
 



 



โครงสรางเวลาเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

 กลุมสาระการเรียนรู   

ภาษาไทย 
240 

(6.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 

คณิตศาสตร 
240 

(6.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 

วิทยาศาสตร 
240 

(6.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      ประวัติศาสตร 
 
      ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
      หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ ดําเนินชีวิตในสังคม 
      ภูมิศาสตร 
      เศรษฐศาสตร 

 
80 

(2.0 นก.) 
 

240 
(6.0 นก.) 

 
80 

(2.0 นก.) 
 

240 
(6.0 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

120 
(3.0 นก.) 

120 
(3.0 นก.) 

ศิลปะ 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 

การงานอาชีพ 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 
240 

(6.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 
1,640 

(41.0 นก.) 
1,640 

(41.0 นก.) 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 
3 ป ไมนอยกวา  

1,600ชม. 
3 ป ไมนอยกวา  

1,600ชม. 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

     กิจกรรมแนะแนว 120 120 
     กิจกรรมชุมนุม 120 120 
     กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  120 120 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 360 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
รวม 3 ปไมนอยกวา 

3,600 ชม. 
รวม 3 ปไมนอยกวา 

3,600 ชม. 

 
  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 1 หองเรียนพิเศษ และ หอง 2 หองคูขนาน) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน   
ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค31103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31104 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

       
ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3        
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 6.0 13 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ค31205 คณติศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 ค31206 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 
อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 

ในชีวิตประจําวัน 
1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน

เชิงวิชาการ 
1.0 2 

ว30206 ฟสิกส 6 1.5 3 ว30207 ฟสิกส 7 1.5 3 
ว30226 เคมี 6 1.5 3 ว30227 เคมี 7 1.5 3 
ว30246 ชีววิทยา 6 1.5 3 ว30247 ชีววิทยา 7  1.5 3 

 
  

  ว30281 เทคนิคปฏิบัติการฟสิกสและ
คอมพิวเตอร 

0.5 1 

     ว30282 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาและเคมี 0.5 1 
     ว30261 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ1 1.5 3 
     ว30290 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ 1.0 2 

จ30222 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร1 
(ภาษาตางประเทศท่ี2) 

1.0 2 จ30223 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร2 
(ภาษาตางประเทศท่ี2) 

1.0 2 

ส30243 หนาที่พลเมือง1 0.5 1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1 
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 8.5 18 รวมสาระเพ่ิมเติม 12.0 25 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  
1 

ก31906 ชุมนุม 
 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม   3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 17.0 39 รวมท้ังหมด 18.0 41 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 17.0 780 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 18.0 820 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 1 หองเรียนพิเศษ และ หอง 2 หองคูขนาน) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

 สาระพ้ืนฐาน   สาระพ้ืนฐาน  
ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค32103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32104 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2 

       
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 7.0 15 รวมสาระพื้นฐาน 6.0 13 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ค32205 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 ค32206 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 
อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน

เชิงวิเคราะห 
1.0 2 

ว30208 ฟสิกส 8 1.5 3 ว30209 ฟสิกส 9 1.5 3 
ว30228 เคมี 8 1.5 3 ว30229 เคมี 9 1.5 3 
ว30248 ชีววิทยา 8 1.5 3 ว30249 ชีววิทยา 9 1.5 3 
ว30283 โครงงานวิทยาศาสตร1 1.0 2 ว30284 โครงงานวิทยาศาสตร2 1.0 2 
ส30245 หนาท่ีพลเมือง3 0.5 1 ส30246 หนาท่ีพลเมือง4 0.5 1 
I30201 การศึกษาคนควา และ

สรางองคความรู (IS1) 
1.0 *2 I30202 การสื่อสารและการ

นาํเสนอ (IS2) 
1.0 *2 

ว30285 ระเบียบวิธีวิจัย 1.0 2 ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 10.5 22 รวมสาระเพ่ิมเติม 10.5 22 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  

1 

    
I30203 เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 17.5 40 รวมท้ังหมด 16.5 38 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 17.5 800 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 

 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 1 หองเรียนพิเศษ และ หอง 2 หองคูขนาน) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

 สาระพ้ืนฐาน  สาระพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค33103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33104 คณิตศาสตร 1.0 2 

    ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 *4 
        ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 
        ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพื้นฐาน 6.0 13 รวมสาระพื้นฐาน 9.5 21 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ค33205 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 ค33206 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 
ค33207 แกปญหาทางคณิตศาสตร1 0.5 1 ค33208 แกปญหาทางคณติศาสตร2 0.5 1 
ว30210 ฟสิกส 10 1.5 *4 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 
ว30230 เคมี 10 1.5 3      
ว30250 ชีววิทยา 10 1.5 3      
อ30210 การอานภาษาอังกฤษ 

ในชวีิตประจําวัน 
1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 

เชิงวิชาการ 
1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคล่ือนไหว 1.0 2     
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 8.5 19 รวมสาระเพ่ิมเติม 4.0 9 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รักษาดินแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 14.5 35 รวมท้ังหมด 13.5 33 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.5 660 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 3-6 หองเรียนปกติ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน  สาระพื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค31103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31104 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

        
ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3         
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 6.0 13 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 
อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียนใน

ชีวิตประจําวัน 
1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียนเชิง

วิชาการ 
1.0 2 

ว30201 ฟสิกส 1 2.0 4 ว30202 ฟสิกส 2 2.0 4 
ว30221 เคมี 1 1.5 3 ว30222 เคมี 2 1.5 3 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 3 

     ว30261 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ1 1.5 3 
     ว30290 คอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ 1.0 2 

ญ30228 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร1 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 ญ30229 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร2 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 

ส30243 หนาท่ีพลเมือง1 0.5 1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1 
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 9.0 19 รวมสาระเพ่ิมเติม 11.5 24 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดนิแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมทั้งหมด/สัปดาห 17.5 40 รวมท้ังหมด 17.5 40 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 17.5 800 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 17.5 800 
 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 3-6 หองเรียนปกติ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ชั่วโมง 

 สาระพ้ืนฐาน  สาระพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค32103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32104 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2  

      
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 
ศ32101 ศลิปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 7.0 15 รวมสาระพื้นฐาน 6.0 13 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 
อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน

เชิงวิเคราะห 
1.0 2 

ว30203 ฟสิกส 3 2.0 4 ว30204 ฟสิกส 4 2.0 4 
ว30223 เคมี 3 1.5 3 ว30224 เคมี 4 1.5 3 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3 
I30201 การศึกษาคนควา และ

สรางองคความรู (IS1) 
1.0 2 I30202 การส่ือสารและการ

นาํเสนอ (IS2) 
1.0 2 

       ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 
ส30245 หนาท่ีพลเมือง3 0.5 1  ส30246 หนาท่ีพลเมือง4 0.5 1  
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 9.5 19 รวมสาระเพ่ิมเติม 10.5 22 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  
1 

    
I30203 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 16.5 37 รวมท้ังหมด 16.5 38 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 740 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 

 
  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 3-6 หองเรียนปกติ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

 สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค33103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33104 คณิตศาสตร 1.0 2 

    ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 *4 
     ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 
     ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 
ศ33101 ศลิปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 9.5 21 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ค33201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 
อ30210 การอานภาษาอังกฤษ 

ในชวีิตประจําวัน 
1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 

เชิงวิชาการ 
1.0 2 

ว30205 ฟสิกส 5 2.0 4 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 
ว30225 เคมี 5 1.5 3     
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 3        
ว30293 การสรางภาพเคล่ือนไหว 1.0 2     

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 9.0 19 รวมสาระเพ่ิมเติม 4.0 9 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รักษาดนิแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 14.0 33 รวมท้ังหมด 13.5 33 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 660 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.5 660 

 
 
 
 
 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 4 แผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร  (หอง 7  หองเรียนพเิศษ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31104 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

        

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ31101 ศลิปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     

ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 

ส30221 กฎหมายเบ้ืองตน 1.0 2 ส30224 การปกครองของไทย 1.0 2 

ส30226 สังคมวิทยา 1.0 2 ส30233   ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ 1.0 2 
อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน

ในชวีิตประจําวัน 
1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน

เชิงวิชาการ 
1.0 2 

ญ30228 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร1 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 ญ30229 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร2 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 

ส30243 หนาที่พลเมือง1 0.5  1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5  1 

        ว30290 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ 1.0 2 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.0 13 รวมสาระเพ่ิมเติม 7.0 15 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม   3 รวมกิจกรรม   3 

รวมทั้งหมด/สัปดาห 14.5 34 รวมท้ังหมด 14.5 34 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 

 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 5 แผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร  (หอง 7  หองเรียนพเิศษ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ชั่วโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32104 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3 ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2 

        

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ32101 ศลิปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     

ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 

ส30225 รัฐศาสตรเบ้ืองตน 1.0 2 ส30285 อาเซียนศึกษา 1.0 2 
ส30234 กฎหมายอาญา 1.0 2 ส30231 ความสัมพันธระหวาง

ประเทศเบ้ืองตน 
1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

I30201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I30202 การส่ือสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

        ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 

ส30245 หนาที่พลเมือง3 0.5  1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5 1  

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.5 14 รวมสาระเพ่ิมเติม 7.5 16 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  
1  

 
  

I30203 เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 15.0 35 รวมท้ังหมด 15.0 35 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 

 
  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 แผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร  (หอง 7  หองเรียนพเิศษ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33104 คณิตศาสตร 1.0 2 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ33101 ศลิปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ค33201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 

ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 ท33205 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง 1.0 2 

ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 ท33206 การอานคิดวิเคราะห 1.0 2 

ส30235 กฎหมายแพงและพาณชิย 1.0 2 ส30227 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1.0 2 

ส30236 การเมืองการปกครอง
ทองถ่ินไทย 

1.0 2 ส30288 เหตุการณปจจุบัน 1.0 2 

อ30210 การอานภาษาอังกฤษ 
ในชวีิตประจําวัน 

1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคล่ือนไหว  1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 8.0 17 รวมสาระเพ่ิมเติม 8.0 17 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รักษาดินแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 13.0 31 รวมท้ังหมด 13.0 31 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 

 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียนภาษา - ภาษาญี่ปุน (หอง 8) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2563) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

 สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน  

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2        

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ31101 ศลิปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท31206 เพลงพ้ืนบาน 1.0 2 ท31202 วรรณกรรมปจจุบัน 1.0 2 

ท30201 โครงงานภาษาไทย 1.0 2 ท31207 ภาษาเพ่ือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ 

1.0 2 

อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
ในชวีิตประจําวัน 

1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

ญ30230 ภาษาญี่ปุน 1 2.0 4 ญ30231 ภาษาญี่ปุน 2 2.0 4 

ญ30236 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน1 1.0 2 ญ30237 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน2 1.0 2 

