย 
และการตายของคนไทยจากการประกอบอาชีพ  โรคทางพันธุกรรม  เข้าใจแนวทางการป้องกัน  การรู้จักการพัฒนา
สุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลในชุมชนในการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและทางกลไกรักการออกก าลังกายที่ตนเองชอบใช้ความสามารถของตนในการเพ่ิมศักยภาพของทีมในการเล่น
กีฬาและการเล่นโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อสังคมเคารพกฎกติกาการเล่นกีฬาปฏิบัติตนในเรื่องมารยาทการเป็นผู้ดู ผู้
เล่น และผู้แข่งขันที่ดีรู้คุณค่าและความงามของกีฬา  หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยวที่ท าให้เกิดอันตรายจากการใช้ยา  สารเสพ
ติด  โรคติดต่อที่เป็นปัญหาทางเพศ  โรคติดต่อและความรุนแรง  การน าทักษะการตัดสินใจ  แก้ปัญหาในสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ  การช่วยฟื้นคืนชีพจากพฤติกรรมสี่ยง  อุบัติเหตุ  การเจ็บป่วยต่าง ๆ การเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้
ปลอดภัย 

โดยใช้กระบวนการต่างๆ จากแหล่งการเรียนรู้ ในการสืบเสาะ ค้นคว้า ส ารวจ อภิปราย คิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น  การตอบค าถาม  การปฏิบัติจริง  เพ่ือน าทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถ 
เผยแพร่ให้บุคคลต่างๆ ได้ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นการท างาน อยู่อย่างเพียงพอ ใฝ่รู้ มีจิตสาธารณะในการ
ด าเนินชีวิต 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
พ  ๓.๒    ม.๔/๑ ,  ม.๔/๒ , ม.๔/๓ ,  ม.๔/๔   
พ  ๔.๑    ม.๔/๑ ,  ม.๔/๒ , ม.๔/๓ ,  ม.๔/๔  ,  ม.๔/๕ , ม.๔/๖ ,  ม.๔/๗   
พ  ๕.๑    ม.๔/๑ ,  ม.๔/๒ , ม.๔/๓ ,  ม.๔/๔  ,  ม.๔/๕ , ม.๔/๖ ,  ม.๔/๗   

 
รวม      ๑๘    ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๔๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ  
ภายในร่างกาย  ถ้าจะผิดปกติในการท างานของอวัยวะ ระบบต่าง ๆ ที่ส าคัญของร่างกาย  การวางแผนดูแลสุขภาพ  
ตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว ค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ การปรับตัวตาม
เพศและวัฒนธรรมไทยได้ถูกต้องและเหมาะสม รู้จักการแก้ปัญหาเมื่อผิดหวังในเรื่องความรัก ปัจจัยเสี่ยงและ
สถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ได้เหมาะสม  รู้จักการแก้ปัญหา  ความขัดแย้งระหว่างนักเรียน เยาวชนในชุมชน  
บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย การประเมินสภาวะสุขภาพ
และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  อิทธิพลของสื่อโฆษณา แนวทางการป้องกันสิทธิของ
ผู้บริโภค  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

โดยใช้กระบวนการศึกษา สืบเสาะแสวงหาความรู้ ข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็น   
การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมทางกาย การน าทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความมุ่งมั่นในการท างานใฝ่รู้อยู่ 
อย่างพอเพียง 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ  ๑.๑   ม.๕/๑ ,  ม.๕/๒ 
พ  ๒.๑   ม.๕/๑ ,  ม.๕/๒, ม.๕/๓ ,  ม.๕/๔ 
พ  ๔.๑   ม.๕/๑ ,  ม.๕/๒, ม.๕/๓ 
 

รวม  ๙  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ สิทธิ กฎ กติกาการเล่นกีฬา กลวิธีการรุก การป้องกันอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น   
น าประสบการณ์จากการแข่งขันไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติในเรื่องมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขัน ความมี 
น้ าใจนักกีฬา  บุคลิกภาพท่ีดี  อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการบริโภคสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย การพัฒนาสมรรถภาพ 
ทางกาย ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ จากการใช้ยา จากการใช้สารเสพติด และการเกิดโรคทางพันธุกรรม การป้องกัน
ความรุนแรงของคนไทย แนวทางการลดอุบัติเหตุ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล อภิปรายกระบวนการกลุ่ม  การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ปฏิบัติ สาธิตกระบวนการ 
พัฒนาลักษณะนิสัย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ทักษะ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

 
    

รหัสตัวช้ีวัด 
 

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

 
รวม      ๑๐  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษากระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพ  การท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อ 
สุขภาพ  การวางแผนดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ปัจจัยที่มีต่อการเจริญเติบโตของตนเองบุคคล 
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม การสร้างศักยภาพในการดูแลสุขภาพ  ขอบเขตของปัจจัยเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
ค่านิยม  ความสัมพันธ์แบบเพ่ือน  แบบคู่รัก  การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัวที่เหมาะสม  อิท ธิพลของ
ครอบครัว  เพ่ือน  สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการด ารงชีวิต  ค่านิยมในเรื่องเพศตาม
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ การเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกันลดความขัดแย้งและการแก้ปัญหา  
เรื่องเพศและครอบครัว  ความขัดแย้งระหว่างนักเรียนและเยาวชนในชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหา  ความ
รับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างฉลาดและปลอดภัย  สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

 โดยใช้กระบวนการ  ศึกษา สืบเสา  เรียนรู้ อภิปราย ตอบค าถาม การฝึกปฏิบัติ ซักถามหาความรู้จากข้อมูล 
ต่างๆ การน าทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย   
   
รหัสตัวช้ีวัด 

 
พ ๑.๑   ม.๖/๑, ม.๖/๒ 
พ ๒.๑   ม.๖/๑, ม.๖/๒  ม.๖/๓,  ม.๖/๔ 
พ ๔.๑   ม.๖/๑, ม.๖/๒  ม.๖/๓ 
พ ๕.๑   ม.๖/๑, ม.๖/๒  ม.๖/๓,  ม.๖/๔,  ม.๖/๕  ม,๖/๖,  ม.๖/๗ 

 
รวม   ๑๔   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการเลือกซ้ือ 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  การป้องกันสิทธิและสามารถตรวจสอบคุณภาพได้  การป้องกันโรคเพ่ือด ารงสุขภาพของ 
ตนเอง  ครอบครัวและชุมชนจากการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยในการด ารงชีวิต  เข้าใจวิธีการวางแผนการ 
พัฒนาสุขภาพ  ตามถาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศและวัยของตนเอง  ครอบครัว  จากการเจ็บป่วยและ 
การตายของคนไทย  ในการด าเนินชีวิต  เข้าใจวิธีการวางแผนพัฒนาสุขภาพตามถาวะการเจริญเติบโตและ 
พัฒนาการตามเพศและวัยของตนเองและครอบครัว  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลใน 
ชุมชน  ในการใช้กระบวนการประชาสังคม  คุณค่าของการสร้างเสริมสุขสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง 
กลไกเพ่ือสุขภาพ  การวางแผนปฏิบัติ  ปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของบุคคลต่อการแก้ไขปัญหา  และผลกระทบที่ 
เกิดจากการครอบครอง  การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด  โทษทางกฎหมาย  ปัญหาและแนวทางป้องกัน  ปัจจัยที่ 
มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทย  การวางแผน  ก าหนดแนวทาง  การมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุ  การสร้าง 
ความตระหนัก  การจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  การวางแผนและพัฒนา  กลวิธี  ทักษะ 
การตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง  หลักการและขั้นตอน  การช่วยฟื้นคืนชีพใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 

โดยใช้กระบวนการ  ศึกษา  สืบเสาะ  เรียนรู้  อภิปราย  ตอบค าถาม  การฝึกปฏิบัติ  ซักถามหา 
ความรู้การแก้ไขปัญหา  การสังเคราะห์  การสังเกต  และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ด้วยซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  

 ใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน   
 

รหัสตัวช้ีวัด 
  

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

รวม     ๑๑   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ๓๑๒๐๑  แบดมินตัน                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  4๐  ชั่วโมง จ านวน  1.๐  หน่วยกิต 
 

                 ศึกษาความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การเสริมสร้างสมรรถภาพ ร่างกายส าหรับการ
เล่นแบดมินตัน ทักษะพื้นฐานในการเล่นแบดมินตัน การส่งลูก การตีลูกโด่ง การตีลูก ดาด การตีลูกหยอด การตบลูก 
กติกาการเล่นแบดมินตัน การเล่นแบดมินตันเพ่ือการแข่งขัน และการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ปฏิบัติทักษะในการ
เล่นกีฬาแบดมินตัน ทั้งทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน ทักษะ การส่งลูก ทักษะการตีลูกโด่ง ทักษะการตีลูก
หยอด ทักษะการตีลูกดาด ทักษะการตบลูก ทักษะการ เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายส าหรับการเล่นแบดมินตัน 
กติกาการเล่นแบดมินตัน เพ่ือการแข่งขัน การทดสอบสมรรถทางกาย และ อธิบายความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นของ กีฬาแบดมินตันได้ เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกายตาม
ความ ถนัดและความสนใจ และน าทักษะกีฬาแบดมินตัน ไปใช้ในการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ 
สมรรถภาพต่อไป  
 
ผลการเรียนรู้  
                1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันได้  
                2. เข้าใจและสามารถปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายส าหรับการเล่นแบดมินตันได้  
                3. มีทักษะการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาแบดมินตันได้  
                4. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
                5. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
                6. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬาแบดมินตันได้อย่างถูกต้อง  
                7. รู้เข้าใจและมีทักษะในการเล่นกีฬาแบดมินตันเพื่อการแข่งขัน  
                8. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 

 
รวม   ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๔๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ31202 วอลเลย์บอล                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ในเรื่องการส่งลูก การรับลูก    
การเสิร์ฟ  การตบบอล การสกัดกั้น การบริหารร่างกาย การเล่นทีม กฎกติกาการแข่งขันตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ  การให้ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขัน มีสมรรถภาพทางกาย มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีระเบียบวินัย  มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. มีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี                                                            
  2. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
  3. มีทักษะในการเล่นทีมฝ่ายรุก - รับ 
  4. มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  5. มีเจตคติที่ดี 

 
รวม   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๔๗ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ๓๓๒๐๑  กิจกรรมเข้าจังหวะ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา เพ่ิมศักยภาพของ 
ทีมโดยค านึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อ่ืนและสังคม กีฬาบุคคลและทีม แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ในการเล่น
กิจกรรมเข้าจังหวะและเชียร์ลีดเดอร์ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ น าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. รู้เกี่ยวกับประวัติ ความส าคัญและขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะได้ 
  2. มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นและน าไปใช้กับกิจกรรมอ่ืนได้ 
  3. สามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีจังหวะ 
  4. เข้าใจและพัฒนาทักษะสังคม ความร่วมมือในหมู่คณะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  5. สามารถน าไปประยุกต์สร้างสรรค์ในการเต้นการออกก าลังกายแบบแอโรบิคด๊านซ์ 
  6. รู้และเข้าใจในกฎกติกาและมารยาทในการแข่งขันและเป็นผู้ดูอย่างเข้าใจ 

 
รวม   ๖  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๔๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

พ๓๓๒๐๒  กรีฑา                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒          เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากรีฑา การดูแลรักษาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายใน การเล่น 
กรีฑา เกมน าไปสู่การฝึกทักษะกรีฑาประเภทลู่และลาน ทักษะและเทคนิคการเล่นกรีฑา  ประเภทลู่ รวมทั้งทักษะ
และเทคนิคการเล่นกรีฑาประเภทลาน โดยใช้กระบวนการทางพลศึกษา ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การ
สื่อสาร การ ใช้ทักษะชีวิตในการบ ารุงรักษาสุขภาพ ป้องกันและดูแลรักษาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิจกรรมกรีฑาและ  
สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง รวมทั้งการออกก าลั งกาย ปฏิบัติตาม กฎ กติกา ข้อตกลงใน
การเล่นกีฬากรีฑาตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภัยในการเล่นกีฬา  เพ่ือให้รักการเรียนรู้ในวิชาพล
ศึกษา เห็นความส าคัญของการมีสุขภาพและสมรรถภาพ  ทางกายที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีวินับ มีน้ าใจนักกีฬา และมีจิต
สาธารณะ  
 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความรูเบื้องต้นเก่ียวกับกรีฑาได้อย่างถูกต้องและแสดงความเป็นผู้มีมารยาทใน การเป็น 
ผู้เล่นและผู้ชมกีฬาได้อย่างเหมาะสม ระบุกติกากรีฑาพอสังเขป รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญ ของการออก 
ก าลังกายด้วยการเล่นกรีฑา  

2. อธิบายความส าคัญของการบ ารุงรักษาสุขภาพ หลักการป้องกันและดูแลรักษาการ บาดเจ็บที่ 
เกิดจากกิจกรรมกรีฑา และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งร่วมกันทดสอบ สมรรถภาพทางกายกับผู้อื่นด้วย
ความมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด  

3. อธิบายความหมายของเกม  ประเภทของเกม รวมทั้งเข้า ร่วมเล่นเกมไปสู่การฝึกทักษะกรีฑา 
ประเภทลู่และลานโดยยึดหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ เล่มเกม  

4. อธิบายและแสดงวิธีกานฝึกปฏิบัติทักษะและเทคนิคการวิ่งระยะสั่น การวิ่งผลัด การวิ่ง ระยะ 
กลาง และการวิ่งข้ามรั่วได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเข้าร่วมฝึกหัดทักษะและเทคนิคการเล่นกรีฑา  ประเภทลู่ด้วยความ
สนใจ  

5. อธิบายและแสดงวิธีการฝึกปฏิบัติทักษะและเทคนิคการกระโดดสูง การวิ่งกระโดดไกล การทุ่ม 
น้ าหนัก การขว้างจักร และการพุ่งแหลนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเข้าร่วมฝึกหัดทักษะและเทคนิค  การเล่นกรีฑา
ประเภทลานด้วยความสนใจ 
 
รวม   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๑๔๙ 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
 
 ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 ศ2๒201  ปฏิบัติศิลป์ ๑                                   จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ2๒20๒  ปฏิบัติศิลป์ ๒                                   จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ๒๓๒๐๑  การออกแบบ ๑                                  จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ๒๓๒๐๒  การออกแบบ ๒                                  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง ๑0  หน่วยกิต 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

สาระดนตรี  มีความรู้ความเข้าใจประเภทเครื่องดนตรี  ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยน า
องค์ประกอบของดนตรีมาใช้มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีรับรู้ความไพเราะ
ของดนตรี  ตามหลักการพื้นฐานทางดนตรี 

สาระนาฏศิลป์   มีความรู้ความเข้าใจในด้านละครสร้างสรรค์ฝึกทักษะในด้านละครสร้างสรรค์มาใช้กับการ
แสดงละครในระดับพ้ืนฐานฝึกเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือสื่อความหมาย เข้าใจองค์ประกอบของนาฏศิลป์ที่ใช้ในการแสดง  
เข้าใจและสามารถสื่อความหมาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบนาฏศิลป์การละครประเภทต่างๆศึกษาและ เข้าใจสุนทรียะ
ของการแสดงนาฏศิลป์ตามหลักการใช้ภาษาท่า 
โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการ ในการสร้างงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ ทักษะการเขียน การอ่าน การร้องโน้ต การบันทึก การเปรียบเทียบและ
อภิปราย  องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ การแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกความคิด
อย่างอิสระประยุกต์ใช้นาฎศิลป์ ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ศ ๑.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒ 
ศ ๒.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
ศ ๒.๒  ม.๑/๑ 

 
รวม   ๑๐   ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๑๑๐๒  ศิลปะ ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๒                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

สาระทัศนศิลป์ รับรู้ความงามและคุณค่าของธรรมชาติศิลปะ  และสิ่งแวดล้อม วิจารณ์งานทัศนศิลป์ใช้
ความรู้ทางทัศนศิลป์สืบค้นข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวันรู้และเข้าใจว่าวัฒนธรรมมีผลต่อการ
สร้างงานศลิปะรู้จักผลงานศิลปะในท้องถิ่นของตนเอง  
โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการ ในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าทางทัศนศิลป์   ทักษะการเขียน การอ่าน การบันทึก การเปรียบเทียบและอภิปราย  
องค์ประกอบทางทันศิลป์ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๓.๑  ม.๑/๔, ม๑/๕ 
ศ ๓.๒ ม.๑/๒ 

 
รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๓                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

สาระทัศนศิลป์ ศึกษาเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบแนวคิดของงานทัศนศิลป์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ฝึกปฏิบัติงานศิลปะการวาดภาพโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ เพ่ือสื่อ
ความหมายการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ต่องานศิลปะ 
โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการวาด เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เน้นคุณค่าของการน าความรู้
และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

ศ ๑.๑   ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔, ม.๒/๕,ม.๒/๖,ม.๒/๗ 
   
 รวม    ๗    ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๔                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๒                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

สาระดนตรี  ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในแต่ละยุคสมัย ที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