     ว30290 คอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ 1.0 2 

ส30243 หนาที่พลเมือง1 0.5 1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.5 14 รวมสาระเพ่ิมเติม 7.5 16 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมทั้งหมด/สัปดาห 15.0 35 รวมท้ังหมด 15.0 35 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 

 
 
 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรียนภาษา - ภาษาญี่ปุน (หอง 8) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ชั่วโมง 

 สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3 ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2 

        

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัตศิาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม   

ท32201 เรยีงรอยถอยคํา 1.0 2 ท32202 หลักภาษาไทย 1.0 2 

ท32203 ศลิปะการพูด 1.0 2 ท32204 การอานเพ่ือการวิเคราะหวิจารณ 1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

ญ30232 ภาษาญี่ปุน 3 2.0 4 ญ30233 ภาษาญี่ปุน 4 2.0 4 

ญ30238 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน3 1.0 2 ญ30239 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน4 1.0 2 

I30201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I30202 การส่ือสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

     ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 
ส30245 หนาท่ีพลเมือง3 0.5 1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5 1  
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 รวมสาระเพ่ิมเติม 8.5 18 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  

1 

 
 

  
I30203 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 16.0 37 รวมท้ังหมด 16.0 37 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 

 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 แผนการเรียนภาษา – ภาษาญ่ีปุน (หอง 8) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

 สาระพ้ืนฐาน  สาระพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ33101 ศลิปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 ท33205 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรม

การแสดง 
1.0 2 

ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 ท33206 การอานคิดวิเคราะห 1.0 2 

อ31210 การอานภาษาอังกฤษ 
ในชวีิตประจําวัน 

1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

ญ30234 ภาษาญี่ปุน 5 2.0 4 ญ30235 ภาษาญี่ปุน 6 2.0 4 

ญ30240 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน5 1.0 2 ญ30241 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน6 1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคล่ือนไหว  1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 2 ส30288 เหตุการณปจจุบัน 1.0 2 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 8.0 17 รวมสาระเพ่ิมเติม 8.0 17 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รักษาดินแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 13.0 31 รวมท้ังหมด 13.0 31 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 
 

 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 แผนการเรียนภาษา - ภาษาจีน (หอง 9) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

 สาระพ้ืนฐาน   สาระพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

        

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท31206 เพลงพ้ืนบาน 1.0 2 ท31202 วรรณกรรมปจจุบัน 1.0 2 

ท30201 โครงงานภาษาไทย 1.0 2 ท31207 ภาษาเพ่ือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ 

1.0 2 

อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 
ในชวีิตประจําวัน 

1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

จ30224 ภาษาจีน 1  2.0 4 จ30225 ภาษาจีน 2 2.0 4 

จ30230 ภาษาจีนฟง พูด 1 1.0 2 จ30231 ภาษาจีนฟง พูด 2 1.0 2 

    ว30290 คอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ 1.0 2 

ส30243 หนาที่พลเมือง1 0.5 1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.5 14 รวมสาระเพ่ิมเติม 7.5 16 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมทั้งหมด/สัปดาห 15.0 35 รวมท้ังหมด 15.0 35 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 

 
 
 
 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 5 แผนการเรียนภาษา - ภาษาจีน (หอง 9) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

 สาระพ้ืนฐาน  สาระพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3 ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2        

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ32101 ศลิปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท32201 เรียงรอยถอยคํา 1.0 2 ท32202 หลักภาษาไทย 1.0 2 

ท32203 ศิลปะการพูด 1.0 2 ท32204 การอานเพ่ือการ
วิเคราะหวิจารณ 

1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

จ30226 ภาษาจีน 3 2.0 4 จ30227 ภาษาจีน 4 2.0 4 

จ30232 ภาษาจีนฟง พูด 3 1.0 2 จ30233 ภาษาจีนฟง พูด 4 1.0 2 

I30201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I30202 การสื่อสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

     ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 

ส30245 หนาที่พลเมือง3 0.5 1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 รวมสาระเพ่ิมเติม 8.5 18 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  1  
 

  
I30203 เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 16.0 37 รวมท้ังหมด 16.0 37 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 
 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนภาษา – ภาษาจีน (หอง 9) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ชั่วโมง 

 สาระพ้ืนฐาน  สาระพื้นฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ33101 ศลิปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 ท33205 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรม

การแสดง 
1.0 2 

ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 ท33206 การอานคิดวิเคราะห 1.0 2 

อ31210 การอานภาษาอังกฤษ 
ในชวีิตประจําวัน 

1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

จ30228 ภาษาจีน 5 2.0 4 จ30229 ภาษาจีน 6 2.0 4 

จ30234 ภาษาจีนฟง พูด 5 1.0 2 จ30235 ภาษาจีนฟง พูด 6 1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคล่ือนไหว  1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 2 ส30288 เหตุการณปจจุบัน 1.0 2 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 8.0 17 รวมสาระเพ่ิมเติม 8.0 17 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รักษาดินแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 13.0 31 รวมท้ังหมด 13.0 31 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนภาษา - ภาษาอังกฤษ (IEP) (หอง 10) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

 สาระพ้ืนฐาน  สาระพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ1 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

       

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ31101 ศลิปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 
รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท31202 วรรณกรรมปจจุบัน 1.0 2 ท31201 ภาษาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ท31207 ภาษาเพ่ือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ 

1.0 2 ท30201 โครงงานภาษาไทย 1.0 2 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 1.0 2 อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 1.0 2 

อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 
ในชวีิตประจําวัน 

1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

พ31201 แบดมินตัน1 0.5 1 พ31202 แบดมินตัน2 0.5 1 

ญ30228 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร1 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 ญ30229 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร2 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 

     ว30290 คอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ 1.0 2 

อ30218 การเขียนภาษาอังกฤษ1 1.0 2 อ30219 การเขียนภาษาอังกฤษ2 1.0 2 

ส30243 หนาที่พลเมือง1 0.5 1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.5 14 รวมสาระเพ่ิมเติม 7.5 16 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมทั้งหมด/สัปดาห 15.0 35 รวมท้ังหมด 15.0 35 
รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 

 
 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรียนภาษา - ภาษาอังกฤษ (IEP) (หอง 10) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง 

 สาระพ้ืนฐาน  สาระพื้นฐาน  

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3 ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2 

        

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ32101 ศลิปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 
รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     

ท32202 หลักภาษาไทย 1.0 2 ท32201 เรียงรอยถอยคํา 1.0 2 

ท32204  การอานเพ่ือการวิเคราะหวิจารณ 1.0 2 ท32203 ศลิปะการพูด 1.0 2 
อ30203 ภาษาอังกฤษฟง-พูด3 1.0 2 อ30213 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทองเท่ียว 
1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

อ30231 การเขียนภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ30232 การเขียนภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 
I30201 การศึกษาคนควา และ

สรางองคความรู (IS1) 
1.0 2 I30202 การสื่อสารและการ

นาํเสนอ (IS2) 
1.0 2 

พ32201 เทเบิลเทนนิส1 0.5 1 พ32202 เทเบิลเทนนิส2 0.5 1 

       ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 

ส30245 หนาที่พลเมือง3 0.5  1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5  1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.0 15 รวมสาระเพ่ิมเติม 8.0 17 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  1  
 

  
I30203 เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 
รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 15.5 36 รวมท้ังหมด 15.5 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 

 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนภาษา - ภาษาอังกฤษ (IEP) (หอง 10) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

 สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 1.0 2 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     

ท33206 การอาน คดิ วิเคราะห 1.0 2 ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 
ท33205 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการ

แสดง 
1.0 2 ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 

อ30210 การอานภาษาอังกฤษ 
ในชวีิตประจําวัน 

1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

อ30206 การอานเพื่อความบันเทิง 1 1.0 2 อ30207 การอานเพื่อความบันเทิง 2 1.0 2 

อ30233 ภาษาอังกฤษการเขียน 5 1.0 2 อ30234 ภาษาอังกฤษการเขียน 6 1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคล่ือนไหว 1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 2 ส30288 เหตุการณปจจุบัน 1.0 2 

พ33202 กิจกรรมเขาจังหวะ 1 0.5 1 พ33203 กิจกรรมเขาจังหวะ 2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 รวมสาระเพ่ิมเติม 7.5 16 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รักษาดินแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 12.5 30 รวมท้ังหมด 12.5 30 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.5 600 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.5 600 

 
 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 4 แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคม (หอง 11) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง 

สาระพื้นฐาน  สาระพื้นฐาน  

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

       

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ31101 ศลิปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  
ท31202 วรรณกรรมปจจุบัน 1.0 2 ท31206 เพลงพ้ืนบาน 1.0 2 
ท31207 ภาษาเพ่ือการโฆษณา

ประชาสัมพันธ 
1.0 2 ท30201 โครงงานภาษาไทย 1.0 2 

อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
ในชวีิตประจําวัน 

1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

ส30221 กฎหมายเบ้ืองตน 1.0 2 ส30224 การปกครองของไทย 1.0 2 
พ31201 แบดมินตัน 1 0.5 1 พ31202 แบดมินตนั 2 0.5 1 
ญ30228 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร1 

(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 
0.5 1 ญ30229 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร2 

(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 
0.5 1 

       ว30290 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ 1.0 2 
ส30243 หนาท่ีพลเมือง1 0.5  1 ส30244 หนาท่ีพลเมือง2 0.5  1 
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 5.5 12 รวมสาระเพ่ิมเติม 6.5 14 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมทั้งหมด/สัปดาห 14.0 33 รวมท้ังหมด 14.0 33 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 660 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 660 

 
 
 
 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 5 แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคม (หอง 11) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง 

 สาระพ้ืนฐาน  สาระพื้นฐาน  

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3 ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2 

        

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ32101 ศลิปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม 
ท32202 หลักภาษาไทย 1.0 2 ท32201 เรียงรอยถอยคํา 1.0 2 
ท32204 การอานเพ่ือการวิเคราะห

วิจารณ 
1.0 2 ท32203 ศลิปะการพูด 1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

ส30225 รัฐศาสตรเบ้ืองตน 1.0 2 ส30285 อาเซยีนศึกษา 1.0 2 
I30201 การศึกษาคนควา และ

สรางองคความรู (IS1) 
1.0 2 I30202 การสื่อสารและการ

นาํเสนอ (IS2) 
1.0 2 

พ32201 เทเบิลเทนนิส 1 0.5 1 พ32202 เทเบิลเทนนิส 2 0.5 1 
       ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 

ส30245 หนาที่พลเมือง3 0.5  1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5 1  
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.0 13 รวมสาระเพ่ิมเติม 7.0 15 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  
1 

 
 

  
I30203 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 14.5 34 รวมท้ังหมด 14.5 34 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 

 



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคม (หอง 11) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ชั่วโมง 

 สาระพ้ืนฐาน   สาระพื้นฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  
ท33205 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการ

แสดง 
1.0 2 ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 

ท33206 การอาน คิด วิเคราะห 1.0 2 ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 
อ30210 การอานภาษาอังกฤษ 

ในชวีิตประจําวัน 
1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 

เชิงวิชาการ 
1.0 2 

ส30236 การเมืองการปกครองทองถิ่นไทย 1.0 2 ส30227 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1.0 2 
ส30203 ศาสนาสากล 1.0 2 ส30288 เหตุการณปจจุบัน 1.0 2 
ว30293 การสรางภาพเคล่ือนไหว  1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 
พ33202 กิจกรรมเขาจังหวะ 1 0.5 1 พ33203 กิจกรรมเขาจังหวะ 2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.0 14 รวมสาระเพ่ิมเติม 7.0 14 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รักษาดินแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 12.0 28 รวมท้ังหมด 12.0 28 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.0 560 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.0 560 

 
 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียน  ภาษา-คณิตศาสตร(หอง 12) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง 

 สาระพ้ืนฐาน  สาระพื้นฐาน  

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31104 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ1 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

        

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 

ท31202 วรรณกรรมปจจุบัน 1.0 2 ท31206 เพลงพ้ืนบาน 1.0 2 
ท31207 ภาษาเพ่ือการโฆษณา

ประชาสัมพันธ 
1.0 2 ท30201 โครงงานภาษาไทย 1.0 2 

อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียนใน
ชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

ญ30228 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร1 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 ญ30229 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร2 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 

       ว30290 คอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ 1.0 2 

ส30243 หนาท่ีพลเมือง1 0.5  1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1  

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.0 13 รวมสาระเพ่ิมเติม 7.0 15 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมทั้งหมด/สัปดาห 14.5 34 รวมท้ังหมด 14.5 34 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 

 
  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรียน  ภาษา-คณิตศาสตร(หอง 12) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32104 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 ว30114 วิทยาศาสตรโลกและ

อวกาศ 
1.5 3 

ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3         

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ32101 ศลิปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

 สาระเพิ่มเติม  สาระเพิ่มเติม  

ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 

ท32202 หลักภาษาไทย 1.0 2 ท32201 เรียงรอยถอยคํา 1.0 2 
ท32204 การอานเพ่ือการวิเคราะห

วิจารณ 
1.0 2 ท32203 ศลิปะการพูด 1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

I30201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I30202 การสื่อสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

       ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 
ส30245 หนาที่พลเมือง3 0.5  1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5  1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.5 14 รวมสาระเพ่ิมเติม 7.5 16 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  
1 

 
 

  
I30203 เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 15.0 35 รวมท้ังหมด 15.0 35 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 

  



โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียน  ภาษา-คณิตศาสตร(หอง 12) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33104 คณิตศาสตร 1.0 2 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  
ค33201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 
ท33206 การอาน คิด วิเคราะห 1.0 2 ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 
ท33205 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการ

แสดง 
1.0 2 ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 

อ30210 การอานภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

1.0 2 

อ30206 การอานเพื่อความบันเทิง 1 1.0 2 อ30207 การอานเพื่อความบันเทิง 2 1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคล่ือนไหว 1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 
ค33207 การแกปญหาทาง

คณิตศาสตร1 0.5 1 
ค33208 การแกปญหาทาง

คณิตศาสตร2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 รวมสาระเพ่ิมเติม 7.5 16 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รักษาดนิแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม   3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 12.5 30 รวมท้ังหมด 12.5 30 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.5 600 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.5 600 

 
 



1 
 

ความนํา 
 

 ผลการวิจัยของหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของกับหลักสูตรและการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มีขอดีหลายประการ เชน กําหนดเปาหมายการพัฒนาไวชัดเจน มีความยืดหยุนเพียงพอให
สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไดและจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง กรอบ
ยุทธศาสตร แผนแมบท และกฎหมายที่เก่ียวของกับการพัฒนาประเทศ จะตองมุงเนนการยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เติบโตอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดเปน
นโยบายสําคัญและเรงดวนใหมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้ง สาระ เทคโนโลยี โดยมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินการปรับปรุงกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สาระเทคโนโลยี สวนสาระภูมิศาสตร มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปน
ผูดําเนินการปรับปรุง 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังคงหลักการและโครงสรางเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 แตมุงเนนการปรับเนื้อหาใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสําคัญ เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมที่จะ
เรียนรูส่ิงตางๆ พรอมประกอบอาชีพ หรอืเรียนตอในระดับที่สูงข้ึน สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชาคม
โลกได โรงเรียนสิงหบุรีจึงไดนําหลักสูตรฉบับนี้ไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพดานความรู  และทักษะที่ จําเปนสําหรับใชเปนเคร่ืองมือในการดํารงชี วิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง ซึ่งชวยใหการพัฒนามีความสมบูรณ และเหมาะสมตอ
การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนโรงเรียนสิงหบุรีทุกคน ไดใชหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2560 
(เริ่มใชปการศึกษา 2564) 
 
 
        
        นายปราโมทย  เจริญสลุง 
                ผูอํานวยการโรงเรียนสิงหบุรี 
 

 
 
 
 
 

  



2 
 

วิสัยทัศนโรงเรียนสิงหบุรี 
 

 โรงเรียนสิงหบุรี เปนโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สรางเยาวชนชั้นนําบนพื้นฐานความ
เปนไทย และพอเพียง 
 Singburi school is the World-Class Standard School which produces highly qualified 
students based on concept of “Thainess” and the Principles Self-Sufficiency Economy. 
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและ
ลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญ
ไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดลอม 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยาง
เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรู จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 6. ความสามารถในการเปนพลโลกที่ดี  เปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะของพลโลก 10 ประการ คือ 
แสวงหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดสรางสรรค การแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความสามารถสราง
และสรุปองคความรูไดอยางเปนระบบ มีการเรียนรูและเขาใจผูอื่น มีคานิยมพ้ืนฐานและคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถสรางทางเลือกในการแกปญหาและเลือกทางเลือกในการแกปญหาไดดวยตนเอง เห็นคุณคาของ
ตนเองและผูอ่ืน มีความสามารถในการคิด ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนพลเมืองที่ดีของสังคม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือให
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 
 2.  ซื่อสัตยสุจริต 
 3.  มีวินัย 
 4.  ใฝเรียนรู 
 5.  อยูอยางพอเพียง 
 6.  มุงม่ันในการทํางาน 
 7.  รักความเปนไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสรางเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

 กลุมสาระการเรียนรู   

ภาษาไทย 
240 

(6.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 

คณิตศาสตร 
240 

(6.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 

วิทยาศาสตร 
240 

(6.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      ประวัติศาสตร 
 
      ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
      หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ ดําเนินชีวิตในสังคม 
      ภูมิศาสตร 
      เศรษฐศาสตร 

 
80 

(2.0 นก.) 
 

240 
(6.0 นก.) 

 
80 

(2.0 นก.) 
 

240 
(6.0 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

120 
(3.0 นก.) 

120 
(3.0 นก.) 

ศิลปะ 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 

การงานอาชีพ 
120 

(3.0 นก.) 
120 

(3.0 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 
240 

(6.0 นก.) 
240 

(6.0 นก.) 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 
1,640 

(41.0 นก.) 
1,640 

(41.0 นก.) 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 
3 ป ไมนอยกวา  

1,600ชม. 
3 ป ไมนอยกวา  

1,600ชม. 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

     กิจกรรมแนะแนว 120 120 
     กิจกรรมชุมนุม 120 120 
     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน  120 120 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 360 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
รวม 3 ปไมนอยกวา 

3,600 ชม. 
รวม 3 ปไมนอยกวา 

3,600 ชม. 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 1 หองเรียนพิเศษ และ หอง 2 หองคูขนาน) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน   
ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค31103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31104 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

       
ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3        
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 
ศ31101 ศลิปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพื้นฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 6.0 13 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ค31205 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 ค31206 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 
อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 

ในชวีิตประจําวัน 
1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน

เชิงวิชาการ 
1.0 2 

ว30206 ฟสิกส 6 1.5 3 ว30207 ฟสิกส 7 1.5 3 
ว30226 เคมี 6 1.5 3 ว30227 เคมี 7 1.5 3 
ว30246 ชีววิทยา 6 1.5 3 ว30247 ชีววิทยา 7  1.5 3 

 
  

  ว30281 เทคนิคปฏิบัติการฟสิกสและ
คอมพิวเตอร 

0.5 1 

     ว30282 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาและเคมี 0.5 1 
     ว30261 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ1 1.5 3 
     ว30290 คอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ 1.0 2 

จ30222 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร1 
(ภาษาตางประเทศท่ี2) 

1.0 2 จ30223 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร2 
(ภาษาตางประเทศที่2) 

1.0 2 

ส30243 หนาที่พลเมือง1 0.5 1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1 
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 8.5 18 รวมสาระเพิ่มเติม 12.0 25 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  
1 

ก31906 ชุมนุม 
 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม   3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 17.0 39 รวมท้ังหมด 18.0 41 

รวมทั้งหมด/ภาคเรียน 17.0 780 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 18.0 820 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 1 หองเรียนพิเศษ และ หอง 2 หองคูขนาน) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน   สาระพื้นฐาน  
ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค32103 คณติศาสตร 1.0 2 ค32104 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2 

       
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 7.0 15 รวมสาระพื้นฐาน 6.0 13 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพ่ิมเติม     
ค32205 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 ค32206 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 
อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน

เชิงวิเคราะห 
1.0 2 

ว30208 ฟสิกส 8 1.5 3 ว30209 ฟสิกส 9 1.5 3 
ว30228 เคมี 8 1.5 3 ว30229 เคมี 9 1.5 3 
ว30248 ชีววิทยา 8 1.5 3 ว30249 ชีววิทยา 9 1.5 3 
ว30283 โครงงานวิทยาศาสตร1 1.0 2 ว30284 โครงงานวิทยาศาสตร2 1.0 2 
ส30245 หนาท่ีพลเมอืง3 0.5 1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5 1 
I30201 การศึกษาคนควา และ

สรางองคความรู (IS1) 
1.0 *2 I30202 การส่ือสารและการ

นาํเสนอ (IS2) 
1.0 *2 

ว30285 ระเบียบวิธีวิจัย 1.0 2 ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 10.5 22 รวมสาระเพิ่มเติม 10.5 22 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  