สาระนาฏศิลป์  ศึกษาประวัติความเป็นมา ประเภทของนาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์และรูปแบบ ของนาฏศิลป์
ไทย นาฏศิลป์พื้นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรม  
โดยใช้ทักษะทางด้านศิลปะ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความช านาญ เห็นคุณค่าของการปฏิบัติจริงไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๒.๒   ม.๒/๑,ม.๒/๒ 
ศ ๓.๒   ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓ 

 
รวม ๕ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๕                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

สาระดนตรี มีความรู้ความเข้าใจประเภทเครื่องดนตรีหลักการผสมวงและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อจิตใจและ
ความรู้สึกของบุคคล  ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี  โดยน าองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคทางดนตรีมา
ประยุกต์ใช้  มีความรับผิดชอบในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรี  วิเคราะห์และวิจารณ์ความแตกต่างและความ
ไพเราะของเสียงดนตรีที่ตนชื่นชอบ  ตามหลักการทางดนตรี  เข้าใจวิธีน าความรู้และหลักการทางดนตรี  มาใช้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  และชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

สาระนาฏศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆทางการละคร  สร้างผลงานละครขนาดสั้น เพ่ือสื่อ
เรื่องราวและสาระส าคัญท่ีอยู่ในละคร  ฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีรูปแบบ ตามหลักนาฏศิลป์ น าความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบไปใช้ในการแสดงนาฏศิลป์  และวิธีการแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละคร  ชื่นชม
และเห็นคุณค่าของการสืบสานนาฏศิลป์  การละครอันเป็นภูมิปัญญาสากล ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 
     โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ ด้วยเทคนิค ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี   
ฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีรูปแบบ ตามหลักนาฏศิลป์ เพ่ือให้เกิดความช านาญ เห็นคุณค่าของการปฏิบัติจริงไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๒.๑   ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔ 
ศ ๒.๒   ม.๓/๑ 
ศ ๓.๑   ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔ 
ศ ๓.๒   ม.๓/๑ 

 
รวม  ๑๐  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๖                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๒                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมงจ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  
โดยสื่อความจากความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทับใจ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ ตาม
หลักการองค์ประกอบศิลป์ เลือกใช้เทคโนโลยี และกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
และในชีวิตประจ าวัน  มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าชื่นชมวัฒนธรรมประเพณี ที่เก่ียวกับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   
โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยเทคนิค ฝึก อย่างมีรูปแบบ 
ตามหลักนาฏศิลป์ เพ่ือให้เกิดความช านาญ เห็นคุณค่าของการปฏิบัติจริงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิ ตศิลปะ 
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑   ม.๓/๖,ม.๓/๗,ม.๓/๘,ม.๓/๙, ,ม.๓/๑๐ 
ศ ๑.๒   ม.๓/๒ 

 
รวม  ๖   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ22201 ปฏิบัติศิลป์ 1                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   1 - 3    ภาคเรียนที่ 1                        เวลา   40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
___________________________________________________________________________ 
           เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การออกแบบเกี่ยวกับวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบทัศนธาตุ
และองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ตามกระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ น าเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหม่ๆ
ในการสร้างงาน การประยุกต์ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์การรับรู้ทางสุนทรียภาพจากงานศิลปะและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือความรู้ความเข้าใจในการศึกษาต่อและใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจและสามารถออกแบบวิธีการสื่อความหมาย ความคิดจินตนาการ รูปแบบธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 
โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ตามกระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ได้ 

2. น าเทคโนโลยี  เทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
3.ประยุกต์ใช้สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทัศนศิลป์มากยิ่งขึ้น 

 
  รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๗ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ22202 ปฏิบัติศิลป์ 2                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   1 - 3    ภาคเรียนที่ 2                        เวลา   40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ศิลปะพ้ืนบ้าน วิธีการสื่อความหมาย ความคิด จินตนาการ  เทคนิควิธีการ
สร้างงาน และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น      การประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนางานศิลปะตามภูมิ
ปัญญาไทย การรับรู้สุนทรียภาพจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปะพ้ืนบ้าน การวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะ
พ้ืนบ้าน  เพ่ือให้มีความเข้าใจ   เห็นคุณค่า   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ด้วยความภาคภูมิใจ มีความชื่นชม  หวง
แหน  แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์  สืบทอดการท างาน ศิลปะพ้ืนบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ  ภูมิปัญญาไทย 
 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะพ้ืนบ้าน  โดยสื่อความหมาย ความคิด จินตนาการ  เทคนิค
วิธีการสร้างงาน และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2.  ประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนางานศิลปะตามภูมิปัญญาไทย    การรับรู้สุนทรียภาพจาก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจากศิลปะพ้ืนบ้าน  

3. สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์งานศิลปะพ้ืนบ้านได้ 
4.แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์  สืบทอดการท างาน ศิลปะพ้ืนบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและ  ภูมิปัญญาไทย 
 
รวม    4   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ23201 การออกแบบ 1                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                             เวลา   40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
  
   บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมโยใช้ความ เข้าใจในเรื่องทัศน
ธาตุ ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล 
วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะใกล้/ไกล เป็น 3 มิติ ซึ่งเป็นงานของชาติและของท้องถิ่น จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  
 
ผลการเรียนรู้  

1.มีความรู้ ความเข้าใจในความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมในเรื่อง ทัศนธาตุ  
2.มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ ในความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และ

ความสมดุล  
3.มีความรู้ ความเข้าใจในการวาดภาพทัศนียภาพระยะใกล้ ไกล เป็น 3 มิติ ซึ่งเป็นงานของ ชาติ และของ

ท้องถิ่น จากกอดีตจนถึงปัจจุบัน  
 
รวม 3 ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ23202 การออกแบบ 2                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   1 - 3                                           เวลา   40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 
  รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความ กลมกลืน และการ
สื่อถึงเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการน าเสนอ ความคิด และข้อมูลประเมิน
งานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงาน ของตนเองและผู้อ่ืนโดย ใช้เกณฑ์ที่ก าหนดให้เปรียบเทียบงาน 
ทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ความแตกต่างของ จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของ
วัฒนธรรมไทย และสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องงานปั้น แบบ 3 มิติ  
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอ่ืน ๆ  
3. มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของวัฒนธรรมไทยและสากล    
4. มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีปรับปรุงงาน ทัศนศิลป์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 รวม 4 ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๐ 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 
 ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๔  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕ หน่วยกิต 
 ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖  จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕   หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 ศ๓๐๒๐๑ ดนตรีสากล ๑ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ๓๐๒๐๒ ดนตรีสากล ๒ จ านวน  ๔๐    ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ๓๐๒๐๓ ดนตรีสากล ๓ จ านวน  ๔๐    ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ๓๐๒๐๔ ดนตรีสากล ๔ จ านวน  ๔๐    ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ๓0๒05 ดนตรีสากล ๕ จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ๓0๒06 ดนตรีสากล ๖ จ านวน ๔๐     ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ32203  สถาปัตยกรรม 1                                  จ านวน  ๔๐    ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ32204  ทัศนศิลป์ ๑                           จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
         ศ32205 ศิลปะการตกแต่ง ๑                              จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
         ศ32206 ศิลปะการตกแต่ง ๒                              จ านวน  ๔๐   ชั่วโมง ๑.๐ หน่วยกิต   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๓๑๑๐๑  ศิลปะ ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๑                      เวลา  ๒๐  ชัว่โมงจ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิด
ต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด 
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑   ม.๔/๑,ม.๔/๒,ม.๔/๓,ม.๔/๔ 
 
รวม  ๔  ตัวช้ีวัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๖๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๓๑๑๐๒  ศิลปะ ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๔   ภาคเรียนที่ ๒                      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด 
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๒.๑   ม.๔/๑,ม.๔/๒,ม.๔/๓ 
ศ ๓.๑   ม.๔/๑,ม.๔/๓,ม.๔/๔ 

 
รวม   ๖    ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๓๒๑๐๑  ศิลปะ ๓                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๕   ภาคเรียนที่ ๑                  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล  โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ เพื่อให้เกิดความรู้
ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ 
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

ศ ๒.๑   ม.๕/๔,ม.๕/๕,ม.๕/๖ 
ศ ๓.๑   ม.๕/๒,ม.๕/๖ 

 
รวม   ๕  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๔                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๒                      เวลา  ๒๐  ชั่วโมงจ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิด
ต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด 
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

ศ ๑.๒   ม.๕/๑,ม.๕/๒,ม.๕/๓ 
 
รวม   ๓   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๓๓๑๐๑  ศิลปะ ๕                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑                      เวลา  ๒๐  ชั่วโมงจ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิด
ต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด 
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

ศ ๑.๑   ม.๖/๘,ม.๖/๙,ม.๖/๑๐,ม.๖/๑๑ 
 
รวม   ๔  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๖ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๖                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒                  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

สาระดนตรี  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

สาระนาฏศิลป์  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการท างาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด 
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตศิลปะ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

ศ ๒.๒   ม.๖/๓,ม.๖/๔,ม.๖/๕ 
ศ ๓.๒   ม.๖/๒,ม.๖/๓,ม.๖/๔ 

 
รวม  ๖  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 ๑๖๗ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ๓020๑ ดนตรีสากล 1                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่    ๔        ภาคเรียนที่ 1                  เวลา   40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
___________________________________________________________________________ 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ   ในหลักการขับร้องและ การปฏิบัติการขับร้องเพลงสากล   การฝึกฟัง
เสียง ฝึกไล่เสียงตามตัวโน้ตและบันไดเสียงต่างๆ  การขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์   เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระ
บารมี  เพลงประสานเสียง 2 แนว เพลงโรงเรียน และ เพลงสมัยนิยม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1.หลักการขับร้องเพลงสากลรูปแบบต่าง ๆ  
  2.สามารถฟังเสียง และร้องเพลงไล่เสียงตามตัวโน้ตและบันไดเสียงต่างๆ ได้   
 3.สามารถขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์   เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงประสานเสียง 2 แนว 
เพลงโรงเรียน และ เพลงสมัยนิยมได้   
      
รวม    3    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ๓020๒ ดนตรีสากล 2                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   ๔    ภาคเรียนที่ 2                            เวลา   40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
__________________________________________________________________________ 
  ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีใช้เครื่องดนตรีสากล และการดูแลรักษาที่ถูกวิธี  สามารถปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากลตามบทเพลงที่ก าหนดอย่างง่าย ๆ ได้ สามารถแสดงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะของวงดนตรี
สากลรูปแบบต่างๆได้จากประสบการณ์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและสามารถจัดกิจกรรมดนตรีที่เก่ียวกับ
วัฒนธรรมได้    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิธีใช้เครื่องดนตรีสากล และการดูแลรักษาที่ถูกวิธี   
2. สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลอย่างง่าย ๆ ได้  

 3. แสดงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะของวงดนตรีสากลรูปแบบต่างๆได้ 
4. สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและสามารถจัดกิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมได้    

      
รวม   4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 ๑๖๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ศ ๓๐203 ดนตรีสากล 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   ๕    ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  40  ชั่วโมงจ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี  เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวมบรรเลงเป็นกลุ่มโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีเป็นส าคัญ  และการอภิปราย
พร้อมกับการน าเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถด้านดนตรีทั้งด้านความรู้  ความคิดและทักษะการฝึกปฏิบัติด้านดนตรี    มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  
ฝึกฝนอย่างมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล 
2. ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีสากล 
3. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล 
4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจังหวะดนตรีสากล  
5. มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๐ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ศ๓๐20๔ ดนตรีสากล ๔                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   ๕    ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา  40  ชั่วโมงจ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี  เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบัติจริงเครื่องดนตรีโดยรวมบรรเลงเป็นกลุ่มโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีเป็นส าคัญ  และการอภิปราย
พร้อมกับการน าเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถด้านดนตรีทั้งด้านความรู้  ความคิดและทักษะการฝึกปฏิบัติด้านดนตรี    มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  
ฝึกฝนอย่างมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละประเภท 
2. ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท 
3. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท 
4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจังหวะการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท  
5. มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๑ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ศ๓0205 ดนตรีสากล ๕                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   ๖    ภาคเรียนที่ ๑                           เวลา  40  ชั่วโมงจ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี  เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวมบรรเลงเป็นกลุ่ม  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีเป็นส าคัญ  และการอภิปราย
พร้อมกับการน าเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถด้านดนตรีทั้งด้านความรู้  ความคิดและทักษะการฝึกปฏิบัติด้านดนตรี    มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  
ฝึกฝนอย่างมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละประเภท 
2. ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท 
3. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท 
4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจังหวะการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท  
5. มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๒ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ศ ๓0206 ดนตรีสากล ๖                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๖    ภาคเรียนที่ ๒                                เวลา  40  ชั่วโมงจ านวน  1.0  หน่วยกิต   
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี  เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวมบรรเลงเป็นกลุ่ม  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีเป็นส าคัญ  และการอภิปราย
พร้อมกับการน าเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถด้านดนตรีทั้งด้านความรู้  ความคิดและทักษะการฝึกปฏิบัติด้านดนตรี    มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  
ฝึกฝนอย่างมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละประเภท 
2. ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท 
3. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท 
4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจังหวะการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท  
5. มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวม  7  ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๓ 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ศ 32203   สถาปัตยกรรม  1                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   5     ภาคเรียนที่ 1                               เวลา   40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
  

ศึกษาหลักการออกแบบ และเนื้อหาของงานสถาปัตยกรรม ใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิค  ในการแสดงออกทาง
เทคนิค สร้างกระบวนการแนวความคิดในการสร้างงานสถาปัตยกรรม ให้เป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถออกแบบ 
และสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรม วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและ หลักการออกแบบในการสื่อความหมายใน
รูปแบบต่าง ๆ บรรยายจุดประสงค์และน าเสนอผลงานหลักการ และเหตุผลในการจัดสร้าง  มีทักษะและเทคนิคการใช้
วัสดุอุปกรณ์ ด้วยเทคโนโลยีโดยเน้นหลักการ ออกแบบ และการจัดองค์ประกอบศิลป์ ประเมินและวิจารณ์งาน
สถาปัตยกรรมโดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ งานศิลปะ  
 
ผลการเรียนรู้   
 

1. วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ  
2. บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์  
3. วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  
4. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์  
5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด องค์ประกอบศิลป์  
6. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่  
7. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ ์เทคนิคและเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์

งานทัศนศิลป์  
8. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  
9. จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  
10. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปิน  ที่ตนชื่นชอบ  
11. วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียน หรือภาพการ์ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ สังคม 

ในปัจจุบัน 
12. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก   
13. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม  
14. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม   

 
รวม  14  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



 ๑๗๔ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ 32204   ทัศนศิลป์  1                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่   5  ภาคเรียนที่ 2                               เวลา   40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
 
              ศึกษารูปแบบของผลงานทัศนศิลป์ในประเทศไทย ศิลปะตะวันออก และรูปแบบของศิลปะตะวันตก 
ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และผลการตอบรับของสังคม และอิทธิพล ของศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในประเทศไทย ศิลปะ
ตะวันออกและรูปแบบของศิลปะตะวันตก ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และผลการตอบรับของสังคม อภิ
ปลายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม เพ่ือให้วิเคราะห์เปรียบเทียบ
รูปแบบงานศิลปะในประเทศไทย ศิลปะตะวันออก และรูปแบบ  ของศิลปะตะวันตก เข้าใจอิทธิพลของมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาระหว่างประเทศที่มีผลต่อสังคม ในโรงเรียน  
  

ผลการเรียนรู้  
1. บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์  
2. วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  
3. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด องค์ประกอบศิลป์  
4. ออกแบบงานทัศนศิลป์ ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่  
5. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหาเพื่อ 

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  
6. จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  
7. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม  
8. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม  

  

รวม   8      ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๕ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ33205   ศิลปะการตกแต่ง 1                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1                               เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการตกแต่งในเรื่องความหมาย บทบาทและหลักการออกแบบตกแต่ง ศึกษา
และฝึกปฏิบัติการออกแบบตกแต่ง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า สามารถ
ปรับปรุงดัดแปลงและตกแต่งของที่มีอยู่แล้วให้สวยงามมีประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย บทบาทและหลักการออกแบบตกแต่ง 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการออกแบบตกแต่ง โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 
3. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับปรุงดัดแปลงและตกแต่งศิลปะการออกแบบ 

 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ศ33206  ศิลปะการตกแต่ง 2                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2                                  เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการตกแต่งในเรื่องความหมาย บทบาทและหลักการ ออกแบบตกแต่ง 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบตกแต่ง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า 
สามารถปรับปรุงดัดแปลงและตกแต่งของที่มีอยู่แล้วให้สวยงามมีประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย บทบาทและหลักการออกแบบตกแต่ง 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการออกแบบตกแต่ง โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 
3. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับปรุงดัดแปลงและตกแต่งศิลปะการออกแบบ 

 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗ 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 รายวิชาพื้นฐาน 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ๑              จ านวน  ๒๐  คาบ            ๐.๕    หนว่ยกิต 
ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ๒              จ านวน  ๒๐  คาบ            ๐.๕   หน่วยกิต 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ๓              จ านวน  ๔๐  คาบ            ๑.๐    หนว่ยกิต 
ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ๔              จ านวน  ๔๐  คาบ            ๑.๐    หนว่ยกิต 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ๕              จ านวน  ๔๐  คาบ            ๑.๐    หนว่ยกิต 
ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ๖              จ านวน  ๔๐  คาบ            ๑.๐    หนว่ยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑                     
ง๒๑๒๐๑ รายวิชา ICT ๑                                    จ านวน  ๔๐ คาบ            ๑.๐  หน่วยกิต  
ง๒๑๒๐๒ รายวิชา ICT๒                                     จ านวน  ๔๐ คาบ            ๑.๐  หน่วยกิต  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๒  
ง๒๒๒๐๑ รายวิชางานกราฟฟิคและน าเสนอข้อมูล๑     จ านวน  ๔๐ คาบ          ๑.๐  หน่วยกิต  
ง๒๒๒๐๒ รายวิชางานกราฟฟิคและน าเสนอข้อมูล ๒    จ านวน  ๔๐ คาบ           ๑.๐  หน่วยกิต  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๓  
ง๒๓๒๐๑ รายวิชาการสร้างเวบ็เพจ๑                       จ านวน  ๔๐ คาบ           ๑.๐  หน่วยกิต  
ง๒๓๒๐ ๒ รายวิชาการสร้างเว็บเพจ๒                       จ านวน  ๔๐ คาบ           ๑.๐  หน่วยกิต  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๘ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  
ง๒๑๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพ๑                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่๑                                เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต 
         ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ในการจัดและตกแต่ง
ห้อง การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน รู้จักวางแผนการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกันด้วยความเสียสละในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการท างาน
อย่างมีเหตุผลในการจัดสวนในภาชนะ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามา
ประเมินผลงาน ปรับปรุง และน ามาเป็นแนวทางในการสร้างและเลือกอาชีพที่สุจริต 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ทั้งมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
 ง 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
 
รวม  6  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗๙ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  
ง๒๑๑๐๒ รายวิชาการงานอาชีพ๒                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่๒                                เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ในการจัดและตกแต่ง
ห้อง การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน รู้จักวางแผนการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกันด้วยความเสียสละในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการท างาน
อย่างมีเหตุผลในการจัดสวนในภาชนะ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามา
ประเมินผลงาน ปรับปรุง และน ามาเป็นแนวทางในการสร้างและเลือกอาชีพที่สุจริต 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ทั้งมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
 ง 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
 
รวม  6  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง๒๒๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพ๓                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่๑                                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจ บันทึก และแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาการท างาน การจัดและ
ตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การจัดการผลผลิต โดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน  
การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือ
ท้องถิ่น การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน มีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี 
และสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ท าให้เกิดการท างานที่เป็นระบบ สามารถย้อนกลับมา
แก้ไขได้ง่าย มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่น่าสนใจ 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
 ง 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 
 ง 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
 
รวม  10  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง๒๒๑๐๒ รายวิชาการงานอาชีพ๔                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่๒                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจ บันทึก และแสวงหาความรู้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการท างาน การจัดและ
ตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การจัดการผลผลิต โดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน การ
เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ              ในโรงเรียน
หรือท้องถิ่น การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน มีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้ มค่า อธิบายกระบวนการ
เทคโนโลยี และสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ท าให้เกิดการท างาน         ที่เป็นระบบ 
สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ            ในงานที่ผลิต
เอง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้
ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ และมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่น่าสนใจ 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
 ง 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 
 ง 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
 
รวม  10  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  
ง๒๓๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพ๕                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่๑                                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 ศึกษา และเรียนรู้ทักษะการท างานร่วม โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตัดเย็บ
ซ่อมแซม ดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน จัดเตรียมอาหารประเภทส ารับ 
และจัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีความรอบรู้การขยายพันธุ์พืช งานช่าง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และ
มีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นธรรมในการท างาน  
 อธิบายระดับเทคโนโลยี และสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ต้นแบบและแบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงาน
ผลอภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ และสามารถประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพ่ือการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3     

ง 2.1   ม.3/1   ม.3/2      
ง 4.1   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   

 
รวม  8  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง๒๓๑๐๒ รายวิชาการงานอาชีพ๖                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่๒                                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 ศึกษา และเรียนรู้ทักษะการท างานร่วม โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตัดเย็บ
ซ่อมแซม ดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน จัดเตรียมอาหารประเภทส ารับ 
และจัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีความรอบรู้การขยายพันธุ์พืช งานช่าง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และ
มีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นธรรมในการท างาน  
 อธิบายระดับเทคโนโลยี และสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ต้นแบบและแบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงาน
ผลอภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ และสามารถประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพ่ือการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
 
  ง 1.1   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3     

ง 2.1   ม.3/1   ม.3/2      
ง 4.1   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   

 
รวม  8  ตัวชี้วัด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๔ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง 21201   รายวิชา    ICT 1                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   ภาคเรียนที่ 1        เวลา    40   ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน   1.0   หน่วยกิต 
 ศึกษาค้นคว้า อธิบาย หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการท างาน ศึกษา อภิปราย ลักษณะส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  และการ
ประมวลผลข้อมูล และสารสนเทศ และขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ อธิบาย
ความหมายและหลักการท างานของอินเตอร์เน็ต การใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล มีทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ต
ในการสืบค้นและการจัดการข้อมูล และแยกประเภทของข้อมูล          

 วิเคราะห์หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
จัดการสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  และการแก้ปัญหา 

            เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ เห็นความส าคัญ  และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึง
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกท่ีดีและมีความ
รับผิดชอบในการท างาน 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายถึงวิวัฒนาการของของอินเทอร์เน็ตและการก าเนิดอินเทอร์เน็ต 
2. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3. อธิบายถึงความหมายและความส าคัญของข้อมูล หลักการค้นหาข้อมูล 
4. อธิบายหลักการและการเลือกโปรแกรมในการค้นหาข้อมูล 
5. อธิบายการเลือกแหล่งข้อมูลและการใช้โปรแกรมช่วย 
6. อธิบายถึงการจัดเก็บข้อมูลและป้องกันแหล่งข้อมูล 
7. ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นและจัดการข้อมูล 

 
รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 ๑๘๕ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง 2120๒  รายวิชา    ICT 2                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   ภาคเรียนที่ 2        เวลา    40   ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน   1.0   หน่วยกิต 
 อธิบายความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   องศ์ประกอบพ้ืนฐานของเครือข่าย ประเภทของ
เครือข่าย การท างานของระบบ WAN และ LAN  หน้าที่การท างานของ TCP/IP & Transport Layer 
 อธิบายระบบปฏิบัติการเครือข่าย สามารถแยกประเภทของระบบเครือข่าย  บอกหลักการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
และอินทราเน็ต สามารถอธิบายอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  เครื่องมือพื้นฐานส าหรับดูแลระบบเครือข่าย 
องค์ประกอบของความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

มีทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวมถึงการดูแลของความปลอดภัยของ
ข้อมูลรวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานส าหรับดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้    เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
เจตคติ เห็นความส าคัญ   และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต มีทักษะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวมถึง
การดูแลของความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
          ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งม่ัน มีคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึก
ที่ดีและมีความรับผิดชอบในการท างาน 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและองค์ประกอบพ้ืนฐานของเครือข่าย 
2. อธิบายประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. สามารถบอกความแตกต่างของ WAN และ LAN  
4. สามารถบอกหน้าที่การท างานของ TCP/IP & Transport Layer 
5. อธิบายระบบปฏิบัติการเครือข่ายและประเภทของระบบเครือข่าย 
6. อธิบายหลักการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
7. ใช้เครื่องมือพื้นฐานส าหรับดูแลระบบเครือข่าย 
8. อธิบายองค์ประกอบของความปลอดภัยของข้อมูลและมาตรฐานการรักษาความ 

     ปลอดภัยของข้อมูล 
            

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 ๑๘๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง 22201  วิชางานกราฟิกและน าเสนอข้อมูล 1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2   ภาคเรียนที่1          เวลา    40   ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน   1.0   หน่วยกิต 

ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  และอธิบายหลักการงานกราฟิกและสร้างงานน าเสนอข้อมูล  การสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ตามกระบวนการกราฟิกการออกแบบภาพร่าง 3 มิติ หลักการเบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล  หลักการและวิธี
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสาร  หลักการใช้โปรแกรมน าเสนองาน   
การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  การค้นหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร  การใช้ซอฟต์แวร์ระบบ   
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการค านวณ 
 น ากระบวนการเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้  อย่างปลอดภัยและมีหลักการ
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นภาพร่าง 3 มิติ  หรือภาพฉาย  เพ่ือน าไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของ
เครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ  เป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล  โดยน าเสนอผ่านโปรแกรม
น าเสนอ  การใส่ข้อความ  การตกแต่งข้อความ ก าหนดรูปแบบการน าเสนอผลงาน  โดยใช้กระบวนการค้นหาข้อมูล
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในงานที่
สร้าง  สืบค้นข้อมูลและใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูลอย่างเหมาะสม  น าซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้าน
การค านวณมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน  ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม และกระบวนการ
แก้ปัญหา 
 สร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  
และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีด้วยการลดใช้ทรัพยากร  หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการงานกราฟิกและสร้างงานน าเสนอข้อมูล  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
กระบวนการกราฟิกการออกแบบภาพร่าง 3 มิติ 

2. นักเรียนสามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัยได้ 
3. นักเรียนสามารถออกแบบภาพร่าง 3 มิติได้ ภาพฉายเพ่ือน าไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้หรือ

ถ่ายทอดความคิดของวิธีการ  เป็นแบบจ าลอง 
4. นักเรียนสามารถน าเสนอผ่านโปรแกรมน าเสนอ  การใส่ข้อความ  การตกแต่งข้อความ ก าหนดรูปแบบ 
5. นักเรยีนสามารถใช้กระบวนการค้นหาข้อมูลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและ 

เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
6. นักเรียนสามารถน าซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการค านวณมาใช้ให้ 

เหมาะสมกับงาน 
           7. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในงานที่สร้าง  สืบค้นข้อมูล 
และใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูลอย่างเหมาะสม   
 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 



 ๑๘๗ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง 2220๒  วิชางานกราฟิกและน าเสนอข้อมูล 2                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนที่ 2         เวลา  40   ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน   1.0   หน่วยกิต 

ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  และอธิบายหลักการ การใช้ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการ
ค านวณมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน  น าหลักการใช้งานกราฟิกและสร้างงานน าเสนอข้อมูล  การสร้างงานโดยโปรแกรม
กราฟฟิค      การท าหนังสืออิเลคทรอนิคส์    การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  การค้นหาข้อมูลและ
การติดต่อสื่อสาร  น ากระบวนการเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการค านวณมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน  การ
สร้างสรรค์อิเลคทรอนิคส์ อย่างปลอดภัยและมีหลักการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดหรือภาพฉาย  เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างต้นแบบของแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล  โดยใช้กระบวนการค้นหาข้อมูลมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในงานที่สร้าง  สืบค้นข้อมูล
และใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูลอย่างเหมาะสม  ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
 สร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  
และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบาย หลักการการใช้ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการค านวณมาใช้ให้
เหมาะสมกับงาน   

2. นักเรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการค านวณมาใช้ให้เหมาะสมกับงานและ
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. นักเรียนสามารถใช้งานกราฟิกและสร้างงานน าเสนอข้อมูล  ปลอดภัยได้ 
4. นักเรียนสามารถสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์  ได้  
5. นักเรียนสามารถน าเสนอหนังสืออิเลคทรอนิคส์และ เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 
6. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในงานที่สร้าง  สืบค้นข้อมูล 

และใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูลอย่างเหมาะสม 
 
รวม ๖ ผลการารียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง 2๓๒๐๑  วิชาการสร้างเวปเพจ 1                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่ 1            เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน   1.0   หน่วยกิต 
  ศึกษา  วิเคราะห์  อภิปราย  สรุประดับของเทคโนโลยี  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี  หลักการท าโครงงาน  การน าเสนองาน การใช้โปรแกรมกราฟิก  การสร้างชิ้นงานตามหลักการท าโครงงาน  
อธิบายความหมาย บอกประโยชน์ของ โปรแกรม  Photo Impact    บอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม 
Photo Impact    เรียกใช้งานโปรแกรม Photo Impact     และสามารถสร้างชิ้นงานกราฟิกและใส่แอฟเฟ็กต์ ใน
โปรแกรม Photo Impact     การสร้างการสร้างเวปเพจ   โดยใช้โปรแกรม  Dream Weaver เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะ เจตคติ เห็นความส าคัญ  และสามารถสร้างงานกราฟิกพร้อมทั้งใส่เอฟเฟ็กต์งานของตนเอง   สร้างการ
สร้างเวปเพจ   โดยใช้โปรแกรม  Dream Weaver  น าหลักการท าโครงงานมาพัฒนาผลงานตามความสนใจและความ
ถนัด  อย่างเป็นระบบ  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับระดับของเทคโนโลยี  มีหลักการใช้โปรแกรมใน
การน าเสนอผลงานและโปรแกรมกราฟิก  โปรแกรมการสร้างเวบเพจ  ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม  จนสามารถสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ 
 สร้างชิ้นงานตามหลักการท าโครงงานอย่างสร้างสรรค์  มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ไม่คัดลอก
ผลงานผู้อื่น  ใช้ค าสุภาพ  และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนสามารถศึกษา  วิเคราะห์  อภิปราย  สรุประดับของเทคโนโลยี   
2.  นักเรียนสามารถการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีได้ 
3.  นักเรียนสามารถการสร้างชิ้นงานตามหลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได้  
4.  นักเรียนสามารถสร้างภาพงานกราฟิกโดยใช้โปรแกรม  Photo Impact    ได้ 

          5.  นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Dream Weaver   สร้างเวบเพจได ้

6. นักเรียนสามารถน าหลักการท าโครงงานมาพัฒนาผลงานตามความสนใจและความถนัด   
ได้อย่างเป็นระบบ   
 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 



 ๑๘๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง 2320๒  วิชาการสร้างเวปเพจ 2                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่ 2           เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จ านวน   1.0   หน่วยกิต 
     อธิบายความหมาย บอกประโยชน์ของ Photo Shop CS  บอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Photo 
Shop CS  เรียกใช้งานโปรแกรม Photo Shop CS  และสามารถสร้างชิ้นงานกราฟิกและใส่แอฟเฟ็กต์ได้   การสร้าง
และพัฒนาเวปเพจ   โดยใช้โปรแกรม  Dream Weaver  น าหลักการท าโครงงานมาพัฒนาการสร้างพัฒนาเวปเพจ
ผลงานตามความสนใจและความถนัดอย่างเป็นระบบ  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับระดับของ
เทคโนโลยี  มีหลักการใช้โปรแกรมในการน าเสนอผลงานและการสร้างชิ้นงานกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Photo Shop 
CS    โปรแกรมการสร้างเวบเพจ  ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการท างานเป็นกลุ่มจนสามารถสร้างชิ้นงาน
จากจินตนาการได้ 

เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เจตคติ เห็นความส าคัญ  และสามารถสร้างงานกราฟิกพร้อมทั้งใส่เอฟเฟ็กต์
งานของตนเอง  และใช้โปรแกรม  Dream Weaver น าหลักการท าโครงงานมาพัฒนาการสร้างเวปเพจ  และผลงาน
ตามความสนใจและความถนัด ได้อย่างเป็นระบบ   
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของ Photo Shop CS   
2.  นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Photo Shop CS   
3.  นักเรียนสามารถใช้ค าสั่งของโปรแกรม Photo Shop CS   
4.  นักเรียนสามารถสร้างงานกราฟิกและใส่เอฟเฟ็กต์ ในเลเยอร์ได้ 
5.  นักเรียนสามารถสร้างและพัฒนาเวปเพจโดยใช้โปรแกรม  Dream Weaver ได้ 
6.  นักเรียนสามารถน าหลักการท าโครงงานมาพัฒนาการสร้างเวปเพจและผลงานตาม 

ความสนใจและความถนัด ได้อย่างเป็นระบบ 
 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙๐ 
ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

       รายวิชาพื้นฐาน 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ๑                                  จ านวน  ๒๐  คาบ          ๐.๕  หน่วยกิต 
ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ๒                                  จ านวน  ๒๐  คาบ          ๐.๕  หน่วยกิต 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ๓                                  จ านวน  ๒๐  คาบ          ๐.๕  หน่วยกิต 
ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ๔                                  จ านวน  ๒๐  คาบ          ๐.๕  หน่วยกิต 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ๕                                  จ านวน  ๒๐  คาบ          ๐.๕  หน่วยกิต 
ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ๖                                  จ านวน  ๒๐  คาบ          ๐.๕  หน่วยกิต 