1 

    
I30203 เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 17.5 40 รวมท้ังหมด 16.5 38 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 17.5 800 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 1 หองเรียนพิเศษ และ หอง 2 หองคูขนาน) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน  สาระพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค33103 คณติศาสตร 1.0 2 ค33104 คณิตศาสตร 1.0 2 

    ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 *4 
        ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 
        ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพ้ืนฐาน 6.0 13 รวมสาระพื้นฐาน 9.5 21 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ค33205 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 ค33206 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1.5 3 
ค33207 แกปญหาทางคณิตศาสตร1 0.5 1 ค33208 แกปญหาทางคณติศาสตร2 0.5 1 
ว30210 ฟสิกส 10 1.5 *4 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 
ว30230 เคมี 10 1.5 3      
ว30250 ชีววิทยา 10 1.5 3      
อ30210 การอานภาษาอังกฤษ 

ในชีวิตประจําวัน 
1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 

เชิงวิชาการ 
1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคลื่อนไหว 1.0 2     
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 8.5 19 รวมสาระเพิ่มเติม 4.0 9 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รกัษาดนิแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 14.5 35 รวมท้ังหมด 13.5 33 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.5 660 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 3-6 หองเรียนปกติ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ชั่วโมง 

สาระพ้ืนฐาน  สาระพื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค31103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31104 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

        
ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3         
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 6.0 13 
สาระเพิ่มเติม     สาระเพ่ิมเติม     
ค31201 คณติศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค31202 คณติศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 
อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียนใน

ชีวิตประจําวัน 
1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียนเชิง

วิชาการ 
1.0 2 

ว30201 ฟสิกส 1 2.0 4 ว30202 ฟสิกส 2 2.0 4 
ว30221 เคมี 1 1.5 3 ว30222 เคมี 2 1.5 3 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 3 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 3 

     ว30261 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ1 1.5 3 
     ว30290 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ 1.0 2 

ญ30228 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร1 
(ภาษาตางประเทศที่ 2) 

0.5 1 ญ30229 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร2 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 

ส30243 หนาท่ีพลเมอืง1 0.5 1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1 
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 9.0 19 รวมสาระเพิ่มเติม 11.5 24 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 17.5 40 รวมท้ังหมด 17.5 40 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 17.5 800 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 17.5 800 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 3-6 หองเรียนปกติ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน  สาระพื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค32103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32104 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2  

      
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 7.0 15 รวมสาระพื้นฐาน 6.0 13 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพ่ิมเติม     
ค32201 คณติศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค32202 คณติศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 
อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน

เชิงวิเคราะห 
1.0 2 

ว30203 ฟสิกส 3 2.0 4 ว30204 ฟสิกส 4 2.0 4 
ว30223 เคมี 3 1.5 3 ว30224 เคมี 4 1.5 3 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 3 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 3 
I30201 การศึกษาคนควา และ

สรางองคความรู (IS1) 
1.0 2 I30202 การส่ือสารและการ

นาํเสนอ (IS2) 
1.0 2 

       ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 
ส30245 หนาท่ีพลเมอืง3 0.5 1  ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5 1  
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 9.5 19 รวมสาระเพิ่มเติม 10.5 22 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  
1 

    
I30203 เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 16.5 37 รวมท้ังหมด 16.5 38 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 740 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.5 760 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ   
(หอง 3-6 หองเรียนปกติ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 
ค33103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33104 คณิตศาสตร 1.0 2 

    ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 *4 
     ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 
     ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพ้ืนฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 9.5 21 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ค33201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 
อ30210 การอานภาษาอังกฤษ 

ในชีวิตประจําวัน 
1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 

เชิงวิชาการ 
1.0 2 

ว30205 ฟสิกส 5 2.0 4 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 
ว30225 เคมี 5 1.5 3     
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 3        
ว30293 การสรางภาพเคลื่อนไหว 1.0 2     

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 9.0 19 รวมสาระเพิ่มเติม 4.0 9 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รักษาดินแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 14.0 33 รวมท้ังหมด 13.5 33 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 660 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.5 660 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 แผนการเรียนนติิ - รัฐศาสตร  (หอง 7  หองเรียนพิเศษ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31104 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

        

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 1 ศ31102 ศิลปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพ่ิมเติม     

ค31201 คณติศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 

ส30221 กฎหมายเบ้ืองตน 1.0 2 ส30224 การปกครองของไทย 1.0 2 

ส30226 สังคมวิทยา 1.0 2 ส30233   ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ 1.0 2 
อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน

ในชีวิตประจําวัน 
1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน

เชิงวิชาการ 
1.0 2 

ญ30228 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร1 
(ภาษาตางประเทศที่ 2) 

0.5 1 ญ30229 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร2 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 

ส30243 หนาท่ีพลเมอืง1 0.5  1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5  1 

        ว30290 คอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ 1.0 2 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.0 13 รวมสาระเพิ่มเติม 7.0 15 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม   3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 14.5 34 รวมท้ังหมด 14.5 34 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5 แผนการเรียนนติิ - รัฐศาสตร  (หอง 7  หองเรียนพิเศษ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32104 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3 ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2 

        

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพ่ิมเติม     

ค32201 คณติศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค32202 คณติศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 

ส30225 รัฐศาสตรเบ้ืองตน 1.0 2 ส30285 อาเซยีนศึกษา 1.0 2 
ส30234 กฎหมายอาญา 1.0 2 ส30231 ความสัมพันธระหวาง

ประเทศเบ้ืองตน 
1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

I30201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I30202 การส่ือสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

        ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 

ส30245 หนาท่ีพลเมือง3 0.5  1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5 1  

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.5 14 รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  
1  

 
  

I30203 เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 15.0 35 รวมท้ังหมด 15.0 35 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 6 แผนการเรียนนติิ - รัฐศาสตร  (หอง 7  หองเรียนพิเศษ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33103 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33104 คณิตศาสตร 1.0 2 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพ้ืนฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพ่ิมเติม     
ค33201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 

ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 ท33205 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการแสดง 1.0 2 

ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 ท33206 การอานคิดวิเคราะห 1.0 2 

ส30235 กฎหมายแพงและพาณิชย 1.0 2 ส30227 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1.0 2 

ส30236 การเมืองการปกครอง
ทองถ่ินไทย 

1.0 2 ส30288 เหตุการณปจจุบัน 1.0 2 

อ30210 การอานภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคลื่อนไหว  1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 8.0 17 รวมสาระเพิ่มเติม 8.0 17 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชมุนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รกัษาดนิแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 13.0 31 รวมท้ังหมด 13.0 31 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 แผนการเรียนภาษา - ภาษาญี่ปุน (หอง 8) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2563) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน  

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2        

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท31206 เพลงพ้ืนบาน 1.0 2 ท31202 วรรณกรรมปจจุบัน 1.0 2 

ท30201 โครงงานภาษาไทย 1.0 2 ท31207 ภาษาเพ่ือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ 

1.0 2 

อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
ในชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

ญ30230 ภาษาญี่ปุน 1 2.0 4 ญ30231 ภาษาญี่ปุน 2 2.0 4 

ญ30236 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน1 1.0 2 ญ30237 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน2 1.0 2 

     ว30290 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ 1.0 2 

ส30243 หนาท่ีพลเมอืง1 0.5 1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.5 14 รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 15.0 35 รวมท้ังหมด 15.0 35 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 แผนการเรียนภาษา - ภาษาญี่ปุน (หอง 8) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3 ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2 

        

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม   

ท32201 เรียงรอยถอยคํา 1.0 2 ท32202 หลกัภาษาไทย 1.0 2 

ท32203 ศิลปะการพูด 1.0 2 ท32204 การอานเพ่ือการวิเคราะหวิจารณ 1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

ญ30232 ภาษาญี่ปุน 3 2.0 4 ญ30233 ภาษาญี่ปุน 4 2.0 4 

ญ30238 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน3 1.0 2 ญ30239 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน4 1.0 2 

I30201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I30202 การส่ือสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

     ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 
ส30245 หนาท่ีพลเมอืง3 0.5 1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5 1  
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 รวมสาระเพิ่มเติม 8.5 18 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  

1 

 
 

  
I30203 เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 16.0 37 รวมท้ังหมด 16.0 37 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 6 แผนการเรียนภาษา – ภาษาญี่ปุน (หอง 8) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน  สาระพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศิลปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพ้ืนฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 ท33205 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรม

การแสดง 
1.0 2 

ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 ท33206 การอานคิดวิเคราะห 1.0 2 

อ31210 การอานภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

ญ30234 ภาษาญี่ปุน 5 2.0 4 ญ30235 ภาษาญี่ปุน 6 2.0 4 

ญ30240 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน5 1.0 2 ญ30241 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน6 1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคลื่อนไหว  1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 2 ส30288 เหตุการณปจจุบัน 1.0 2 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 8.0 17 รวมสาระเพิ่มเติม 8.0 17 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รักษาดินแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 13.0 31 รวมท้ังหมด 13.0 31 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 แผนการเรียนภาษา - ภาษาจีน (หอง 9) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน   สาระพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

        

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท31206 เพลงพ้ืนบาน 1.0 2 ท31202 วรรณกรรมปจจุบัน 1.0 2 

ท30201 โครงงานภาษาไทย 1.0 2 ท31207 ภาษาเพ่ือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ 

1.0 2 

อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 
ในชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

จ30224 ภาษาจีน 1  2.0 4 จ30225 ภาษาจีน 2 2.0 4 

จ30230 ภาษาจีนฟง พูด 1 1.0 2 จ30231 ภาษาจีนฟง พูด 2 1.0 2 

    ว30290 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ 1.0 2 

ส30243 หนาท่ีพลเมอืง1 0.5 1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.5 14 รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 15.0 35 รวมท้ังหมด 15.0 35 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5 แผนการเรียนภาษา - ภาษาจีน (หอง 9) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน  สาระพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3 ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2        

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท32201 เรียงรอยถอยคํา 1.0 2 ท32202 หลักภาษาไทย 1.0 2 

ท32203 ศิลปะการพูด 1.0 2 ท32204 การอานเพ่ือการ
วิเคราะหวิจารณ 

1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

จ30226 ภาษาจีน 3 2.0 4 จ30227 ภาษาจีน 4 2.0 4 

จ30232 ภาษาจีนฟง พูด 3 1.0 2 จ30233 ภาษาจีนฟง พูด 4 1.0 2 

I30201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I30202 การส่ือสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

     ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 

ส30245 หนาท่ีพลเมอืง3 0.5 1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 รวมสาระเพิ่มเติม 8.5 18 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  1  
 

  
I30203 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 16.0 37 รวมท้ังหมด 16.0 37 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 16.0 740 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 แผนการเรียนภาษา – ภาษาจีน (หอง 9) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน  สาระพื้นฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพ้ืนฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 ท33205 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรม

การแสดง 
1.0 2 

ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 ท33206 การอานคิดวิเคราะห 1.0 2 

อ31210 การอานภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

จ30228 ภาษาจีน 5 2.0 4 จ30229 ภาษาจีน 6 2.0 4 

จ30234 ภาษาจีนฟง พูด 5 1.0 2 จ30235 ภาษาจีนฟง พูด 6 1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคลื่อนไหว  1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 2 ส30288 เหตุการณปจจุบัน 1.0 2 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 8.0 17 รวมสาระเพิ่มเติม 8.0 17 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รกัษาดนิแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 13.0 31 รวมท้ังหมด 13.0 31 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 13.0 620 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 แผนการเรียนภาษา - ภาษาอังกฤษ (IEP) (หอง 10) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน  สาระพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ1 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

       

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     
ท31202 วรรณกรรมปจจุบัน 1.0 2 ท31201 ภาษาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ท31207 ภาษาเพ่ือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ 

1.0 2 ท30201 โครงงานภาษาไทย 1.0 2 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 1.0 2 อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 1.0 2 

อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 
ในชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

พ31201 แบดมินตัน1 0.5 1 พ31202 แบดมินตัน2 0.5 1 

ญ30228 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร1 
(ภาษาตางประเทศที่ 2) 

0.5 1 ญ30229 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร2 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 

     ว30290 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ 1.0 2 

อ30218 การเขียนภาษาอังกฤษ1 1.0 2 อ30219 การเขียนภาษาอังกฤษ2 1.0 2 
ส30243 หนาท่ีพลเมอืง1 0.5 1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.5 14 รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 15.0 35 รวมท้ังหมด 15.0 35 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5 แผนการเรียนภาษา - ภาษาอังกฤษ (IEP) (หอง 10) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน  สาระพื้นฐาน  

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3 ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2 

        

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     

ท32202 หลักภาษาไทย 1.0 2 ท32201 เรยีงรอยถอยคาํ 1.0 2 

ท32204  การอานเพ่ือการวิเคราะหวิจารณ 1.0 2 ท32203 ศลิปะการพูด 1.0 2 
อ30203 ภาษาอังกฤษฟง-พูด3 1.0 2 อ30213 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทองเท่ียว 
1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

อ30231 การเขียนภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 อ30232 การเขียนภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 
I30201 การศึกษาคนควา และ

สรางองคความรู (IS1) 
1.0 2 I30202 การส่ือสารและการ

นาํเสนอ (IS2) 
1.0 2 

พ32201 เทเบิลเทนนิส1 0.5 1 พ32202 เทเบิลเทนนิส2 0.5 1 

       ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 

ส30245 หนาท่ีพลเมอืง3 0.5  1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5  1 
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.0 15 รวมสาระเพิ่มเติม 8.0 17 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  1  
 

  
I30203 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 
รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 15.5 36 รวมท้ังหมด 15.5 36 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.5 720 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 6 แผนการเรียนภาษา - ภาษาอังกฤษ (IEP) (หอง 10) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33101 คณิตศาสตร 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพ้ืนฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

สาระเพิ่มเติม     สาระเพิ่มเติม     

ท33206 การอาน คิด วิเคราะห 1.0 2 ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 
ท33205 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการ

แสดง 
1.0 2 ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 

อ30210 การอานภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

อ30206 การอานเพ่ือความบันเทงิ 1 1.0 2 อ30207 การอานเพ่ือความบันเทิง 2 1.0 2 

อ30233 ภาษาอังกฤษการเขียน 5 1.0 2 อ30234 ภาษาอังกฤษการเขียน 6 1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคล่ือนไหว 1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 2 ส30288 เหตุการณปจจุบัน 1.0 2 

พ33202 กิจกรรมเขาจังหวะ 1 0.5 1 พ33203 กิจกรรมเขาจังหวะ 2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 

กิจกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รกัษาดนิแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 12.5 30 รวมท้ังหมด 12.5 30 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.5 600 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.5 600 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคม (หอง 11) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน  สาระพื้นฐาน  

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31101 คณติศาสตร 1.0 2 ค31102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

       

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม สาระเพ่ิมเติม  
ท31202 วรรณกรรมปจจุบัน 1.0 2 ท31206 เพลงพ้ืนบาน 1.0 2 
ท31207 ภาษาเพ่ือการโฆษณา

ประชาสัมพันธ 
1.0 2 ท30201 โครงงานภาษาไทย 1.0 2 

อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
ในชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

ส30221 กฎหมายเบ้ืองตน 1.0 2 ส30224 การปกครองของไทย 1.0 2 
พ31201 แบดมินตัน 1 0.5 1 พ31202 แบดมินตัน 2 0.5 1 
ญ30228 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร1 

(ภาษาตางประเทศที่ 2) 
0.5 1 ญ30229 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร2 

(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 
0.5 1 

       ว30290 คอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ 1.0 2 
ส30243 หนาท่ีพลเมอืง1 0.5  1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5  1 
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 5.5 12 รวมสาระเพิ่มเติม 6.5 14 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 14.0 33 รวมท้ังหมด 14.0 33 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 660 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.0 660 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5 แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคม (หอง 11) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน  สาระพื้นฐาน  

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32101 คณติศาสตร 1.0 2 ค32102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3 ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 1.5 3 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ2 
1.0 2 

        

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 
ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัตศิาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 1 ศ32102 ศลิปะ 0.5 1 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม สาระเพ่ิมเติม 
ท32202 หลักภาษาไทย 1.0 2 ท32201 เรียงรอยถอยคาํ 1.0 2 
ท32204 การอานเพ่ือการวิเคราะห

วิจารณ 
1.0 2 ท32203 ศิลปะการพูด 1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

ส30225 รฐัศาสตรเบ้ืองตน 1.0 2 ส30285 อาเซียนศกึษา 1.0 2 
I30201 การศึกษาคนควา และ

สรางองคความรู (IS1) 
1.0 2 I30202 การส่ือสารและการ

นาํเสนอ (IS2) 
1.0 2 

พ32201 เทเบิลเทนนิส 1 0.5 1 พ32202 เทเบิลเทนนิส 2 0.5 1 
       ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 

ส30245 หนาท่ีพลเมือง3 0.5  1 ส30246 หนาที่พลเมือง4 0.5 1  
 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.0 13 รวมสาระเพิ่มเติม 7.0 15 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  
1 

 
 

  
I30203 เพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 14.5 34 รวมท้ังหมด 14.5 34 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 6 แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคม (หอง 11) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน   สาระพื้นฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33101 คณติศาสตร 1.0 2 ค33102 คณิตศาสตร 1.0 2 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพ้ืนฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

สาระเพิ่มเติม สาระเพิ่มเติม  
ท33205 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการ

แสดง 
1.0 2 ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 

ท33206 การอาน คิด วิเคราะห 1.0 2 ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 
อ30210 การอานภาษาอังกฤษ 

ในชีวิตประจําวัน 
1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษ 

เชิงวิชาการ 
1.0 2 

ส30236 การเมืองการปกครองทองถิ่นไทย 1.0 2 ส30227 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1.0 2 
ส30203 ศาสนาสากล 1.0 2 ส30288 เหตุการณปจจุบัน 1.0 2 
ว30293 การสรางภาพเคล่ือนไหว  1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 
พ33202 กิจกรรมเขาจังหวะ 1 0.5 1 พ33203 กิจกรรมเขาจังหวะ 2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.0 14 รวมสาระเพิ่มเติม 7.0 14 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชมุนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รกัษาดนิแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 12.0 28 รวมท้ังหมด 12.0 28 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.0 560 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.0 560 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 แผนการเรียน  ภาษา-คณิตศาสตร(หอง 12) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ปการศึกษา 2564) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

 สาระพื้นฐาน  สาระพื้นฐาน  

ท31101 ภาษาไทย 1.0 2 ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค31103 คณติศาสตร 1.0 2 ค31104 คณิตศาสตร 1.0 2 

ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1.5 3 ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ1 1.5 3 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 

        

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30101 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 ส30102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 1 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 1 ศ31102 ศลิปะ 0.5 1 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30101 การงานอาชีพ1 0.5 1 ง30102 การงานอาชีพ2 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 

ท31202 วรรณกรรมปจจุบัน 1.0 2 ท31206 เพลงพ้ืนบาน 1.0 2 
ท31207 ภาษาเพ่ือการโฆษณา

ประชาสัมพันธ 
1.0 2 ท30201 โครงงานภาษาไทย 1.0 2 

อ30204 ภาษาอังกฤษอาน-เขียนใน
ชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30205 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิชาการ 

1.0 2 

ญ30228 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร1 
(ภาษาตางประเทศที่ 2) 

0.5 1 ญ30229 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร2 
(ภาษาตางประเทศท่ี 2) 

0.5 1 

       ว30290 คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ 1.0 2 

ส30243 หนาท่ีพลเมอืง1 0.5  1 ส30244 หนาที่พลเมือง2 0.5 1  

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.0 13 รวมสาระเพิ่มเติม 7.0 15 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก31901 แนะแนว   1 ก31905 แนะแนว   1 
ก31902 ชุมนุม 

  1 
ก31906 ชุมนุม 

 

1 
ก31903 รักษาดินแดน ก31907 รักษาดินแดน 
ก31904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก31908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด/สัปดาห 14.5 34 รวมท้ังหมด 14.5 34 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 14.5 680 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 แผนการเรียน  ภาษา-คณิตศาสตร(หอง 12) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ปการศึกษา 2565) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 1.0 2 ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค32103 คณติศาสตร 1.0 2 ค32104 คณิตศาสตร 1.0 2 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการคํานวณ1 
1.0 2 ว30114 วิทยาศาสตรโลกและ

อวกาศ 
1.5 3 

ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 1.5 3         

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส32102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

ส30103 ประวัติศาสตรสากล 0.5 1 ส30104 ประวัตศิาสตรสากล 0.5 1 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ32102 สุขศึกษาและพลศกึษา 0.5 1 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 1 ศ32102 ศิลปะ 0.5 1 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 
ง30103 การงานอาชีพ3 0.5 1 ง30104 การงานอาชีพ4 0.5 1 

รวมสาระพ้ืนฐาน 8.5 18 รวมสาระพื้นฐาน 7.5 16 

 สาระเพ่ิมเติม  สาระเพิ่มเติม  

ค32201 คณติศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 

ท32202 หลักภาษาไทย 1.0 2 ท32201 เรียงรอยถอยคาํ 1.0 2 
ท32204 การอานเพ่ือการวิเคราะห