      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๔  
ง๓๐๒๔๑รายวิชา การจัดการเรือนเพาะช า         จ านวน  ๔๐ คาบ            ๑.๐  หนว่ยกิต 
ง๓๐๒๔๓ รายวิชาดินและปุ๋ย                         จ านวน  ๔๐  คาบ           ๑.๐  หนว่ยกิต 
ง๓๑๒๘๑ รายวิชาการประดิษฐ์ของช าร่วย          จ านวน  ๔๐  คาบ           ๑.๐  หนว่ยกิต 
ง๓๑๒๙๔   รายวชิาอาหารไทย๑                     จ านวน  ๔๐  คาบ           ๑.๐  หนว่ยกิต 
ง๓๑๒๙๕   รายวชิาอาหารไทย๒                     จ านวน  ๔๐  คาบ           ๑.๐  หนว่ยกิต 
ง๓๑๒๘๒   รายวชิางานตัดเย็บ๑                     จ านวน  ๔๐  คาบ           ๑.๐  หนว่ยกิต 
ง๓๑๒๐๑ รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์           จ านวน  ๒๐ คาบ            ๐.๕  หนว่ยกิต  
ง๓๑๒๐๒ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม๒            จ านวน  ๒๐ คาบ            ๐.๕  หนว่ยกิต  
ง๓๑๒๖๑ รายวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น                       จ านวน  ๔๐ คาบ           ๑.๐  หนว่ยกิต  
ง๓๑๒๖๒ รายวิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน    จ านวน  ๔๐ คาบ           ๑.๐  หนว่ยกิต  
ง๓๑๒๖๖ รายวิชาโครงงานอาชีพ๑                    จ านวน  ๖๐ คาบ           ๑.๕  หน่วยกิต 
ง๓๑๒๖๗ รายวิชาเปิดโลกงานอาชีพ๑                 จ านวน  ๔๐ คาบ           ๑.๐  หน่วยกิต 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๕  
ง๓๒๒๐๑  โครงงานคอมพิวเตอร์                        จ านวน  ๔๐  คาบ          ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๒๒๐๒  ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                                จ านวน  ๔๐  คาบ          ๑.๐  หน่วยกิต  
ง๓๒๒๖๑  รายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร๑      จ านวน  ๖๐ คาบ           ๑.๕  หน่วยกิต 
ง๓๒๒๖๒ รายวิชาช่างปูนก่อสร้าง                       จ านวน  ๔๐ คาบ           ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๒๒๖๖ รายวิชาโครงงานอาชีพ๒                      จ านวน  ๖๐ คาบ           ๑.๕  หน่วยกิต  
ง๓๒๒๖๗ รายวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า๑                      จ านวน  ๔๐ คาบ           ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๒๒๙๔ รายวิชาขนมอบ                                 จ านวน  ๘๐ คาบ          ๒.๐  หน่วยกิต         
ง๓๒๒๙๕ รายวิชาแปรรูปอาหาร                          จ านวน  ๘๐ คาบ          ๒.๐  หน่วยกิต         
     



 ๑๙๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖ 
ง๓๓๒๘๑ รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้๑                  จ านวน  ๔๐  คาบ        ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๓๒๘๒ รายวิชางานใบตอง                                      จ านวน  ๔๐  คาบ        ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๓๒๙๔ รายวิชาการผลิตเครื่องดื่ม                              จ านวน  ๔๐  คาบ        ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๓๒๙๕ รายวิชางานขนมไทย๑                                  จ านวน  ๔๐  คาบ        ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๓๒๐๕ รายวิชาภาษาซีเบื้องต้น                                 จ านวน  ๔๐  คาบ        ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๓๒๐๖ รายวิชาโปรแกรมภาษาซี                               จ านวน  ๔๐  คาบ        ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๓๒๖๑ รายวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า๒                               จ านวน  ๔๐  คาบ        ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๓๒๖๒ รายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร๒                 จ านวน  ๔๐ คาบ         ๑.๐  หน่วยกิต  
ง๓๓๒๖๖ รายวิชาเปิดโลกงานอาชีพ                      จ านวน  ๔๐ คาบ         ๑.๐  หน่วยกิต 
ง๓๓๒๖๗ รายวิชาช่างไม้                                    จ านวน  ๔๐ คาบ         ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  
ง๓๑๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพ๑                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่๑                                 เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกันเพ่ือสร้างผลงานอย่าง    มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและกระบวนการแก้ปัญหาที่ดีในการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ และ
ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน 
 ศึกษาวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ สร้างและพัฒนา
สิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลอง เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการท างานร่วมกัน 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพ และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 
 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 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 
 
รวม  12  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  
ง๓๑๑๐๒ รายวิชาการงานอาชีพ๒                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่๒                                 เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกันเพ่ือสร้างผลงานอย่าง    มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและกระบวนการแก้ปัญหาที่ดีในการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ และ
ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน 
 ศึกษาวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ สร้างและพัฒนา
สิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลอง เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการท างานร่วมกัน 
 เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพ และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 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 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 
 
รวม  12  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  
ง๓๒๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพ๓                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่๑                                 เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิก
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลักการเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การปลูกพืช     การขยายพันธุ์
พืชหรือการเลี้ยงสัตว์ การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวก     ในชีวิตประจ าวัน การ
ด าเนินการทางธุรกิจ วิธีการท างาน การสร้างผลงาน การจัดการ การท างานร่วมกัน      การแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้ 
 ศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีและการออกแบบเทคโนโลยี สร้างของเล่นหรือของใช้อย่างง่ายตามกระบวนการ
เทคโนโลยี โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่างสองมิติ ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเหมาะสมกับลักษณะ  และประเภทของ
การท างาน มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อยหนึ่งลักษณะในการท างาน แนวทางในการประกอบอาชีพ มีประสบการณ์
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการจัดการ กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหา         ใน
การท างานด้วยกระบวนการ PDCA กระบวนการเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน การจัดการ        ในการ
ท างาน มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานด้วยกระบวนการ PDCA มีคุณธรรมและลักษณะ   นิสัยในการ
ท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 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 2.1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5  
 ง 4.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 
 
รวม  14  ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 
 
 
 
 



 ๑๙๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  
ง๓๒๑๐๒ รายวิชาการงานอาชีพ๔                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่๒                                 เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต 
 ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิก
ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน หลักการเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การปลูกพืช     การขยายพันธุ์
พืชหรือการเลี้ยงสัตว์ การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวก     ในชีวิตประจ าวัน การ
ด าเนินการทางธุรกิจ วิธีการท างาน การสร้างผลงาน การจัดการ การท างานร่วมกัน      การแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้ 
 ศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีและการออกแบบเทคโนโลยี สร้างของเล่นหรือของใช้อย่างง่ายตามกระบวนการ
เทคโนโลยี โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่างสองมิติ ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเหมาะสมกับลักษณะ  และประเภทของ
การท างาน มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อยหนึ่งลักษณะในการท างาน แนวทางในการประกอบอาชีพ มีประสบการณ์
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการจัดการ กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหา         ใน
การท างานด้วยกระบวนการ PDCA กระบวนการเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน การจัดการ        ในการ
ท างาน มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานด้วยกระบวนการ PDCA มีคุณธรรมและลักษณะ   นิสัยในการ
ท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 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 2.1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5  
 ง 4.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 
 
รวม  14  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๖ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  
ง๓๓๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพ๕                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖  ภาคเรยีนที่๑                                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต 

 ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกันตามกระบวนการ 
ขั้นตอนในการประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การประกอบติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ใช้
ทักษะแสวงหาความรู้เพ่ือการเลี้ยงสัตว์ จัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ศึกษา วิเคราะห์การออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่างสองมิติ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการท างาน มีความคิด
สร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและแนวทางเข้าสู่อาชีพ โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับอาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม   และค่านิยมที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการท างาน   กระบวนการจัดการ กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน  กระบวนการเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปราย   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการ
จัดการ ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
ตัวช้ีวัด 
 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 2.1   ม.4-6/4    ม.4-6/5      
 
รวม  9  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๗ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  
ง๓๓๑๐๒ รายวิชาการงานอาชีพ๖                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖  ภาคเรยีนที่๒                                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต 

 ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกันตามกระบวนการ 
ขั้นตอนในการประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การประกอบติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ใช้
ทักษะแสวงหาความรู้เพ่ือการเลี้ยงสัตว์ จัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ศึกษา วิเคราะห์การออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่างสองมิติ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการท างาน มีความคิด
สร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและแนวทางเข้าสู่อาชีพ โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับอาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม   และค่านิยมที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการท างาน   กระบวนการจัดการ กระบวนการท างานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน  กระบวนการเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปราย   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
ตัวช้ีวัด 
 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 2.1   ม.4-6/4    ม.4-6/5      
 

รวม 9 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง31201 การออกแบบผลิตภัณฑ์                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1  เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1 หน่วยกิต 
 ศึกษาและท าความเข้าใจระบบการท างานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพ่ือจะได้เลือกใช้คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ได้เหมาะสมกับงานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงาน 

 ศึกษา ฝึกทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการเทคโนโลยีด้วยภาพ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของชิ้นงาน โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลอง 

 โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการท างานของคอมพิวเตอร์  

2. อธิบายคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

3. บอกวิธีการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมได้ 

4. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับงานด้านต่างๆตามที่ก าหนดได้ 

5. บอกความหมายและประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล 

6. บอกองค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล 

7. อธิบายความหมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

8. อธิบายความหมายและความส าคัญของการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

9. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้โปรแกรม sketchup ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

10. นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบโครงร่างชิ้นงาน จากโปรแกรม sketchup 

11. นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรม sketchup 

 

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 

 

 



 ๑๙๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   

รหัสวิชา  ง312๐๒ วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4                                          เวลา   40  ชั่วโมง จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา  วิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  น าเสนองานด้วยโปรแกรมน าเสนอ  ใช้ส่วนประกอบ
ของโปรแกรม  Pro  Show Gold  สร้างงานน าเสนอในรูปแบบ  Multimedia  โดยใช ้ กระบวนการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  น าเสนองานด้วยโปรแกรมน าเสนอ  ใช้เครื่องมือและส่วนประกอบ  สร้างงานน าเสนอ  ด้วยโปรแกรม  
Pro  Show Gold  ในรูปแบบ  Multimedia  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี  
สามารถประยุกต์  ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  มีจิตส านึกและรับผิดชอบ  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  มีจิตสาธารณะและมีสัมมาคารวะ 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  สามารถน าเสนองานได้อย่างมีหลักการ 
 2.  อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม  Pro  Show Gold  ได ้
 3.  อธิบายและใช้เครื่องมือต่าง  ๆ  ของโปรแกรม  Pro  Show Gold  ได้ 
 4.  เลือกเนื้อหา  น ามาผลิตงานที่มีประโยชน์และเหมาะสมได้ 
 5.  สามารถบูรณาการกับรายวิชาอ่ืนได้อย่างมีคุณค่า 
 6.  สามารถใช้โปรแกรม  Pro  Show Gold  สร้างงานน าเสนอได้เหมาะสมอย่างมีคุณค่า 
 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๐ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง3๑๒๖1   รายวิชาไฟฟา้เบื้องต้น                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่๑                                   เวลา ๖0 ชั่วโมง จ านวน 1.๕ หน่วยกิต 

ไฟฟ้ามีความส าคัญอย่างยิ่งกับยุคการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียนที่มีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้และประสบการณ์ของงานไฟฟ้า ส าหรับ
นักเรียนที่เลือกเรียนในรายวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น 2 ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของงาน
ไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า  ปลอดภัยไว้ก่อน  สายไฟฟ้า  การต่อสายไฟฟ้าเบื้องต้น  ทักษะเบื้องต้นการเดินสายไฟฟ้า  
ปฏิบัติฝึกทักษะการต่อสายไฟฟ้าเบื้องต้น ทักษะเบื้องต้นการเดินสายไฟฟ้า   กับการท างานไฟฟ้าเพ่ือการด ารงชีวิตใน
ปัจจุบัน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัวในปัจจุบัน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นได้  
2. อธิบายความปลอดภัยเกี่ยวกับการท างานไฟฟ้าได้  
3. บอกชื่อและหน้าที่ของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆได้  
4. ปอกสายไฟฟ้าได้  
5. ต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆได้  
6. ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้  
7. อธิบายหลักการ และกฎระเบียบในการเดินสายไฟฟ้าได้  
8. เขียนแบบ และอ่านแบบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้  
9. ค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟฟ้าได้  
10. ปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร หรือบนแผงฝึกตามแบบที่ก าหนดให้ได้  
11. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

รวม  ๑๑  

ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 ๒๐๑ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง3๑2๖2    รายวิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๔ ภาคเรียนที่๑                                     เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
               ศึกษาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น เช่น ความปลอดภัยในการทางาน แหล่งก าเนิดไฟฟ้า ตัวน า และ
ฉนวน กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้า วัสด ุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าทาง
ไฟฟ้า การบัดกรี และการต่อสายไฟฟ้า เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสง
สว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แม่เหล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ หลักการค านวณค่าใช้จ่ายในการซ่อม  

              ฝึกปฏิบัติทักษะการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่ หม้อหุ้งข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้ากาต้มน้าร้อน กะทะ
ไฟฟ้า ปั๊มลมตู้ปลา กระดิ่งไฟฟ้า โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟเพดาน พัดลมแบบต่าง ๆเครื่องดูดฝุ่น เครื่องปั่นอาหาร เป็นต้น 
และคิดค านวณค่าใช่จ่ายในการด าเนินการซ่อม  
              เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่า
ของอาชีพสุจริต ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างประหยัดและถูกวิธี  

 
ผลการเรียนรู้  

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นได้  
2. บอกชื่อ หน้าที่และวิธีใช้ วสัดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้  
3. ใช้งานมัลติมิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าได้  
4. การบัดกรี และการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้  
5. อธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนได้  
6. อธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างได้  
7. อธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แม่เหล็กได้  
8. อธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ได้  
9. ปฏิบัติการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า  

กาต้มน้าร้อน กะทะไฟฟ้า ปั๊มลมตู้ปลา กระดิ่งไฟฟ้า โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟเพดาน พัดลมแบบต่าง ๆ  
เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปั่นอาหาร ได ้ 

10. คิดค านวณค่าใช่จ่ายในการดาเนินการซ่อมได้  
11. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

รวม  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 ๒๐๒ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๓๑๒๘๑   รายวิชางานประดิษฐ์ของช าร่วย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                                                    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
  ศึกษา ความหมายความส าคัญ   ประโยชน์ประเภทของของช าร่วย  และหลักการ วิธีการ ขั้นตอน  การ
เลือกใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประดิษฐ์ของช าร่วยโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปฏิบัติการออกแบบโดยใช้ทักษะกระบวนการ  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการท างาน
ร่วมกัน  และทักษะแสวงหาความรู้ และกระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบประดิษฐ์ของช าร่วย 
  เพ่ือให้เกิดนิสัยการท างาน    มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่า เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายความส าคัญ และประโยชน์ของของช าร่วย 
2. อธิบายการเลือกใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประดิษฐ์ของช าร่วย    
3. บอกประเภทและหลักการการประดิษฐ์ของช าร่วยแต่ละประเภทได้  
4. ออกแบบ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการเทคโนโลยี 
5. มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน 

และทักษะการแสวงหาความรู้ในการประดิษฐ์ของช าร่วย 
6. มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่าในการประดิษฐ์ของช าร่วย 

เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
            
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๓ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง3๑๒๖๖ รายวิชาโครงงานอาชีพ๑                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่๒                                  เวลา ๖0 ชั่วโมง จ านวน 1.๕ หน่วยกิต 
                 ศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานประดิษฐ์/คิดค้น ทดลองเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนางานตาม
ลักษณะงานอาชีพที่สนใจ อย่างน้อย1 โครงงาน โดยการวางแผน น าเสนอแผนงานโครงงานด าเนินงาน ปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปและน าเสนอผลงานโครงงาน 

               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่สนใจตามแผนงานที่วางไว้ อย่างน้อย๑ โครงงาน ตามขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงาน  ใช้ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 

               เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้  มี
คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน และมีทักษะเกี่ยวกับงานที่ท า  ท างานด้วยความมุ่งม่ัน  มีจิตส านึก
ในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  อยู่อย่างพอเพียงสามารถจัดแสดงผลงานด้วยความชื่นชม  และความ
ภาคภูมิใจ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.   บอกความหมายของโครงงานอาชีพ ความจ าเป็นและประเภทอาชีพอิสระได้ 
2.   บอกจุดประสงค์ของการปฏิบัติงานอาชีพ  วิธีการข้ันตอน  กระบวนการอาชีพได้ 
๓.   ส ารวจวิเคราะห์ตัดสินใจเขียนโครงการละวางแผนได้ 
4.   ปฏิบัติงาน งานประดิษฐ์อย่างครบกระบวนการได้ 
๕.   บอกถึงทักษะกระบวนการท างานได้ 
๖.   สามารถน าเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพและแนวทางการออกแบบได้ 
7.  สืบค้นข้อมูล ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และการเขียนรายงาน

โครงงานอาชีพ 
๘.  มีทักษะในการท าโครงงานอาชีพด้วยกระบวนการกลุ่ม มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.  มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๔ 
ค าอธิบายวิชาเพิ่มเติม 