วิจารณ 
1.0 2 ท32203 ศิลปะการพูด 1.0 2 

อ30208 การอานบทความ 1.0 2 อ30209 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
เชิงวิเคราะห 

1.0 2 

I30201 การศึกษาคนควา และ
สรางองคความรู (IS1) 

1.0 2 I30202 การส่ือสารและการ
นาํเสนอ (IS2) 

1.0 2 

       ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 2 
ส30245 หนาท่ีพลเมอืง3 0.5  1 ส30246 หนาท่ีพลเมือง4 0.5  1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 6.5 14 รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก32901 แนะแนว   1 ก32905 แนะแนว   1 
ก32902 ชุมนุม 

  1 
ก32906 ชุมนุม 

 

1 
ก32903 รักษาดินแดน ก32907 รักษาดินแดน 
ก32904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก32908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  
1 

 
 

  
I30203 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน (IS3) 

รวมกิจกรรม  3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 15.0 35 รวมท้ังหมด 15.0 35 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 15.0 700 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนสิงหบุรี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 แผนการเรียน  ภาษา-คณิตศาสตร(หอง 12) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ปการศึกษา 2566) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ช่ัวโมง 

สาระพ้ืนฐาน สาระพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 1.0 2 ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 

ค33103 คณติศาสตร 1.0 2 ค33104 คณิตศาสตร 1.0 2 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 2 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 1 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 1 ศ33102 ศลิปะ 0.5 1 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 *3 

รวมสาระพ้ืนฐาน 5.0 11 รวมสาระพื้นฐาน 5.0 11 

 สาระเพ่ิมเติม   สาระเพิ่มเติม  
ค33201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2.0 4 
ท33206 การอาน คิด วิเคราะห 1.0 2 ท33201 การเขียนเชิงสรางสรรค 1.0 2 
ท33205 ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการ

แสดง 
1.0 2 ท33207 วรรณกรรมเยาวชน 1.0 2 

อ30210 การอานภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 

1.0 2 อ30211 การอานภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

1.0 2 

อ30206 การอานเพ่ือความบันเทงิ 1 1.0 2 อ30207 การอานเพ่ือความบันเทิง 2 1.0 2 

ว30293 การสรางภาพเคลื่อนไหว 1.0 2 ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 1.0 2 
ค33207 การแกปญหาทาง

คณิตศาสตร1 0.5 1 
ค33208 การแกปญหาทาง

คณิตศาสตร2 0.5 1 

 **วิถีพุทธ  1  **วิถีพุทธ  1 

รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 รวมสาระเพิ่มเติม 7.5 16 

กจิกรรม     กิจกรรม     
ก33901 แนะแนว   1 ก33905 แนะแนว   1 
ก33902 ชุมนุม 

  1 
ก33906 ชุมนุม 

 

1 
ก33903 รักษาดินแดน ก33907 รักษาดินแดน 
ก33904 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 ก33908 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน   1 

รวมกิจกรรม   3 รวมกิจกรรม   3 

รวมท้ังหมด 12.5 30 รวมท้ังหมด 12.5 30 

รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.5 600 รวมท้ังหมด/ภาคเรียน 12.5 600 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท3๑๑๐๒  ภาษาไทย    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท3๒๑๐๑ ภาษาไทย    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท3๒๑๐๒  ภาษาไทย    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท3๓๑๐๑  ภาษาไทย    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท3๓๑๐๒  ภาษาไทย    2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ท๓๑๒๐๑ ภาษาและวัฒนธรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๑๒๐๒ วรรณกรรมปจจุบัน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๑๒๐๓ ประวัติวรรณคดีสมัยกอนกรงุรัตนโกสินทร   2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๑๒๐๔ การอานและพิจารณาหนังสือ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๑๒๐๖ เพลงพื้นบาน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๑๒๐๗ ภาษาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๒๒๐๑ เรียงรอยถอยคาํ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๒๒๐๒ หลักภาษาไทย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๒๒๐๓ ศลิปะการพูด 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๒๒๐๔ การอานเพ่ือการวิเคราะหวิจารณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๒๒๐๕ คติชนวิทยา 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๒๒๐๖ การเขียนเพ่ือกิจธุระ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๓๒๐๑ การเขียนเชิงสรางสรรค 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๓๒๐๒ ภาษิตในวรรณกรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๓๒๐๓ วรรณคดีมรดก 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๓๒๐๕ ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการแสดง 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๓๒๐๖ การอานคิดวิเคราะห 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๓๒๐๗ วรรณกรรมเยาวชน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๓๒๐๘ ภาษาไทยพาเพลิน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ท๓๐๒๐๑ โครงงานภาษาไทย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท31๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักการอานออกเสียงบทรอยแกวประเภทความเรียง และบทรอยกรอง การตีความ  
แปลความ ขยายความ วิเคราะหวิจารณ ประเมินคาจากเรื่องที่อาน การคาดคะเนเหตุการณ และตอบ
คําถามจากสื่อตาง ๆ เชน นิทาน วรรณคดีในบทเรียน คําสอน และบทอาเศียรวาท อธิบายหลักการสังเกต
คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เขียนจดหมายกิจธุระ ผลิตงานเขียน เขียน
เรียงความ เขียนยอความ เขียนอธิบาย บรรยาย และพรรณนาและเขียนบันทึกความรู สรุปแนวคิดและ
แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟงและดู อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ลักษณะของภาษา  
แตงบทรอยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ การวิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ
เบื้องตน ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานท่ีกําหนด และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจและ
นําไปใชอางอิง 
 โดยใชกระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
กระบวนการเขียนสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู
ความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย มีความเขาใจและ
แสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 เพ่ือตระหนักและเห็นคุณคาภาษาไทย รักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  นําความรูและขอคิด 
ไปประยุกตใชในการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต มีนิสัยรักการอานและการเขียน มีมารยาทในการอาน  
การเขียน การฟง การดู และการพูด รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
ท1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/6, ม.4-6/9 
ท2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/7, ม.4-6/8 
ท3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/6 
ท4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ท5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6 
 
รวมทั้งหมด  ๒4  ตัวช้ีวัด 
  



32 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท31๑๐2 รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการวิเคราะหแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเร่ืองที่อานและเสนอแนวคิดใหม ตอบคําถามจาก 
การอานประเภทตาง ๆ อานเร่ืองตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก บันทึก ยอความ และ
รายงาน สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ได
ตามวัตถุประสงค เขียนยอความ บันทึกการศึกษาคนควา วิเคราะหแนวคิดการใชภาษาและความนาเชื่อถือ 
ประเมินเรื่องที่ฟงและดู พูดในโอกาสตาง ๆ อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของ
ภาษา แตงบทรอยกรองประเภทโคลง อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคําในภาษาไทย วิเคราะหและ
วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลกัการวิจารณเบ้ืองตน ทองบทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
 โดยใชกระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
กระบวนการเขียนสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
กระบวนการสรางความตระหนักในการเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรูความคิด
อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย มีความเขาใจและแสดง
ความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 เพ่ือตระหนักและเห็นคุณคาภาษาไทย รักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  นําความรูและขอคิด
ไปประยุกตใชในการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต มีนิสัยรักการอานและการเขียน มีมารยาทในการอาน 
การเขียน การฟง การดู และการพูด รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
ท๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙ 
ท๒.๑ ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๘ 
ท๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ 
ท๔.๑ ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗ 
ท๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ 
 
รวมทั้งหมด  ๒4  ตัวช้ีวัด 
  



33 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท32๑๐1 รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกวประเภทบทความและบทรอยกรองประเภทรายยาวและฉันท  
อานตีความ แปลความ และขยายความ วิเคราะหวิจารณ คาดคะเนเหตุการณ  และประเมินคาจากเรื่องท่ี
อาน การเขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค ผลิตงานเขียนของตนและประเมินงานเขียน
ของผูอ่ืน สรุปแนวคิดจากเร่ืองที่ฟงและดู วิเคราะหแนวคิดการใชภาษาและความนาเชื่อถือ ประเมินเร่ืองท่ี
ฟงและดูและนําไปประยุกตใช มีวิจารณญาณในการเลือกฟงและดู ใชคําและกลุมคําสรางประโยค แตงบท
รอยกรองวิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคม ทองบท
อาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
 โดยใชกระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
กระบวนการเขียนสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
กระบวนการสรางความตระหนักในการเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรูความคิด
อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย มีความเขาใจและแสดง
ความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 เพ่ือใหสามารถใชทักษะทางภาษาไดอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ เลือกคนควา อาน 
สื่อนวัตกรรมใชภูมิปญญาและแหลงเรียนรู  สามารถวิเคราะหวิจารณ  สรางองคความรู ตระหนักและเห็น
คุณคาภาษาไทย รักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  นําความรูและขอคิดไปประยุกตใชในการแกไขปญหา
ในการดําเนินชีวิต มีนิสัยรักการอานและการเขียน มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การดู และการ
พูด รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีคุณธรรมจรยิธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
ท๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗   
ท๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๘        
ท๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖   
ท๔.๑ ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๗  
ท๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
 
รวมทั้งหมด  ๒2  ตัวช้ีวัด 
  



34 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท32๑๐2 รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 การศึกษาการอานออกเสียงบทรอยแกวประเภทสารคดี บทโฆษณา และบทรอยกรองประเภท
ลิลิต   และโคลง  วิเคราะหวิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อาน และเสนอความคิดใหมอยาง 
มีเหตุผล  อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และ เขียนสื่อสารในรูปแบบ
ตาง ๆ ผลิตงานเขียนของตนเองและประเมินงานเขียนผูอ่ืน เขียนรายงานการศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจตาม
หลักการเขียนเชิงวิชาการ  บันทึกการศึกษาคนควา มีวิจารณญาณในการเลือกฟงและดู วิเคราะหอิทธิพล
ของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น วิเคราะหและประเมินคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรม 
และรวมรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษา 
 โดยใชกระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต
กระบวนการเขียนสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
กระบวนการสรางความตระหนักในการเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรูความคิด
อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย มีความเขาใจและแสดง
ความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย เพ่ือใหเกิดความรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม 
 เพ่ือใหสามารถใชทักษะทางภาษาไดอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ เลือกคนควา อาน 
สื่อนวัตกรรมใชภูมิปญญาและแหลงเรียนรู  สามารถวิเคราะหวิจารณ  สรางองคความรู ตระหนักและเห็น
คุณคาภาษาไทย รักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ รักและหวงแหนภาษาไทย ภาษาถ่ิน วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย วรรณกรรมทองถ่ินของตนเองในฐานะเอกลักษณประจําชาติไทย นําความรูและขอคิดไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต มีนิสัยรักการอานและการเขียน มีมารยาทในการอาน  
การเขียน การฟง การดู และการพูด รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
ท๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗    
ท๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗        
ท๓.๑ ม.๔-๖/๖   
ท๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๖  
ท๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔ 
 