ง3๑๒๖๗ รายวิชาเปิดโลกงานอาชีพ ๑                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่๒                                  เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกติ 
              ศึกษากระบวนการส ารวจอาชีพธุรกิจในท้องถิ่น ศึกษาแนวทางในการประกอบอาชีพธุรกิจ ในท้องถิ่นที่
สนใจ ศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ คุณธรรมในงานอาชีพ 
              ส ารวจการประกอบอาชีพธุรกิจในท้องถิ่น เลือกอาชีพธุรกิจที่สนใจ ปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจ ที่สนใจ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
อาชีพ อย่างมีคุณธรรมในงานอาชีพ 
              เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการประกอบอาชีพธุรกิจที่มีความสนใจ เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพธุรกิจในท้องถิ่น มีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ส ารวจอาชีพธุรกิจในท้องถิ่นได้ 
2. ปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจในท้องถิ่นที่สนใจได้ 
3. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
4. มีทักษะการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
5. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 
6. มีคุณธรรมในงานอาชีพและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุ้มค่า

และยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๕ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๓๑๒๘๒  รายวิชางานตัดเย็บ ๑                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                                                     เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
             ศึกษาการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การตัดเย็บ การใช้จักร และการบ ารุงรักษา หลักการวัดตัว และการสร้าง
แบบตัดมาตรฐาน การเลือกผ้า การค านวณผ้า การวางแบบ การตัด การเย็บตะเข็บ และเครื่องเกาะเกี่ยว 

             ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้จักร ท าตะเข็บ รังดุม เครื่องเกาะเกี่ยวแบบต่าง ๆ ติดซิปด้วย
มือ และจักร วัดตัว สร้างแบบ เลือกผ้า ค านวณผ้า วางแบบตัด ตัดเย็บเสื้อครึ่งท่อน คอกลม ปกฮาวาย หรือปกบัว 
และกระโปรงแบบง่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา ค่าบริการ จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
และประเมินผล 

             เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี
ในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การตัดเย็บ การใช้จักร และการบ ารุงรักษาได้ 
2. บอกหลักการวัดตัวและการสร้างแบบตัดมาตรฐานได้ 
3. อธิบายวิธีการเลือกผ้า และการค านวณผ้าได้ 
4. ปฏิบัติการวางแบบ การตัด การเย็บตะเข็บและเครื่องเกาะเกี่ยวได้ 
5. ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อครึ่งท่อน คอกลม ปกฮาวาย หรือปกบัว และกระโปรงแบบง่ายได้ 
6. ปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา ค่าบริการ จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 

และประเมินผลได้ 
7. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๓๑๒๙๔  อาหารไทย ๑                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                                                     เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
            ศึกษา ความส าคัญ และประโยชน์ของอาหารไทย หลักการจัดอาหารประจ าวัน การหุงต้มอาหาร การสงวน
คุณค่าทางโภชนาการ สุขอนามัย การเลือกซ้ืออาหารสด อาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชนิดของ
อาหาร การประกอบอาหารไทยประเภทต่าง ๆ การจดบันทึกการปฏิบัติงาน การท าบัญชีราย-รับรายจ่าย การก าหนด
ราคาขาย การจ าหน่ายผลผลิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน 
หลักการใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

            ฝึกปฏิบัติการหุงต้มอาหาร การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ สุขอนามัย การเลือกซ้ืออาหารสด อาหารแห้ง 
การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร การประกอบอาหารไทยประเภทต่าง ๆ การจดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การท าบัญชีราย-รับรายจ่าย การก าหนดราคาขาย การจ าหน่ายผลผลิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท างานตามหลักคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกการท างานโดยใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

            เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการ
ท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการท าอาหารไทยและจัดจ าหน่ายได้  

 
การเรียนรู ้ 

1. บอกความส าคัญของอาหารไทย และ หลักการจัดอาหารประจ าวันได้  
2. บอกหลักการหุงต้มอาหารได้  
3. บอกวิธีการสงวนคุณค่าทางอาหารและหลักโภชนาการได้  
4. บอกหลักสุขอนามัย ในการประกอบอาหารได้  
5. บอกและปฏิบัติการเลือกซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งได้  
6. บอกหลักการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับชนิดของอาหารได้  
7. ปฏิบัติการประกอบอาหารไทยประเภทต่าง ๆ ได้  
8. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ก าหนดราคาขายได้  
9. จัดจ าน่ายผลผลิต และประเมินผลการปฏิบัติงานได้  

 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 ๒๐๗ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๓๑๒๙๕  อาหารไทย ๒                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                                                     เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
             ศึกษา ความส าคัญ และประโยชน์ของอาหารไทย หลักการจัดอาหารประจ าวัน การหุงต้มอาหาร การสงวน
คุณค่าทางโภชนาการ สุขอนามัย การเลือกซ้ืออาหารสด อาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชนิดของ
อาหาร การประกอบอาหารไทยประเภทต่าง ๆ การจดบันทึกการปฏิบัติงาน การท าบัญชีราย-รับรายจ่าย การก าหนด
ราคาขาย การจ าหน่ายผลผลิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน 
หลักการใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

            ฝึกปฏิบัติการหุงต้มอาหาร การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ สุขอนามัย การเลือกซ้ืออาหารสด อาหารแห้ง 
การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร การประกอบอาหารไทยประเภทต่าง ๆ การจดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การท าบัญชีราย-รับรายจ่าย การก าหนดราคาขาย การจ าหน่ายผลผลิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท างานตามหลักคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกการท างานโดยใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

            เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการ
ท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการท าอาหารไทยและจัดจ าหน่ายได้  

ผลการเรียนรู้  
1. บอกความส าคัญของอาหารไทย และ หลักการจัดอาหารประจ าวันได้  
2. บอกหลักการหุงต้มอาหารได้  
3. บอกวิธีการสงวนคุณค่าทางอาหารและหลักโภชนาการได้  
4. บอกหลักสุขอนามัย ในการประกอบอาหารได้  
5. บอกและปฏิบัติการเลือกซ้ืออาหารสดและอาหารแห้งได้  
6. บอกหลักการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับชนิดของอาหารได้  
7. ปฏิบัติการประกอบอาหารไทยประเภทต่าง ๆ ได้  
8. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ก าหนดราคาขายได้  
9. จัดจ าน่ายผลผลิต และประเมินผลการปฏิบัติงานได้  

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

ง30241 รายวิชาการจัดการเรือนเพาะช า                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4ภาคเรียนที่๑                             เวลา   ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกติ                                         
             ศึกษาเก่ียวกับความส าคัญและความหมายของเรือนเพาะช า ประเภทและโครงสร้างของเรือนเพาะช า วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือนเพาะช า   การจัดระบบเรือนเพาะช า การท าแปลงเรือนเพาะช า  และขยายพันธุ์ การปลูกไม้
กระถาง ไม้อ่อน และต้นพ่อแม่พันธุ์ การใช้น้ า ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช การผลิตและจ าหน่ายกล้าไม้ 
 เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาหาความรู้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนวิชาชีพ   รวมทั้งมุ่งให้เกิด เจตคติและความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรมได้อย่างแท้จริง   ในการจัดการ  การจัดระบบ  การท าแปลงเพาะช า  การขยายพันธุ์ การปลูกไม้กระถาง 
การใส่น้ า การใส่ปุ๋ย การปราบศัตรูพืช ตลอดจนการผลิตและการจ าหน่ายกล้าไม้  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้จักประเภทสถานเพาะช า วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และสามารถวางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. รู้จักปลูกปฏิบัติดูแลรักษาพืชที่ปลูกในสถานเพาะช า 
3. สามารถออกแบบสถานเพาะช าได้ 
๔. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือ

การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
 
รวม ๔  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม                                          

ง3024๓ รายวิชาดินและปุ๋ย                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                         เวลา   ๔๐  ชั่วโมง                       จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

  ศึกษาเกี่ยวกับ ความส าคัญของดินความหมายของดิน การก าเนิดดิน รูปด้านข้างของดิน ปัจจัยที่ควบคุมการ
ก าเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพบางอย่างของดิน สีของดิน น้ าในดิน ความส าคัญของน้ าในดินที่มีต่อพืช การอุ้มน้ า
ในดิน การจ าแนกประเภทของน้ าในดิน การสูญเสียความชื้นของดินและวิธีการป้องกันแก้ไข อากาศในดิน ความส าคัญ
ของอากาศในดินที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช การถ่ายเทอากาศในดิน สิ่งที่มีชีวิตในดิน การจ าแนกประเภทของ
สิ่งมีชีวิตในดิน ชนิดและความส าคัญของสิ่งมีชีวิตในดินที่ส าคัญบางชนิด อินทรียวัตถุในดิน ความส าคัญของอินทรีวัตถุ
ในดิน แหล่งที่มาของอินทรียวัตถุในดิน องค์ประกอบของอินทรียวัตถุ ปฏิกิริยาของดิน การจัดระดับ pH ของดิน ดิน
กรด ดินด่าง ดินเค็ม การส ารวจและจ าแนกดิน หลักการส ารวจดิน ประโยชน์ของการส ารวจดิน ธาตุอาหารพืช 
แหล่งที่มาของธาตุอาหารพืช ที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช วิธีการสูญเสียธาตุอาหารพืชไปจากดิน ปุ๋ย และการ
ใส่ปุ๋ยเบื้องต้น ความหมายของปุ๋ย การจ าแนกประเทศของปุ๋ย ข้อเปรียบเทียบระหว่างปุ๋ย อินทรีย์กับปุ๋ยอนินทรีย์หรือ
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด หลักการใช้ปุ๋ยเคมี วิธีการใส่ปุ๋ย 

 อภิปราย ความหมายของดิน การก าเนิดดิน ปัจจัยที่ควบคุมการก าเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ ศึกษาและ
ปฏิบัติโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการท างาน
ร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ ในการฝึกปฏิบัติกิจกรรม จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการท างาน มีความสามารถในการติดสินใจใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
ผลการเรียนรู้       

1. บอกความส าคัญของดินและปุ๋ย ชนิด และคุณสมบัติของปุ๋ยได้ 
2. อธิบายวิธีการให้ปุ๋ยแก่พืช และการเก็บรักษาได้ 
3. ปฏิบัติการท าปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองได้ 
4. เลือกใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องและเหมาะสมได้ 
๕. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือ

การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๐ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ง3๒2๐๑  รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๕                                                  เวลา   ๔0  ชั่วโมงจ านวน  ๑.0  หน่วยกติ  

            ศึกษาพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างงานใน
รูปแบบต่าง ๆ  หลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ ลักษณะของการท าโครงงาน จากปัญหาหรือเรื่องที่สนใจจะศึกษา 
วิเคราะห์รูปแบบกระบวนการ ด าเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับโครงงาน  

            ปฏิบัติการสร้างโครงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ 
เหตุผล  และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ  ที่มีอยู่ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ใหม่ที่มีความหมายสอดคล้อง และเชื่อมโยงกันได้ โดยมี
การบูรณาการความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วย  

            เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติท่ีดีท าให้
สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ และสามารถน าเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
โครงงานได้อย่างมีจิตสานึก และมีความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้      
            1. นักเรียนสามารถบอกความหมาย คุณค่า และประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้   
            2. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได้      
            3. นักเรียนสามารถจัดท าและน าเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้       
            4. นักเรียนสามารถลงมือพัฒนาโครงงานตามข้ันตอนที่วางแผนได้    
            5. นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบรายงานและเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ได้       
            6. นักเรียนสามารถน าเสนอโครงงานและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๑ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ง322๐๒  รายวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี5                                            เวลา   40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษากระบวนการในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่หนังสือพิมพ์ (Newspaper) 
นิตยสารและวารสาร (Magazine and Journals) หนังสือเล่ม (Book) และ สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการ
ในการออกแบบและผลิตแตกต่างกัน รู้จักโปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  ฝึกการออกแบบด้วยการสืบค้นหารูปแบบที่เหมาะสม
และประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน และทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ทางด้านกราฟิกต่างๆ  ประกอบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรู้เท่าทันและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการ
ท างานบนพ้ืนฐานของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางท่ีถูกและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจ าแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 
2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ 
3.มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และจัดองค์ประกอบศิลป์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 
4.ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
5.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๒ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๓๒๒๙๔ รายวิชาขนมอบ                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                                                   เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
               ศึกษาขนมอบประเภทต่าง ๆ  การใช้เลือกซ้ือ เลือกใช้ วัตถุดิบ-อุปกรณ์ และการเก็บรักษา การชั่ง ตวง 
การใช้เตาอบ การใช้เครื่องตีไข่  

              ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบ-อุปกรณ์ ในการอบขนม การส ารวจแหล่งวัสดุ ฝึกการชั่ง การตวง   ปฏิบัติงาน
การท าขนมอบเพ่ือจ าหน่าย ประเภท  คุกกี้  เค้ก  การน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   บรรจุ
จ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย   

               เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการท างานขนมอบ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต    รักชาติ 
ศาสน์กษัตริย์ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พึงตนเองได้ มีจิตสาธารณะและจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อน าไปประกอบอาชีพ   ใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยอิง
มาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อทดสอบนักเรียนก่อนเรียนว่ามีความรู้พ้ืนฐานในการเรียนวิชา ขนมอบเพื่ออาชีพมากน้อย  
เท่าใด และความแตกต่างทางการเรียนในแต่ละบุคคล    

2. อธิบายความเป็นมาเก่ียวกับขนมอบและบอกการเลือกซ้ือและเลือกใช้ วัตถุดิบได้  
3.  อธิบายการเลือกซื้อและเลือกใช้ อุปกรณ์เกี่ยวกับขนมอบได้  
4. อธิบายความหมายของบัญชี จัดท าบัญชี ค านวณต้นทุนการผลิตและก าหนดราคาขายได้  
5. อธิบายความหมายของคุกกี้แต่ละประเภทได้ และปฏิบัติคุกกี้แต่ละประเภทได้  
6. อธิบายความหมายของเค้กแต่ละประเภทได้ และปฏิบัติเค้กแต่ละประเภทได้  
7. เพื่อทดสอบนักเรียนหลังเรียนว่ามีความรู้ที่คงทน จดจ าในสิ่งที่เรียนมา และสามารถปฏิบัติ  

ได้จริง น าไปประกอบอาชีพได้ 
 
รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๑๓ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง๓๒๒๙๕  การแปรรูปอาหาร                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๕ เวลา ๘0 ชั่วโมง        จ านวน  ๒.๐ หน่วยกิต 
 ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผล ความหมายความส าคัญของการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทาง
การเกษตรในท้องถิ่น  หลักการแปรรูปอาหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โครงงานการแปรรูปอาหาร การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจ าหน่ายผลผลิต โดยใช้กระบวนการส ารวจ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการท างาน การแก้ปัญหา การปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น การท า
บรรจุภัณฑ์ และการจ าหน่าย 
 ใช้กระบวนการส ารวจ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการท างาน การแก้ปัญหา  
การปฏิบัติการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น การท าบรรจุภัณฑ์ และการจ าหน่ายผลผลิต 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการแปรรูปอาหารได้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่
ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายความส าคัญของการแปรรูปอาหารได้ 
2. ปฏิบัติการแปรรูปอาหารในท้องถิ่นด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้ 
3. จัดท าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปได้อย่างเหมาะสม สวยงาม 
4.สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปได้ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่า

และยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๔ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ง3๒๒๖1 รายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                                                     เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
                ศึกษาเก่ียวกับไฟฟ้าเบื้องต้นเครื่องมือวัดไฟฟ้าการอ่านแบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือในการเดินสายไฟฟ้าการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานกฎระเบียบข้อบังคับในการเดิน
สายไฟฟ้าการเดินสายไฟฟ้าวิธีต่างๆการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
               ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มรัดสายการติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆอ่านแบบและปฏิบัติตามแบบที่ก าหนดซ่อมแซมเหตุขัดข้องงานไฟฟ้าค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดราคา
ค่าบริการ 
              เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเดินสายไฟและต่อสายไฟแบบต่างๆสามารถเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงานสามารถอ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบได้สามารถซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและ
เดินสายไฟฟ้าในอาคารได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นได้  
2. อธิบายความปลอดภัยเกี่ยวกับการท างานไฟฟ้าได้  
3. บอกชื่อและหน้าที่ของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆได้  
4. ปอกสายไฟฟ้าได้  
5. ต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆได้  
6. ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้  
7. อธิบายหลักการ และกฎระเบียบในการเดินสายไฟฟ้าได้  
8. เขียนแบบ และอ่านแบบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้  
9. ค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟฟ้าได้  
10. ปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร หรือบนแผงฝึกตามแบบที่ก าหนดให้ได้  
11. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

เพ่ือการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๕ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง3๒๒๖๒ รายวิชาช่างปูนก่อสร้าง                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                                                     เวลา 40 ชั่วโมง        จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
              ศึกษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานปูนคอนกรีตเบื้องต้น คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและวิธีการเก็บ
รักษาวัสดุที่ใช้ในงานปูนคอนกรีต เช่น ซีเมนต์ หิน ทราย ปูนขาว น้ า ฯลฯ วิธีการก่ออิฐ การฉาบปูน การผสม
คอนกรีต การเทคอนกรีต แบบหล่อและงานเหล็กเสริม การอ่านแบบ วิธีสร้างแบบหล่อการเสริมเหล็ก   

            ปฏิบัติอ่านแบบ สร้างแบบหล่อ จัดวางเหล็กเสริมและคอนกรีต การผสมปูนและคอนกรีต ตกแต่งผลิตภัณฑ์
งานปูนคอนกรีต ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งให้บริการในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย ท าบัญชี รายรับ – รายจ่าย 

            เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับงานปูนคอนกรีต น าเทคโนโลยีเพ่ือการท างานและอาชีพ 
การใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล มาบูรณาการ  การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการท างาน มี
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน  

               

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจหลักการก่ออิฐและฉาบปูนในรูปแบบต่าง ๆ  

2. สามารถก่ออิฐและฉาบปูนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

3. มีนิสัยรักในการท างาน มีวินัย  ประณีต  รอบคอบ  ความปลอดภัย 

        ๔.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือ
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง3๒๒๖๖ รายวิชาโครงงานอาชีพ๒                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                                              เวลา ๖0 ชั่วโมง            จ านวน 1.๕ หน่วยกิต 
             พัฒนาโครงงานตามสาระการเรียนรู้ที่สนใจ    งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ์  งาน 

อาหาร  งานธุรกิจ  และงานคอมพิวเตอร์  โดยศึกษาและวิเคราะห์วิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต  เรียนรู้
กระบวนการท างานร่วมกันเพ่ือสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   
            ฝึกทักษะการท างานและกระบวนการแก้ปัญหา  มีทักษะแสวงหาความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพศึกษาความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพ  เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สนใจ  ใช้
วิจารณญาณในการเลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาชีพ  เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ   
 เพ่ือให้เกิดความตระหนัก  และเห็นคุณค่าของการท างาน  สร้างสรรค์ผลงาน  แก้ปัญหา  ท างานด้วยความ
มุ่งม่ัน  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  อยู่อย่างพอเพียง     มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  มีคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและมีจิตส านึกใน
การใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  
ผลการเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานตามสาระการเรียนรู้ที่สนใจ 

2. นักเรียนสามารถเผยแพร่ผลงาน  เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

๓.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือ
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
 

รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๗ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชาง๓๒๒๖๗ รายวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า๑                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                                                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง        จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
              ศึกษาลักษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ   ที่ท าด้วยโลหะ  ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  การวัด  ตัด  เจาะ 
การเชื่อมไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์การเชื่อม  การต่อรอยเชื่อมแบบต่าง ๆ  การตกแต่งผิวงาน  ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
              ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับวัด ตัด  เจาะ แต่งชิ้นงาน  เชื่อมไฟฟ้าเทคนิคต่าง ๆ ในการเชื่อมไฟฟ้าท่าราบ 
ผลิตชิ้นงานตามแบบ ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่นค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  จัดจ าหน่าย  
ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
              เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวัด  ตัด  เจาะ  วิธีการเชื่อมไฟฟ้าท่าราบ  สามารถผลิต
ชิ้นงานและจ าหน่ายได้และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 
    ๑.บอกหลักความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้าได้ 
    ๒.อธิบายวิธีการใช้ การเก็บบ ารุงรักษา  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์งานเชื่อมไฟฟ้าได้ 
    ๓.บอกองค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าได้ 
    ๔.บอกเทคนิคการเชื่อมไฟฟ้าได้ 
    ๕.ปฏิบัติการเริ่มอาร์คและเดินแนวเป็นช่วงสั้น ๆ ได้ 
    ๖.ปฏิบัติการต่อแนวเชื่อมได้ 
    ๗.ปฏิบัติการเชื่อมพอกทับแนวเดิมได้ 
    ๘.ปฏิบัติการเชื่อมเดินแนวท่าราบได้ 
    ๙.สามารถผลิตชิ้นงานตามแบบได้ 
    ๑๐.สามารถค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้ 
    11. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
เพ่ือการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
 
รวม ๑๑ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 ๒๑๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๓๓๒๐๕   รายวิชาภาษาซีเบื้องต้น                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                                                    เวลา 40 ชั่วโมง    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
              ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ความเป็นมาของภาษาซี หลักการเขียน Flowchat การติดตั้งและ
ลบโปรแกรม Tubbo C  ส่วนประกอบของโปรแกรม Tubbo C  เมนูค าสั่งของโปรแกรม Tubbo C  ค าสั่งเบื้องต้น
ของภาษาซี  การเขียนโปรแกรมแสดงผลข้อความ  การเขียนโปรแกรมค านวณ การเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบ การ
เขียนโปรแกรมวนรอบ 

              ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  การคิด  การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย การน าเสนอ  
การสืบค้นข้อมูล การฝึกทักษะ การปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหา  การท างานกลุ่ม  การเสริมสร้างเจตคติ และ
กระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

              เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาการท างาน  และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มี
คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์ผลงานในการด ารงชีวิต  ใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่าถูกวิธี 

 

ผลการเรียนรู้ 

๑.สืบค้น อธิบาย หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ความเป็นมาของภาษาซี 

๒.สืบค้น อธิบาย หลักการเขียน Flowchat ได้ 

๓.อธิบาย ติดตั้ง ลบ โปรแกรม Tubbo C 

๔.สืบค้น อธิบาย ส่วนประกอบของโปรแกรม Tubbo C  เมนูค าสั่งของโปรแกรม Tubbo C 

๕.สืบค้น อธิบาย บอก ค าสั่งเบื้องต้นของภาษาซี 

๖.เขียนโปรแกรมแสดงผลข้อความ 

๗.เขียนโปรแกรมค านวณ 

๘.เขียนโปรแกรมเปรียบเทียบ 

๙.เขียนโปรแกรมวนรอบ 

รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 ๒๑๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๓๓๒๐๖   รายวิชาโปรแกรมภาษาซี                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                                                    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษา  การวิเคราะห์   ออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม  ความเป็นมาของภาษาซี โครงสร้างโปรแกรม
ภาษาซี  ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ตัวแปรและนิพจน์ ค าสั่งพ้ืนฐานส าหรับ รับและแสดงผลข้อมูลค าสั่งควบคุมขั้นตอน
การท างาน และการพัฒนาขั้นตอนวิธีอาร์เรย์ ข้อความ และพอยน์เตอร์มีทักษะการใช้โปรแกรมภาษาซีในการ
แก้ปัญหาการท างานในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมเป็นแนวทางสู่อาชีพที่ถนัดและสนใจ  มีนิสัยรักการท างาน  รัก
การค้นคว้า  มีความความรับผิดชอบ  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีสมาธิการท างานจนสามารถน าทักษะ
ปฏิบัติงานไปใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  สามารถท าการวิเคราะห์   ออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมได้ 
๒.  เข้าใจความเป็นมาเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี และโครงสร้างโปรแกรมภาษาซี 
๓.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องชนิดของข้อมูล 

 ๔.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องค่าคงที่, ตัวแปรและนิพจน์ 
 ๕.  สามารถใช้ค าสั่งพ้ืนฐานส าหรับ รับและแสดงผลข้อมูลได้ 

๖.  สามารถใช้ค าสั่งควบคุมขั้นตอนการท างาน และการพัฒนาขั้นตอนวิธีการท างานได้ 
 ๗.  สามารถประยุกต์ใช้อาร์เรย์    ข้อความ และพอยน์เตอร์ได้ 
 ๘.  สามารถน าการประยุกต์ใช้งาน และแก้ปัญหาด้วยภาษาซีได้ 

๙.  สามารถเขียนเอกสารประกอบโปรแกรมได้ 
 
รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๒๐ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง3๓2๖๑  รายวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า๒                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖                                                    เวลา  40 ชั่วโมง       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
              ศึกษาความหมายความส าคัญและประโยชน์ของงานเชื่อมไฟฟ้าเรื่องความปลอดภัยในการท างานเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ ์ หลักวิธีการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นการเขียนแบบอ่านแบบงานเชื่อมไฟฟ้าสัญลักษณ์เทคนิคในการเชื่อม
ไฟฟ้าการผลิตงานเชื่อม 

              วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดกับงานเชื่อม ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นฝึกการเริ่มต้นการอาร์ค
เขียนแบบอ่านแบบเชื่อมท่าราบ  การใช้การดูแลรักษาเครื่องมือใช้เทคโนโลยีสืบค้นบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานท า
บัญชีรายรับ–รายจ่าย 

              เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพงานเชื่อมไฟฟ้าตระหนักในความส าคัญของ
การท างานท างานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าและแนวทางในการปฏิบัติงาน  รู้วธิีการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง รู้จักใช้เทคโนโลยีพัฒนาการท างานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายความหมายความส าคัญของความปลอดภัยได้ 
2.อธิบายความหมายความส าคัญของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบต่างๆได้ 
3.นักเรียนบอกความหมายความส าคัญและหลักการเชื่อมโลหะได้ 
4.อธิบายและอ่านสัญลักษณ์ของลวดเชื่อมได้ถูกต้อง 
5.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ 
6.อธิบายหลักวิธีการของต าแหน่งการเชื่อมและสามารถปฏิบัติการเชื่อมได้ 
๗.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๒๑ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ง3๓๒๖๒  รายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                                                     เวลา 40 ชั่วโมง         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
               ศึกษาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการเดิน
สายไฟฟ้า การปอกสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การต่อสายไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการเดิน
สายไฟฟ้ากฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการต่อสวิทช์แบบสองทาง การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  

การอ่านแบบ การค านวณค่าใช้จ่าย  
             ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในเดินสายไฟฟ้าการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆการติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การเดินสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า และการค านวณค่าใช้จ่าย  
              เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และมีคุณธรรม จริยธรรม เห็น
คุณค่าของอาชีพสุจริต ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างประหยัดและ
ถูกวิธี  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นได้  
2. อธิบายความปลอดภัยเกี่ยวกับการท างานไฟฟ้าได้  
3. บอกชื่อและหน้าที่ของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆได้  
4. ปอกสายไฟฟ้าได้  
5. ต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆได้  
6. ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้  
7. อธิบายหลักการ และกฎระเบียบในการเดินสายไฟฟ้าได้  
8. เขียนแบบ และอ่านแบบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้  
9. ค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟฟ้าได้  
10. ปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร หรือบนแผงฝึกตามแบบที่ก าหนดให้ได้  
11. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

เพ่ือการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๒๒ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๓๓๒๘๑ รายวิชางานแกะสลักผักและผลไม้                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖                                                      เวลา 40 ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
              ศึกษาความหมายความส าคัญ ประโยชน์และประวัติความเป็นมาของงานแกะสลักผักและผลไม้ และการ
เกบ็รักษาผลงานแกะสลัก วิธกีารเลือกใช้มีดแกะสลักและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
             ปฏิบัติงานการเก็บรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทัง้รู้หลักการแกะสลักผักและผลไม้ 
หลักการออกแบบและองค์ประกอบของศิลปะ รวมทัง้สามารถเข้าใจหลักการจัดวางงานแกะสลักการประยุกต์ใช้ใน
การประดับงานจัดเลี้ยงได้อย่างดี ตลอดจนสามารถจ าแนกลายพื้นฐานออกเป็นกลุ่มตามเทคนิคและชนิดของการข้ึน
กลีบได้ 

              เพ่ือความรู้ความเข้าใจด้านการตกแต่งผักผลไม้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน วางแผนและออกแบบ
ลวดลายของภาชนะจากผักและผลไม้สดชนิดต่างๆสามารถน าผลงานแกะสลักใช้ในลักษณะต่างๆ ได้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายคุณค่า ประวัติความเป็นมา และการเก็บรักษาผลงานแกะสลักได้ 
2. เลือกใช้มีดแกะสลัก อุปกรณ์ต่างๆ การเก็บรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทัง้รู้

หลักการแกะสลักผักและผลไม้ 
3. ออกแบบตามองค์ประกอบของศิลปะ รวมทัง้สามารถเข้าใจหลักการจัดวางงานแกะสลักน ามาประยุกต์ใช้

ในการประดับงานจัดเลี้ยงได้อย่างดี 
4. สามารถจ าแนกลายพืน้ฐานออกเป็นกลุ่มตามเทคนิคและชนิดของการขึ้นกลีบได้ 
5. สามารถน าความรู้ด้านการตกแต่งผักผลไม้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. วางแผน และออกแบบลวดลายของภาชนะจากผักและผลไม้สดชนิดต่าง ๆ 
7. สามารถน าผลงานแกะสลักใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได ้
๘. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือ

การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๒๓ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๓๓๒๙๔  รายวิชาการผลิตเครื่องดื่ม                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖                                                      เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
                ศึกษาวิเคราะห์สมุนไพรในท้องถิ่น การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร  การเลือกใช้เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์  การ
ค านวณราคาจ าหน่าย  การวางแผนการจัดการ 

               ฝึกทักษะการชั่ง  ตวง  เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้อง  วางแผนการท างาน  
ท าบัญชีรับ-จ่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผล  โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
               เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการท าเครื่องดื่มสมุนไพร  และสามารถน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีสันติสุขในความเป็นไทยและสังคมโลก มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่รู้รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
   
ผลการเรียนรู้ 
            1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรได้ 
            2. บอกส่วนประกอบของสมุนไพรได้ 
            3. ส ารวจและอธิบายสรรพคุณทางยาของสมุนไพรในท้องถิ่นได้ 
            4. อธิบายประเภทและความเป็นมาของเครื่องดื่มสมุนไพรได้ 
            5. วางแผนการท างานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
            6. เลือกใช้เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรได้ 
            7. ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรตามแผนการท างานได้ 
            8. ก าหนดราคาจ าหน่ายได้ และ 
            9. ประเมินผลและรายงานผลได้ 
  ๑๐.  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่า 
เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
         
รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๒๒๔ 
ค าอธิบายวิชาเพิ่มเติม 

ง 3๓๒๖๖ รายวิชาเปิดโลกงานอาชีพ                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                                                    เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
      ส ารวจ  วิเคราะห์ความสามารถ  ความถนัด  และความพร้อมของตนเอง  สภาพเศรษฐกิจและตลาดใน
ชุมชน  ตัดสินใจเลือกอาชีพ  เขียนโครงการ  ปฏิบัติงานอาชีพ  โดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เลือก  ข้อมูลที่เก่ียวกับ
ตนเอง   
                ฝึกทักษะและเทคนิคอาชีพ  การหาแหล่งทรัพยากรและเงินทุน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพที่มี
กระบวนการจัดการทางอาชีพ  ทั้งกระบวนการผลิต  และการจัดจ าหน่ายหรือให้บริการ 
                เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  มีความช านาญในทักษะและเทคนิคอาชีพ
และสามารถจัดการทางอาชีพได้  ลงมือปฏิบัติงานอาชีพตามโครงการที่เสนอ  บันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย  ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่าง
พอเพียง 
  
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจในการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  และแสวงหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้ 
3. อธิบายความหมายความส าคัญของโครงงานอาชีพได้ 
4.  ขั้นตอนการเลือกโครงงานอาชีพ 
5.  ปฏิบัติโครงงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
6.  ปฏิบัติงานอาชีพ  ปรับปรุงและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 
7.  ปฏิบัติการท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
8.  จัดนิทรรศการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 

          ๙.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือ
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
         
รวม ๙ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๕ 
ค าอธิบายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ง 3๓๒๖๗ รายวิชาช่างไม้                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
             ศึกษาลักษณะ  ชนิด  ขนาดของเครื่องเรือนที่ท าด้วยไม้ที่นิยมในท้องถิ่น  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์  ความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน  การอ่านแบบ  เทคนิคการท าเครื่องเรือน  วิธีการ  กะ  วัด  การตัด  การไส  การเพลาะ  
การเจาะ  การบาก  การเข้าปากไม้  การประกอบ  และการแต่งชิ้นงาน 
             ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ  กะ  วัด  ตัด  ไส  เพลาะ  เจาะ  บาก  และเข้าปากไม้  การ
ประกอบตกแต่งชิ้นงานผลิตชิ้นงานตามแบบก าหนด  บริการผลชิตเครื่องเรือนอย่างง่าย  ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่ง
บริการในท้องถิ่น  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  จัดจ าหน่าย  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  สร้างความตระหนักใน
การพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
               เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอ่านแบบ  กะ  วัด  ตัด  ไส  เพลาะ  เจาะ  บาก  และเข้า
ปากไม้  ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน  สามารถให้บริการผลิตเครื่องเรือนด้วยไม้และจ าหน่ายได้และสามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 

ผลการเรียนรู้ 
๑. จ าแนกลักษณะ คุณสมบัติของไม้เนื้อแข็ง เนื้อแกร่ง และไม้เนื้ออ่อนได้ 
๒. บอกชื่อหน้าที่การใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัดได้ 
๓. บอกชื่อหน้าที่การใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประภทตัดได้ 
๔. บอกชื่อหน้าที่การใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทไสได้ 
๕. บอกชื่อหน้าที่การใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทเจาะได้ 
๖. บอกชื่อหน้าที่การใช้งาน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือประเภทประกอบโครงได้ 
๗. เข้าไม้แบบชนฉาก  เข้าไม้แบบเข้าเดือย เข้าไม้แบบเข้าปากได้ 
๘. ปฏิบัติงานช่างไม้ตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
๙. ปฏิบัติงานเคลือบผิวตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
๑๐. สามารถคิดค านวณค่าใช้จ่ายการให้บริการและบัญชีรายรับรายจ่ายได้ 

     ๑๑.  มีคุณธรรมในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
      
รวมทั้งหมด  ๑๑  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 



 ๒๒๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๓๓๒๘๒  รายวิชางานใบตอง                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖                                                      เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์ ความหมายความส าคัญ    ประโยชน์และหลักการ วิธีการ ขั้นตอน  การเลือกใช้ การเก็บ
รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน จากวัสดุในท้องถิ่นโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โดยใช้ทักษะกระบวนการงานใบตองขั้นสูง  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการท างานร่วมกัน  
และทักษะแสวงหาความรู้ และกระบวนการเทคโนโลยีในการ   
เพ่ือให้เกิดนิสัยการท างาน    มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่า เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.   อธิบายความหมายความส าคัญของงานใบตองขั้นสูง 
๒.   บอกประโยชน์และหลักการ วิธีการ ขั้นตอนของงานใบตอง 
๓. อธิบายการเลือกใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของงานใบตอง 
๔.  บอกประเภทและหลักการการงานใบตองขั้นสูง 
๕.สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการเทคโนโลยี 
๖.มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างาน 

ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้งานใบตอง 
๗. ปฏิบัติงานใบตองขั้นสูง 
๘.  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่าในงาน 

ใบตองเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
           
รวม ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๗ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๓๓๒๙๕  รายวิชาขนมไทย๑                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖                                                      เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
              ศึกษาความส าคัญและประโยชน์ ความรู้ทั่วไปในการท าขนมไทย การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ ส าหรับท า
ขนมไทย การเลือกซ้ือและเก็บรักษา เครื่องปรุงสดและแห้ง เทคนิคการท าขนมไทยชนิดต่าง ๆ การบรรจุ วิธีการเก็บ
รักษาขนมไทย ไว้ให้ได้นานและถูกสุขลักษณะ  

             ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้ในการท าขนมไทยแต่ละชนิดท าขนมไทยประเภทต่าง ๆ บรรจุ
และเก็บค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย หรือค่าบริการ จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย และประเมินผล  

             เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการท าขนมไทยและจัดจาหน่ายได้ ตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยที่ดีในการใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถบอกความเป็นมาและคุณค่าของขนมไทยได้  
2. สามารถเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับชนิดของขนมไทยที่ปฏิบัติได้  
3. ท าความสะอาด และเก็บอุปกรณ์ได้อย่างมีระเบียบ  
4. สามารถเลือกส่วนผสมการท าขนมไทยได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ  
5. สามารถปฏิบัติในการท าขนมไทยได้ถูกต้องตามขั้นตอน  
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการบรรจุขนมไทยให้ดูดีและทันสมัย  
7. สามารถจัดจ าหน่ายขนมไทยได้  
8. มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีในการท าขนมไทย  

 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๘ 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
 
 อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖  จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง   ๑.๕   หน่วยกิต 
 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 อ๒๑๒๐๑ อังกฤษอ่าน-เขียน๑ จ านวน  4๐   ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 อ๒๑๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน๒ จ านวน  4๐   ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 อ๒๒๒๐๑ อังกฤษอ่าน-เขียน๓ จ านวน  4๐   ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 อ๒๒๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน๔ จ านวน  4๐   ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 อ๒๓๒๐๑ อังกฤษอ่าน-เขียน๕ จ านวน  4๐   ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 อ๒๓๒๐๒ อังกฤษอ่าน-เขียน๖ จ านวน  4๐   ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๙ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้อง
กรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าและค าชี้แจงตามสถานการณ์ พูด
และเขียนขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟัง กิจวัตรประจ าวัน รวมทั้งเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
สรุปใจความส าคัญแก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา         
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
  

ต. ๑.๑    ม.๑/๑ ,ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
ต. ๑.๒   ม.๑/๑ ,ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 
ต. ๑.๓   ม.๑/๑ ,ม.๑/๒, ม.๑/๓ 

 
รวม  12  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๐ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้า
ร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองวันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ                         

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา  มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

 
ต. ๒.๑    ม.๑/๑ ,ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ต. ๒.๒   ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ 
ต. ๓.๑    ม.๑/๑ 
ต. ๔.๑    ม.๑/๑ 
ต. ๔.๒  ม.๑/๑ 
 

รวม  ๘   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๑ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบายที่ได้ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  สามารถ   ใช้ค า
ขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบายได้อย่างเหมาะสม อ่านออกเสียงข้อความ โฆษณา บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออก
เสียง  ตีความหรือถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่านทั้งท่ีเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง เป็นถ้อยค าของตนเองหรือใน
รูปแบบอื่น ๆ   เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ  มีทักษะทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตนเอง เรื่องราวต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม แสดงความต้องการ เสนอความช่วยเหลือโดยสามารถ
ตอบรับและปฏิเสธได้อย่างเหมาะสม  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า รวบรวม 
สรุปข้อมูล หาความรู้เพ่ิมเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 
ต. ๑.๑    ม.๒/๑ ,ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ 
ต. ๑.๒   ม.๒/๑ ,ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
ต. ๑.๓   ม.๒/๑ ,ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
ต. ๓.๑   ม.๒/๑ 

 
รวม  ๑๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๒ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 
อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมของไทยและเจ้าของภาษา เข้าร่วมหรือ           
จัดกิจกรรมทางภาษา  วัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณีไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใ น
ห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมถึงเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา  มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

 
ต. ๒.๑    ม.๒/๑ ,ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
ต. ๒.๒   ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ 
ต. ๒.๑    ม.๒/๑ 
ต. ๒.๒   ม.๒/๑ 
 
 

รวม  ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

 
ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบายที่ได้ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ สามารถใช้ค า

ขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายได้อย่างเหมาะสม อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออก
เสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน ตีความหรือถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เลือกหรือระบุหัวข้อ
เรื่อง ใจความส าคัญ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ใช้ภาษา
ตามมารยาททางสังคมสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลอง มีทักษะ
ทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม แสดงความต้องการ เสนอความช่วยเหลือ โดยสามารถตอบรับและปฏิเสธ
ได้อย่างเหมาะสม  

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา  มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

 
ต. ๑.๑    ม.๓/๑ ,ม.๓/๒, ม.๓/๓,ม.๓/๔ 
ต. ๑.๒   ม.๓/๑ ,ม.๓/๒, ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕ 
ต. ๓.๑   ม.๓/๑ 
ต. ๔.๑   ม.๓/๑ 
 

รวม  ๑๑  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๓๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งในสถานการณ์จริง หรือ
สถานการณ์จ าลอง  น าเสนอข้อมูลข่าวสารโดยการบรรยาย วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมหรือจัด
กิจกรรมทางภาษา วัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบ และน าความรู้ด้านภาษา  วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ 
ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือขยายโลกทัศน์ และเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา   มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

 
ต. ๑.๓    ม.๓/๑ ,ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
ต. ๒.๑   ม.๓/๑ ,ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
ต. ๒.๒  ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ 
ต. ๓.๑   ม.๓/๑ 
ต. ๔.๑   ม.๓/๑ 
ต. ๒.๒  ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ 
 

รวม  ๑๒  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๕ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๒๑๒๐๑  อังกฤษอ่าน-เขียน ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  4๐  ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

เลือกหรือระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information )ท่ีอ่าน ระบุ
หัวเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) แล้วตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องสั้น พูด
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวบอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.   เลือกหรือระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information ) 
                     ที่อ่านได้ถูกต้อง 

๒.  ระบุหัวเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) แล้วตอบค าถามจากการฟังและอ่านจากสื่อ     
       ประเภทต่างๆ ได ้
๓.    พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
        ได้ถูกต้อง 
๔.    บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ได้ 
๕.   ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 
๖.    ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยได้ถูกต้อง 

 
 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๖ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๒๑๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา  4๐  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

เลือกหรือระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information )ท่ีอ่าน ระบุ
หัวเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) แล้วตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานและเรื่องสั้น พูด
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวบอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.    เลือกหรือระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information ) 
                      ที่อ่านได้ถูกต้อง 

๒.   ระบุหัวเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) แล้วตอบค าถามจากการฟังและอ่านจากสื่อ     
        ประเภทต่างๆ ได ้
๓.   พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
       ได้ถูกต้อง 
๔.   บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ได้ 
๕.   ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 
๖.    ล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยได้ถูกต้อง 

 
 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ๒๒๒๐๑  อังกฤษอ่าน-เขียน ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา  4๐  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ฝึกอ่านออกเสียงค า วลี ประโยค โดยเน้นการออกเสียงเน้นหนัก – เบาในค าและกลุ่มค า ออกเสียงตามระดับ
เสียงสูง – ต่ าในประโยค อ่านและเขียนข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เรื่องราวใกล้ตัว เข้าใจ ตีความ รูปภาพ 
สัญลักษณ์แล้วถ่ายโอนเป็นข้อความสั้น ๆ ฝึกเขียนประโยคบรรยายภาพเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สถานที่ น าเสนอความ
คิดเห็นและความคิดรวบยอดจากเรื่องที่อ่านหรือเรื่องที่ตนสนใจ และข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างค า วลี ส านวย ประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาและน าภาษาที่เรียนไปใช้
อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.   มีทักษะในการอ่าน – เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสามารถน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ 
 ๒.   อ่านออกเสียงข้อมูลจากข่าว บทความ ประกาศ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหนังสือประเภทความรู้   
                     และสามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ 

 ๓.   เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ได้ 
  ๔.   เขียนประโยคบรรยายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการเขียน 
  ๕.   อ่านออกเสียงค า ประโยค ข้อความได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 

 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๒๒๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน 4                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา  4๐  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ฝึกอ่านออกเสียงค า วลี ประโยค ข้อความ บทความ ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเน้นการออกเสียงเน้นหนัก – 
เบาในค าและกลุ่มค า ออกเสียงตามระดับเสียงสูง – ต่ าในประโยค แบ่งวรรคตอนในการอ่าน อ่านและเขียนข้อมูลที่
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เรื่องราวใกล้ตัว เรื่องราวที่ตนสนใจหรือที่อยู่ในความสนใจของสังคม เข้าใจ  ตีความ สื่อที่
เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง แล้วถ่ายโอนเป็นข้อความสั้น ๆ น าเสนอความคิดเห็นและความคิดรวบยอดจาก
เรื่องที่อ่านหรือเรื่องที่ตนสนใจ และข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณด้วยความสนุกสนาน เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาและน าภาษาที่
เรียนไปใช้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีทักษะในการอ่าน – เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ 
๒. เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวอย่างมีเหตุผล 
๓. อ่านออกเสียงข้อมูลจากข่าว บทความ ประกาศ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหนังสือประเภทความรู้ และ

สามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ 
๔. เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ได้ 
๕. อ่านออกเสียงค า ประโยค ข้อความได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๒๓๒๐๑  อังกฤษอ่าน-เขียน ๕                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา  4๐  ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เพิ่มพูนการใช้ค า และส านวนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ     เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคล และโอกาส   ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ฝึกการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง เห็นคุณค่า
ของการเรียนภาษาและน าภาษาท่ีเรียนไปใช้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม 
๒. เลือกใช้น้ าเสียง และกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษาในบริบทที่พบ 
๔. บอกใจความส าคัญ รายละเอียดถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่ฟัง 
๕. บอกใจความส าคัญ รายละเอียดถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่ฟัง 

 
 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๐ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๒๓๒๐๒  อังกฤษอ่าน-เขียน 6                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา  4๐  ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด  อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน งานอาชีพ และสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว  บอกรายละเอียด
ของสิ่งที่ได้ฟัง  อ่าน  เขียน แสดงความรู้สึก ความต้องการทั้งในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง  เพ่ิมพูน
การใช้ค า และส านวนในสถานการณ์ต่าง ๆ     เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคล และ
โอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาและน าภาษาที่เรียนไปใช้
อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน และการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม 
๒. เลือกใช้น้ าเสียง และกริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 
๓. ใช้กลยุทธ์ในการฟัง และอ่านเพ่ือความเข้าใจ บอกใจความส าคัญ รายละเอียดถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่

ฟังและอ่าน 
๔. กรอกข้อมูล แบบฟอร์ม โดยใช้โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้อง 

 
 
รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๑ 
รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
 
 อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง   ๑.๐   หน่วยกิต 
 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน ๑ จ านวน  ๒๐   ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน ๒ จ านวน  ๒๐   ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน 3 จ านวน  ๒๐   ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน 4 จ านวน  ๒๐   ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน  4๐   ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษกับหนังสือพิมพ์ จ านวน 4๐  ชั่วโมง       1.0    หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๒ 
อธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

เข้าใจน้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง และอย่างเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน ตีความ วิเคราะห์ 
ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออีเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่มความ
สัมพันธ  ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง การ
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ  

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา  มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต. ๑.๑  ม.๔/๑ ,ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔        
        ต. ๑.๒  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕ 

ต. ๑.๓  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓                            
ต.๒.๑   ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓      
ต. ๒.๒ ม.๔/๒, ม.๔/๓               
ต. ๓.๑  ม.๔/๑            
ต. ๔.๑  ม.๔/๑     
ต. ๔.๒  ม.๔/๑ 
 

รวม   ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๒๔๓ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ แสวงหาวิธีการเรียน
ที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถน าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเจรจาโน้มน้าว ต่อรองเกี่ยวกับ
ประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบท
กวีหรือบทละครสั้นโดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรม  เปรียบเทียบ
และน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ  ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ  เห็นประโยชน์ของการใช้
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์  จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายการเข้าสู่สังคมและอาชีพ 
สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน 

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา    มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
 ต. ๑.๑   ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓ , ม.๔/๔               

ต. ๑.๒  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕ 
ต. ๑.๓  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓                             
ต. ๒.๑  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓                            
ต. ๒.๒  ม.๔/๑, ม.๔/๒    
ต. ๓.๑  ม.๔/๑      
ต. ๔.๑   ม.๔/๑ 
ต. ๔.๒  ม.๔/๑ 

 
รวม  ๒๐  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๔ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

เข้าใจน้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  
อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง และอย่างเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน ตีความ วิเคราะห์ 
ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออีเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารเครื่องดื่มความ
สัมพันธ  ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทาง 
การท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ  

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา  มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

 
ต. ๑.๑   ม.๕/๑, ม.๕/๒, ม.๕/๓, ม.๕/๔               
ต. ๑.๒  ม.๕/๑, ม.๕/๒, ม.๕/๓ ,ม.๕/๔, ม.๕/๕ 
ต. ๑.๓   ม.๕/๑, ม.๕/๒, ม.๕/๓ 
ต. ๓.๑   ม.๕/๑    

 
รวม  ๑๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๕ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ แสงหาวิธีการเรียนที่
เหมาะสมกับตนเอง สามารถน าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าว ต่อรองเกี่ยวกับ
ประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ น าเสนอ
บทกวีหรือบทละครสั้น โดยใชเ้ค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรม 
เปรียบเทียบและน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่สังคมและอาชีพ 
สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน 

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา    มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  
รหัสตัวช้ีวัด 

 
ต. ๒.๑   ม.๕/๑, ม.๕/๒, ม.๕/๓    
ต. ๒.๒  ม.๕/๑, ม.๕/๒    
ต. ๔.๑   ม.๕/๑        
ต. ๔.๒  ม.๕/๑ 

 
รวม  ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๖ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

เข้าใจน้ าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ปรพ
เพพณีอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง และอย่างเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน ตีความ 
วิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ
จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออีเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่างๆเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหารเครื่องดื่ม 
ความสัมพันธ  ์ ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศการเดินทาง การ
ท่องเที่ยวการบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ  

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา  มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด :          
 

ต. ๑.๑   ม.๖/๑, ม.๖/๒, ม.๖/๓, ม.๖/๔               
ต. ๑.๒  ม.๖/๑, ม.๖/๒, ม.๖/๓, ม.๖/๔ ,ม.๖/๕ 
ต. ๒.๑  ม.๖/๑    
ต. ๔.๑   ม.๖/๑    

 
รวม  ๑๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๒๔๗ 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ แสงหาวิธีการเรียนที่
เหมาะสมกับตนเอง สามารถน าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าว ต่อรองเกี่ยวกับ
ประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ น าเสนอบท
กวีหรือบทละครสั้นโดยใช้ เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบ
และน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการใช้
ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพ่ือขยายโลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่สังคมและอาชีพ 
สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน  

โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การสืบค้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกต การบูรณาการและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะในการอภิปราย บรรยาย เปรียบเทียบ คิด วิเคราะห์ น าเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา  มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 

รหัสตัวช้ีวัด :          
       

ต. ๑.๓   ม.๖/๑, ม.๖/๒, ม.๖/๓    
      ต. ๒.๑   ม.๖/๑, ม.๖/๒, ม.๖/๓    
      ต. ๒.๒  ม.๖/๑, ม.๖/๒       
     ต. ๓.๑   ม.๖/๑                   
     ต. ๔.๑   ม.๖/๑    
    ต. ๔.๒  ม.๖/๑, ม.๖/๒    
 