รวมทั้งหมด  19  ตัวช้ีวัด 
  



35 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท33๑๐1 รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 การศึกษาหลักการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองประเภทตาง ๆ การอานตีความ 
แปลความ  และขยายความ วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อาน คาดคะเนเหตุการณ ประเมินคาจากเรื่องท่ี
อาน วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อาน ตอบคําถามจากงานเขียนประเภทตาง ๆ  
อานเร่ืองแลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส
และแหลงเรียนรูตาง ๆ มีมารยาทในการอาน เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค  
ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบตาง ๆ บันทึกการศึกษาคนควาเพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง มีมารยาทในการ
เขียนแตงบทรอยกรองประเภทโคลง กาพย วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและ
วรรณกรรม สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามท่ีกําหนด
และบทรอยกรองตามความสนใจ 
 โดยใชกระบวนการอานพัฒนาความรู ความคิด นําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตใช
กระบวนการเขียนที่พัฒนาการเขียนในรูปแบบตาง ๆ เขียนสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการ
เรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และกระบวนการสรางความตระหนักในการเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และ
พูดแสดงความรูความคดิอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 เพ่ือใหสามารถใชทักษะทางภาษาไดอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ ตระหนักและเห็น
คุณคาภาษาไทย รักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ รักและหวงแหนภาษาไทย ภาษาถิ่น วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย วรรณกรรมทองถ่ินของตนเองในฐานะเอกลักษณประจําชาติไทย นําความรูและขอคิดไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต มีนิสัยรักการอานและการเขียน มีมารยาทในการอาน  
การเขียน การฟง การดู และการพูด รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
ท1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/๗, ม.4-6/๘, ม.4-6/9 
ท2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/7, ม.4-6/8 
ท3.1 ม.4-6/๑, ม.4-6/๒, ม.4-6/๓, ม.4-6/4, ม.4-6/๕, ม.4-6/๖ 
ท4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/๓, ม.4-6/5, ม.4-6/๗ 
ท5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/๕, ม.4-6/6 
 
รวมทั้งหมด  30  ตัวช้ีวัด 
  



36 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ท33๑๐2 รายวิชา ภาษาไทย                                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  ๖๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.๕     หนวยกิต 
 

 การศึกษาหลักการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองประเภทตาง ๆ การอานตีความ 
แปลความ  และขยายความ วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อาน คาดคะเนเหตุการณ ประเมินคาจากเรื่องท่ี
อาน วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงกับเรื่องที่อาน ตอบคําถามจากงานเขียนประเภทตาง ๆ  
อานเรื่องแลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด มีมารยาทในการอาน เขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ไดตรง
ตามวัตถุประสงค แตงบทรอยกรองประเภทฉันท วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดี
และวรรณกรรม สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามท่ี
กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ 
 โดยใชกระบวนการอานพัฒนาความรู ความคิด นําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต 
ใชกระบวนการเขียนที่พัฒนาการเขียนในรูปแบบตาง ๆ เขียนสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการ
เรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการกลุม กระบวนการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และกระบวนการสรางความตระหนักในการเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และ
พูดแสดงความรูความคดิอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 เพ่ือใหสามารถใชทักษะทางภาษาไดอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ ตระหนักและเห็น
คุณคาภาษาไทย รักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ รักและหวงแหนภาษาไทย ภาษาถ่ิน วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย วรรณกรรมทองถ่ินของตนเองในฐานะเอกลักษณประจําชาติไทย นําความรูและขอคิดไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต มีนิสัยรักการอานและการเขียน มีมารยาทในการอาน  
การเขียน การฟง การดู และการพูด รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
ท1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/๖, ม.4-6/๗, ม.4-6/๘, ม.4-6/9 
ท2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/7, ม.4-6/8 
ท3.1 ม.4-6/4 
ท4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/5 
ท5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/6 
 
รวมทั้งหมด  25  ตัวช้ีวัด 
  



37 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท31201  รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม                กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4        เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง         จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายของภาษา วัฒนธรรม ความสัมพันธของภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทย ภาษาไทย
ที่มีความสัมพันธกับศิลปะแขนงตาง ๆ คือสถาปตยกรรม จิตรกรรม  ประติมากรรม นาฏศิลป ดนตรีไทย 
และวรรณคดี การใชภาษาที่มีความสัมพันธกับประเพณีตลอดจนภาษาและสํานวนไทยที่ไดจากประเพณี
ตาง ๆ  
 ฝกวิเคราะหเรื่องเก่ียวกับคติชาวบานประเภทตาง ๆ บทกลอนสําหรับเด็ก เพลงชาวบาน สุภาษิต 
สํานวน คําพังเพย ปริศนาคําทาย ความเชื่อโชคลาง การละเลนของเด็ก ตํานาน เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของคนไทย นําไปใชในชีวิตประจําวันไดโดยเฉพาะความสําคัญของ
ภาษาไทย ในการสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันเปนเอกลักษณของชาติไทย ใชกระบวนการอานคิดวิเคราะห 
สังเคราะห และการอานอยางมีวิจารณญาณ  
 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
ซาบซึ้ง ตระหนักในคุณคาและรักษาภาษาไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม เสริมสรางใหนักเรียนเกิดความ
รักชาติ ศาสน กษัตรยิ มีวินัยใฝเรยีนรู มุงมั่นในการทํางานและรักความเปนไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑. บอกความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมไดถูกตองและใชภาษาที่สัมพันธกับศิลปะแขนงตาง ๆ  
 และประเพณีไทยได 
๒. บอกความสัมพันธระหวางภาษาและคติชาวบาน และบอกความสําคัญของภาษาไทยในการสืบทอด 
 วัฒนธรรมไทย 
๓.  คนควาความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมในดานตาง ๆ จากแหลงเรียนรู และนําวัฒนธรรมเหลานั้นมาแสดงได 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
  



38 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท31202  รายวิชา วรรณกรรมปจจุบัน                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4        เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง         จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและทําความเขาใจความหมาย  ประเภท  วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย อานวรรณกรรม
ปจจุบัน ประเภทสารคดี บันเทิงคดี รอยแกวและรอยกรอง  
 ฝกวิเคราะหลักษณะเฉพาะและคุณคาของวรรณกรรมไทย รวมทั้งวิจารณวรรณกรรมไดอยาง 
มีหลักการ และเชื่อมโยงประสบการณที่ไดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
 เพ่ือมีมารยาทในการอาน การเขียน และการพูด และเห็นคุณคาของการอานวรรณกรรมไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.    ศึกษาความหมาย และประเภทของวรรณกรรมไทยปจจุบัน    
๒.    ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย  
๓.    อานวรรณกรรมไทยปจจุบันไดอยางมีหลักการ และมีมารยาทในการอาน  
๔.    เขียนวิเคราะห และบอกคุณคาวรรณกรรมไทยปจจุบันได   
๕.    เขียนรายงานการวิจารณวรรณกรรมไทยปจจุบันไดอยางมีหลักการ และมีมารยาทในการเขียน  
๖.    พูดวิจารณวรรณกรรมไทยปจจุบันไดอยางมีหลักการ และมีมารยาทในการพูด  
๗.    สามารถนําความรูที่ได มาประยุกตใชในการอานวรรณกรรมปจจุบันเพ่ือพิจารณาตัดสินใจในการแกไข
 ปญหาตาง ๆในชีวิตจรงิได 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



39 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท31203 รายวิชา ประวัติวรรณคดีสมัยกอนกรุงรัตนโกสินทร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4        เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง           จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคนควา สรุปเนื้อหา ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะ และภูมิหลังของวรรณคดี
สมัยสุโขทัย วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง และวรรณคดีสมัยอยุธยาตอน
ปลาย คุณคาของวรรณคดี กวีและผลงานในสมัยสุโขทัย จนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 ฝกใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ
วรรณคดีสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา และเกิดความซาบซึ้ง ตระหนัก รักความเปนไทย รูคุณคา มีความ
ภาคภูมิใจในภูมิปญญาในภาษาอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมทางชาติสืบทอดมาแตบรรพบุรุษ ตลอดจนเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนตอไป 
 เพื่อนําความรูที่ไดจากการอาน การศึกษาคนควาไปใชในการสรางความรู ความคิด ไปใช
แกปญหาในการดําเนินชีวิต พรอมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกแกผูเรียนใหตระหนักในความสําคัญและคุณคา
วรรณคดี เพื่อรวมอนุรักษและเผยแพรวรรณคดี ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมและสะทอนภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษของไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   อธิบายลักษณะภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา 
๒.   วิเคราะห จําแนก และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของวรรณคดีสมยัสุโขทัยและอยุธยา 
๓.   วิเคราะหเชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรยีนรูทางประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของคนในอดีต 
๔.   มีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรวรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