รวม  ๑๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๘ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๓๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 ฝึกทักษะการอ่าน-เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคมโดยอ่านข่าว บทความ ข้อมูล ประกาศ จากหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ อ่านหนังสือประเภท
ความรู้ บันเทิง และสิ่งพิมพ์ต่างๆเข้าใจ 
 ฝึกตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ข้อมูลข่าวสาร เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี 
ส านวน ประโยค ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เข้าใจเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  
 ฝึกการเขียนประโยค บรรยายภาพ บุคคล สัตว์ สถานที่ และสิ่งต่างๆ 
 เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตนเอง เรื่องราวต่างๆ…. มีทักษะความเพลิดเพลินได้ตามความเหมาะสม
กับวัยและสถานการณ์และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีทักษะในการอ่าน- เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ 
2. เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวอย่างมีเหตุผล 
3. อ่านออกเสียงข้อมูลจากข่าว บทความ ประกาศ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหนังสือประเภทความรู้ และสามารถจับ

ใจความจากเรื่องที่อ่านได้ 
4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว บทความ ประกาศ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหนังสือประเภทความรู้ ที่อ่านได้ 
5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ได้ 
6. เขียนประโยคบรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการเขียน 

 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๙ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๓๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  ๒                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๒                           เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ฝึกทักษะการอ่าน-เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมโดยอ่านข่าว บทความ ข้อมูล ประกาศ จากหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ อ่านหนังสือประเภท
ความรู้ บันเทิง และสิ่งพิมพ์ต่างๆเข้าใจตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ข้อมูลข่าวสาร เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยค ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เข้าใจเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ฝึกการเขียนประโยค บรรยายภาพ บุคคล สัตว์ สถานที่ และสิ่งต่างๆ 
 เพ่ือแสวงหาความรู้ความเพลิดเพลินได้ตามความเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 เพ่ือแสวงหาความรู้ความเพลิดเพลินได้ตามความเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑.   มีทักษะในการอ่าน- เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ 
๒.  เขียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวอย่างมีเหตุผล 
๓.  อ่านออกเสียงข้อมูลจากข่าว บทความ ประกาศ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหนังสือประเภทความรู้ และสามารถ

จับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ 
๔. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว บทความ ประกาศ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหนังสือประเภทความรู้     ที่อ่านได้ 
๕. เข้าใจความแตกต่างระหว่างค า วลี ส านวน ประโยคภาษาอังกฤษ และน าไปใช้ได้ 
๖. เขียนประโยคบรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการเขียน 
 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๐ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๓๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

              พูดสื่อสารและเขียนบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง   กิจวัตรประจ าวันของตนเอง  ประสบการณ์   และ
ข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดสื่อสารและเขียนสรุปข้อความส าคัญ แก่นสาร หัวข้อเรื่อง  ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์และพูดแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  พูดสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ตามวัย และโอกาส  
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๒. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง ข่าว เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ในแบบต่างๆได้ 
๓. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ หัวข้อเรื่องที่ได้อ่านและฟังได้ 
๔. น าทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น 
๕. สนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๑ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๓๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน 4               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕   ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

            ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการใช้ทักษะทางภาษาศึกษาบทความ  ข้อมูล ประกาศ บทสนทนา 
และความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใจตีความ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สรุปความรู้ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเพ่ือใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมตามวัย 
2. เข้าใจ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทความ ข้อมูล ประกาศ บทสนทนาที่ได้ศึกษาจากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ 
3. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้ข้อมูลจากสื่อ แหล่งการเรียนรู้

ต่างๆด้วยตนเองได้ 
4. เข้าใจและน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาษาต่างประเทศไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๒ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๓๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษกับการอ่านเชิงวิเคราะห์            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑                            เวลา  4๐  ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

เข้าใจวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการแปล หลักการพ้ืนฐาน ขั้นตอนการแปล ปัญหาพ้ืนฐานของการแปล 
หลักการแปล เชื่อมโยงการอ่านและแปล โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบบูรณาการทักษะทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในการแปลข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี การ์ตูน 

เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจ ตีความบทอ่านต่างๆ และถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง 
โดยใช้ส านวนภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลเบื้องต้น 
๒.  สามารถท าความเข้าใจ ตีความบทอ่านต่างๆ และถ่ายทอดความหมายเป็นอีกภาษาหนึ่งได้อย่าง 

            เหมาะสม 
๓.  มีความสามารถในการอ่าน แปลข้อมูลข่าวสาร บทความ สารคดี การ์ตูน และบทอ่านต่างๆ 
๔.  มีความสามารถในการบูรณาการทักษะการแปลเบื้องต้น 

 
 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๓ 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ๓๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษกับหนังสือพิมพ์             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา  4๐  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และบริการ
ผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงค า วลี ส านวน ประโยคค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าอธิบาย 
ข้อมูล บทอ่านเรื่องราว ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือให้สามารถถ่ายโอนเป็นถ้อยค าของตนเองในรูปแบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น ความต้องการ 
ความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่น และสังคม 
ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท างาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันส าคัญของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือ แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑.  ใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยสื่อสารตามมารยาททางสังคม 
๒.  มีความสามารถในการอ่านข้อมูลการสมัครงาน และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครงานได้ 
๓  สามารถออกแบบสอบถามที่ได้สัมภาษณ์จากชาวต่างชาติได้ 
๔.  ใช้ทักษะทางภาษาในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น 
๕.  มีความเข้าใจ งานประเพณี วันส าคัญของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของ 

          ภาษา 
 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 
โรงเรียนวังบ่อวิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

 
๑. กิจกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ  
คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ผู้เรียน 
 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  ๒๐ ชั่วโมง ตอ่ภาคเรียน(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 การจัดกิจกรรมแนะแนวมีหลักการดังนี้ 
 ๒.๑  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  ความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน 
 ๒.๒  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ที่ต้องสนองตอบจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕51 
 ๒.๓  จัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนทุกคน  โดยครอบคลุมด้านการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิต 
 ๒.๔  จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจ 
 ๒.๕  จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด  ด้วยการปฏิบัติจนเกิดทักษะหรือการเรียนรู้ 
 ๒.๖  ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  โดยครูแนะแนวท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและประสานงาน 
 
๒. กิจกรรมนักเรียน 

 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ 

การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกันเอ้ืออาทร และ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรม
นักเรียนประกอบด้วย 
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ 
 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ๒๐ ชั่วโมง ต่อภาคเรียน(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 
 
 



 ๒๕๕ 
แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ , ๒ และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนวังบ่อวิทยาก าหนดการจัดกิจกรรมหลักสูตรลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ม. ๑-ม.๓ โดยก าหนด
ค าอธิบายรายวิชาในกิจกรรมคือ  เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้
การศึกษา วิเคราะห์  วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน  เน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุม
กอง  ตามหลักสูตรลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

ลูกเสือวิสามัญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔, ๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
โรงเรียนวังบ่อวิทยาก าหนดการจัดกิจกรรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม. ๔-ม.๖ โดยก าหนดค าอธิบาย

รายวิชาในกิจกรรมคือ  เปิดประชุมกอง  ด าเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา 
วิเคราะห์  วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน  เน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม   
ปิดประชุมกอง  ตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ 
กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 โรงเรียน วังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์มัธยมศึกษาตอนปลาย( ม. ๔ – ม. ๖ )  ได้
ท าประโยชน์ต่อสังคมตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  อันเป็นการสร้างให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่ง  คนดี  พร้อม
ด้วยคณุธรรม  จริยธรรม  คิดเป็น  ท าเป็น  มีความริเริ่มสร้างสรรค์  และสนับสนุนให้มีการน าผลแห่งการอุทิศตน  
เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม   ทั้งนี้กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ต้องสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบเชื่อถือได้ 
 อย่างไรก็ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีลักษณะการด าเนินงาน  และ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับกิจกรรมสร้างสรรค์  โรงเรียนจึงควรที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคมและสาธารณประโยชน์  เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม   

๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ชมรม ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 
 การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษา  สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและสภาพของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑.  สถานศึกษาสามารถบริหารการจัดการให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมได้หลากหลายทั้งรูปแบบภายในหรือ
ภายนอกห้องเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมระยะเวลา 1 ภาคเรียน กิจกรรมระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกว่า 1 ปีการศึกษา 
 ๒. กรณีสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุม หรือชมรมอยู่แล้ว สถานศึกษาควรส ารวจความสนใจของผู้เรียนในการ
เลือกเข้าร่วมชุมนุม ชมรม 
 ๓. กรณีที่สถานศึกษายังไม่มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม  ควรให้ผู้เรียนร่วมกันจัดตั้งชุมนุม ชมรม และเชิญครูเป็น
ที่ปรึกษา โดยร่วมกันด าเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๔. ถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
 ๕. ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินผล 

 
 
 



 ๒๕๖ 
 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

 เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว  ชุมนุม  สังคม  และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มี
ความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
หลักการ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู ้
และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อย่างหลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตาสา 

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๕ ชั่วโมง ต่อภาคเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ๒๐ ชั่วโมง ต่อภาคเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วมสรุปและประเมินผลการจัด
กิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๗ 
 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
 
 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน  ๖๖  หนว่ยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนก าหนด 

๒. ผู้เรียนต้องได้หน่วยการเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๗  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน  ๖๖ หนว่ยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

๓. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ ผ่าน”  ขึ้นไป 
๔. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ ผ่าน”  ขึ้นไป 
๕. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 

 
 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

๑.   ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน  ๔๑  หนว่ยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนก าหนด 

๒.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยการเรียนกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๗  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
จ านวน  ๔๑ หนว่ยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

๓.   ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ ผ่าน”  ขึ้นไป 
๔.   ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ ผ่าน”  ขึ้นไป 
๕.   ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๙ 

 
ค าสั่ง โรงเรียนวังบ่อวิทยา 

ที ่   ๐๕๕/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐) 

............................................... 
              ตามที่โรงเรียนวังบ่อวิทยาได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๕๓  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๓ นั้น ต่อมาได้มีการ
ปรับปรุงเป็นระยะๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวังบ่อวิทยาต้อง
ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครอบคลุม ในเรื่องต่างๆ จึงมีความจ าเป็นที่โรงเรียน
ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท าหน้าที่ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) ให้ประกาศใช้ได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

 ๑. นายวิฑูรย์     งามนิธิจารุเมธี  ประธานกรรมการ  
 ๒.นางจ าลองลักษณ์  ค าทา   รองประธานกรรมการ   
 ๓. นางสาวอาภารวี    อินวงศ์   กรรมการเลขานุการ  
  

มีหน้าที ่  
 จัดประชุม ให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ หรือทรัพยากรอ่ืนๆ 
ให้กับคณะกรรมการด าเนินการ  
 
๒. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

 ๑. นางสาวอาภารว ี  อินวงศ์    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุดารัตน ์  จันทร์ศรี   รองประธานกรรมการ 
 ๓.นางสาวสุลัดดา  พุ่มดี    กรรมการ 

 ๔. นางสาวกัญญาณัฐ   ภู่ทรัพย์    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  
 ๑. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. รวบรวมข้อมูลจากคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรประจ ากลุ่มสาระ ศึกษา วิเคราะห์ ดูงาน ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ มาจัดท า
ร่างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๐  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรบัปรุง ๒๕๖๐) 



 ๒๖๐ 
 ๓. น าร่างหลักสูตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวังบ่อ
วิทยา   
 ๔. ปรับปรุงแก้ไขจัดพิมพ์และเข้ารูปเล่มให้เรียบร้อย  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
๓. คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตร กลุ่มสาระภาษาไทย  ประกอบด้วย 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑.นางสาวกมลวรรณ   รอดสการ   กรรมการ 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.นางสาวสุดารัตน์    จันทร์ศรี   กรรมการ 
 
มีหน้าที ่  
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัด
การศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๒. ให้มีการบูรณาการหลักสูตรอาเซียน  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การบูรณา
การตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เข้าไว้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๓. นัดหมาย จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าข้อมูลเป็นไฟล์ ให้เรียบร้อย และ
น าส่งที่ประธานคณะกรรมการด าเนินการ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๔. คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑.นางสาวสุลัดดา  พุ่มดี    กรรมการ 
 ๒.นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์    กรรมการ 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.นางสาวอาภารวี  อินวงศ์    กรรมการ 
 ๒.นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์    กรรมการ 
มีหน้าที ่  
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัด
การศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๒. ให้มีการบูรณาการหลักสูตรอาเซียน  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การบูรณา
การตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เข้าไว้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๓. นัดหมาย จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าข้อมูลเป็นไฟล์ ให้เรียบร้อย และ
น าส่งที่ประธานคณะกรรมการด าเนินการ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
๕. คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑.นายแก้ว   ขาวพราย   กรรมการ   



 ๒๖๑ 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.นางสาวศุภลักษณ์    แป้นเพชร   กรรมการ 
 ๒.นางสาวอรชีรา    อนุบุตร    กรรมการ 
  
มีหน้าที ่  
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัด
การศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๒. ให้มีการบูรณาการหลักสูตรอาเซียน  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การบูรณา
การตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เข้าไว้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๓. นัดหมาย จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าข้อมูลเป็นไฟล์ ให้เรียบร้อย และ
น าส่งที่ประธานคณะกรรมการด าเนินการ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  
๖. คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
      ๑.นายสราวุธ    เต็งจงดี    กรรมการ 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.นางนิภาพร    ขาวทอง    กรรมการ 
 
มีหน้าที ่  
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัด
การศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๒. ให้มีการบูรณาการหลักสูตรอาเซียน  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ  การบูรณา
การตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เข้าไว้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๓. นัดหมาย จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าข้อมูลเป็นไฟล์ ให้เรียบร้อย และ
น าส่งที่ประธานคณะกรรมการด าเนินการ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
๗. คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตร กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑.นายปิยะ    พันธุรัตน์   กรรมการ 
 ๒.สิบเอกบรรเจิด    ดอชนะ    กรรมการ 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.นายปิยะ    พันธุรัตน์   กรรมการ 
 
 
 
 



 ๒๖๒ 
มีหน้าที ่  
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัด
การศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๒. ให้มีการบูรณาการหลักสูตรอาเซียน  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การบูรณา
การตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เข้าไว้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๓. นัดหมาย จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าข้อมูลเป็นไฟล์ ให้เรียบร้อย และ
น าส่งที่ประธานคณะกรรมการด าเนินการ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
 
๘. คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตร กลุ่มสาระศิลปะ  ประกอบด้วย 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑.นายพิเชษฐ์    ขุนวังกรด   กรรมการ 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.นายนพรัตน์     แก้วนิคม   กรรมการ 
 
มีหน้าที ่  
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัด
การศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๒. ให้มีการบูรณาการหลักสูตรอาเซียน  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การบูรณา
การตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เข้าไว้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๓. นัดหมาย จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าข้อมูลเป็นไฟล์ ให้เรียบร้อย และ
น าส่งที่ประธานคณะกรรมการด าเนินการ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
๙. คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑.นายพงศธร     ภักด ี    กรรมการ 
 ๒.นายธีรชล   แก้วปรีชา   กรรมการ 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.นางสาวพิมพ์อักษร   เมืองงาว    กรรมการ 
 ๒.นายพงษ์เดช    ชัชวาลพงศ์   กรรมการ 
  
 
มีหน้าที ่  
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัด
การศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระ 



 ๒๖๓ 
 ๒. ให้มีการบูรณาการหลักสูตรอาเซียน  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ  การบูรณา
การตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เข้าไว้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๓. นัดหมาย จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าข้อมูลเป็นไฟล์ ให้เรียบร้อย และ
น าส่งที่ประธานคณะกรรมการด าเนินการ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  
 
๑๐. คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑.นางสาวรุ่งทิพย์    เพ็งพรม   กรรมการ 
 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       ๑.นางจ าลองลักษณ์    ค าทา   กรรมการ 
 
มีหน้าที ่  
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัด
การศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๒. ให้มีการบูรณาการหลักสูตรอาเซียน  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การบูรณา
การตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เข้าไว้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๓. นัดหมาย จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าข้อมูลเป็นไฟล์ ให้เรียบร้อย และ
น าส่งที่ประธานคณะกรรมการด าเนินการ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๑๑. คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
       ๑.นางสาวอาภารวี     อินวงศ์   กรรมการ 
 ๒.นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์   กรรมการ 
  
มีหน้าที ่  
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัด
การศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๒. ให้มีการบูรณาการหลักสูตรอาเซียน  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การบูรณา
การตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เข้าไว้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
 ๓. นัดหมาย จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าข้อมูลเป็นไฟล์  ให้เรียบร้อย และ
น าส่งที่ประธานคณะกรรมการด าเนินการ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๑๒. คณะกรรมการ จัดพิมพ์ ท าส าเนา  และเข้าเล่ม  ประกอบด้วย 
        ๑.นางสาวอาภารวี     อินวงศ์   กรรมการ 
 ๒.นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์   กรรมการ 
 
 
 



 ๒๖๔ 
 
มีหน้าที่   

 จัดพิมพ์ข้อมูล พิสูจน์อักษร จัดท าส าเนา และเข้าเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา  
พุทธศักราช ๒๕๖๐  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้มี
จ านวนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง อุทิศตน ท างานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานส าเร็จเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์  และทันประกาศใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่      20    เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑     

 
สั่ง  ณ  วันที่  2๐   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
                                  
 

      (นายวิฑูรย์  งามนิธิจารุเมธี) 
                                                      ผู้อ านวยโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 