40 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท31204  รายวิชา การอานและพิจารณาหนังสือ          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4        เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง         จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักการอานและพิจารณาหนังสือ เลือกอานงานเขียนและหนังสือประเภทตาง ๆ  
ทั้งบันเทิงคดีสารคดี ท่ีเปนรอยแกว รอยกรอง และวิเคราะหวิจารณแสดงความคิดเห็น ประเมินคาเรื่องที่
อานตามหลักการพิจารณาหนังสืออยางมีเหตุผล โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห สืบคนขอมูล และอภิปราย
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
 ฝกอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ทั้งบันเทิงคดี สารคดี รอยแกว รอยกรอง เขียนวิเคราะหวิจารณ
และแสดงความคดิเห็น เก่ียวกับเร่ืองที่อานตามหลักการพิจารณาหนังสือ นําความรูที่ไดจากการอานไปใชใน
ชีวิตประจําวัน มีมารยาทในการอาน 
 เห็นคุณคาและความสําคัญในการอาน และสามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเองมีมารยาทในการ
อาน มีความรับผิดชอบ กระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง มีทัศนคติและคานิยมที่ดีในการอาน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ศึกษาหลักการอาน หลักการพิจารณาหนังสือ และมีมารยาทในการอาน 
๒. บอกประเภทหนังสือ และเลือกหนังสืออานได 
๓. วิเคราะหแนวคิด การใชภาษาและความนาเชื่อถือจากเร่ืองท่ีอานไดอยางมีเหตุผล 
๔. วิเคราะหและวิจารณแสดงความคิดเห็นประเมินคาสารคดีและบันเทิงคดีทั้งรอยแกวและรอยกรองได 
๕. เขียนพิจารณาหนังสือประเภทตาง ๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตองตาม
 หลักการพิจารณาหนังสือและมีมารยาทการเขียน 
๖. สามารถนําความรูจากการอานและพิจารณาหนังสือไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท31206  รายวิชา  เพลงพ้ืนบาน                       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4               เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง              จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับบทเพลงพ้ืนบาน ภูมิปญญาภาษาไทยที่ปรากฏในบทเพลงพ้ืนบาน 
เห็นคุณคาและความสําคัญของบทเพลงพื้นบานในแตละภาคของไทย 
 ฝกทักษะการออกเสียงและการรองเพลงพ้ืนบาน และพัฒนาสมรรถภาพการรองและแสดงโดยใช
เทคนิคการรองในทํานองหรือจังหวะประเภทตาง ๆ รวมทั้งการถายทอดนําเสนอความสามารถจากการฝก
รองและแสดงเพลงพ้ืนบานได 
 เพื่อใหสามารถตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของมรดกทางภาษาไทยที่บรรพบุ รุษได
สรางสรรคข้ึนไวเพื่อความจรรโลงใจ และสามารถรกัษา ตอยอด ถายทอดไปสูเยาวชนรุนหลังได 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   วิเคราะหและจําแนกประเภทของเพลงพื้นบานได 
๒.   เห็นคุณคาและความสําคัญของเพลงพ้ืนบานในแตละภาคของไทย 
๓.   ฝกซอมเพลงพ้ืนบานที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคตาง ๆ ได 
๔.   ถายทอดเพลงพ้ืนบานอันเปนเอกลักษณของทองถ่ินหรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูได 
๕.   รักษาและตอยอดเพลงพ้ืนบานในทองถ่ินหรือชุมชนของตนเองได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท31207  รายวิชา ภาษาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4           เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการโฆษณา บทบาทของการโฆษณาตอสังคม 
เศรษฐกิจ การตลาด กระบวนการโฆษณา การวางแผนโฆษณา และศึกษาความหมาย ความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ และหลักการประชาสัมพันธ กระบวนการประชาสัมพันธ กลุมเปาหมายของการ
ประชาสัมพันธ เครื่องมือการประชาสัมพันธ กลยุทธและเทคนิคการประชาสัมพันธ คุณลักษณะของนัก
ประชาสัมพันธ จรยิธรรมของนักประชาสัมพันธ 
 ฝกการคิดวิเคราะหกลุมเปาหมาย ตีความสารโฆษณาประชาสัมพันธ วางแผนการโฆษณา
ประชาสัมพันธ การใชภาษาในการสื่อสาร กลยุทธและเทคนิคการโฆษณาประชาสัมพันธรวมถึงคุณธรรม 
จริยธรรมของนักโฆษณาประชาสัมพันธ 
 เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการสรางโฆษณาสามารถประยุกตใชความรูในการ
วิเคราะห วางแผน สรางสรรคกลยุทธในการใชสื่อตาง ๆ ดวยเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรคผลงานภายใตกรอบของคุณธรรม จริยธรรม ความใสใจ
และความรบัผิดชอบรวมกันระหวาง สื่อมวลชน ชุมชนและสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิด ความหมาย ของหลักการ บทบาทของการโฆษณาและ
 การประชาสัมพันธ 
๒. เพื่อใหผูเรียนวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธอยางมีขั้นตอนและวิเคราะหขอมูลสินคาและ
 บริการ รวมถึงกลุมเปาหมายและยุทธวิธีการนําเสนอ  
๓. เพื่อใหผูเรียนมีความรู เก่ียวกับวิธีการประชาสัมพันธและสื่อประชาสัมพันธ การวางแผนการ
 ประชาสัมพันธ  
๔.   เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียนสื่อโฆษณาและวางแผนการประชาสัมพันธได 
๕.   เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓๒๒๐๑    รายวิชา เรียงรอยถอยคํา                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5             เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง               จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาฉันทลักษณและวิธีการเขียนบทรอยกรองเบ้ืองตนอันไดแกกาพย กลอน โคลง ราย 
ความหมายของวรรณกรรมวรรณศิลป วรรณกรรมรวมสมัย กวีรวมสมัย   
 ฝกใชคําในการประพันธไดถูกตองตามฉันทลักษณ  ใชภาษาสละสลวย ตรงกับความหมาย  มีกวี
โวหารที่สื่ออารมณความรูสึกไดเหมาะสมกับรูปแบบของบทประพันธใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน
บทรอยกรอง   
 เพ่ือใหมีมารยาทและใชภาษาในการเขียนอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม  มีความซื่อสัตยในการ
สรางสรรคผลงานดวยตนเอง ยกยองผูมีผลงานในดานการเขียนบทรอยกรองในจังหวัดสิงหบุรี  รวมสืบสาน
งานเขียนประเภทบท รอยกรองเพื่อดํารงเอกลักษณทางภาษาของชาติไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑. มีความรูเรื่องลักษณะของงานเขียนประเภทรอยแกวและรอยกรอง  
๒. บอกความสําคัญของฉันทลักษณและลักษณะบังคับของคาํประพันธ 
๓. อธิบายความหมายของวรรณกรรม วรรณศิลป วรรณกรรมรวมสมัย  
๔. ศึกษาหลักการแตงคําประพันธประเภทกาพย กลอน โคลง ราย  
๕. ใชคําไดตรงความหมาย  
๖. ใชภาษาอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม  
๗. นําความรูและประสบการณจากการอานไปใชพัฒนาสมรรถภาพในการเขียน  
๘. วิเคราะหบทรอยกรองดานเน้ือหาและรูปแบบคุณคาดานวรรณศิลปและสังคม รวมทั้งการวิจารณ  
 และประเมินคา  
๙. ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนบทรอยกรองโดยการกําหนดหัวขอ รูปแบบ โครงเร่ือง เนื้อหา 
 องคประกอบในดานฉันทลักษณ การยกรางตรวจทาน ปรับปรุงแกไขและการเขียนบทรอยกรอง       
 ประเภทตาง ๆ ไดอยางสมบูรณ  
1๐. มีมารยาทในการเขียนโดยใชภาษาสุภาพ รบัผิดชอบในสิ่งท่ีเขียน เขียนอยางสรางสรรค 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓๒๒๐2    รายวิชา หลักภาษาไทย                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5             เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง               จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักภาษาไทยเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ระบบเสียงและอักษรไทย การเขียนคํา
ในภาษาไทย การยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย การสรางคําในภาษาไทย รวมท้ัง การคิด 
วิเคราะห ชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทย กลุมคําและประโยค เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลัก 
ภาษาไทย สามารถนําความรูไปใชวิเคราะหการใชภาษาไทยและใชไดอยางถูกตอง อันจะนําไปสู การอนุรักษ
และพัฒนาภาษาไทย  
 ฝกการฟงคําบรรยายจากอาจารย  หรือวิทยากร ศึกษาจากแบบเรียน เอกสาร คู มือ 
สื่อสารมวลชนรูปแบบตาง ๆ สื่ออินเทอรเน็ต การสาธิต การเขาคายวิชาการ และศึกษาคนควาดวยตนเอง
จาก เว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะดานการคิด การสื่อสาร การพูดและใชเทคโนโลยีแกปญหาตางๆ 
นํามาใชกับทักษะชีวิต และเปนนักเรียนท่ีมีลักษณะอันพึงประสงคคือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยทั้งตอ
ตนเองและผูอ่ืนอีกทั้งยังเปนผูท่ีมีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทาํงาน รักความเปนไทยและ
มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของภาษา ตลอดจนวิเคราะหองคประกอบของภาษา
 และระบุลักษณะสําคัญของภาษาไทย 
๒. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเสียงในภาษาไทย ทั้งพยัญชนะ สระและวรรณยุกต พยางคปด
 พยางคเปด คําเปนคําตาย คําครคุาํลหุ รวมทั้งการผันวรรณยุกต 
๓. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเหตุผลของการยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
 ตลอดจนขอสังเกตเก่ียวกับลักษณะของคํายืมภาษาตางประเทศที่ใชอยูในภาษาไทย 
๔. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการสรางคําในภาษาไทย ทั้งประสมคํา ซ้ําคํา ซอนคาํ สมาสคํา 
 และการสนธิคํา  
๕.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับชนิดและหนาที่ของคําในภาษาไทยทั้ง ๗ ชนิด 
๖.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของกลุมคํา ตลอดจนชนิดและหนาที่ของกลุมคํา 
 ในภาษาไทยทั้ง ๗ ชนิด  
7.   นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของประโยค องคประกอบของประโยค และชนิดของ
 ประโยคตามเกณฑท่ีใชในการแบง 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



45 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓๒๒๐3    รายวิชา ศิลปะการพูด         กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5          เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง              จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักการและวิเคราะหแนวทางการพูดที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบตาง ๆ เรียนรูศิลปะการ
พูด  การใชถอยคํา น้ําเสียง และการใชทาทางประกอบการพูดตามกาลเทศะ การพูดในโอกาสตาง ๆ 
ตลอดจนการพูดในงานอาชีพ 
 ฝกออกแบบการพูด  วางโครงรางการพูด  และสามารถเตรียมการพูดในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม อันไดแก การพูดเร่ืองมารยาททางสังคม การพูดในโอกาสตาง ๆ ทั้งแบบท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการรวมถึงการพูดเฉพาะอาชีพ 
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและมีทักษะในการพูด  ตลอดจนเห็นคุณคาการใชภาษาพูดในฐานะ
เปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   บอกความหมายและความสําคัญของการพูด 
๒.   อธิบายการพูดข้ันพ้ืนฐาน ประเภทของการพูด และกลวิธีในการพูด 
๓.   มีความรูเรื่องการพูดระหวางบุคคล 
๔.   สามารถพูดพูดระหวางบุคคล การแนะนําตนเอง การพูดทักทายปราศรัย การสนทนา การสัมภาษณ 
๕. พูดเลาเร่ือง ลําดับความคิด เหตุการณเร่ืองราวตาง ๆ การใชน้ําเสียง กิริยาทาทางใหสอดคลองกับ 
 การพูดเลาเรื่อง 
๗.   พูดในโอกาสตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
๘.   พูดแสดงความคิดเห็น โตแยง หรือสนับสนุนอยางมี เหตุผลในการประชุม หรือแสดงทัศนะ                
 ในโอกาสตาง ๆ 
๙.   พูดอภิปรายในกลุมยอย และอภิปรายในท่ีประชุม 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓๒๒๐4    รายวิชา การอานเพื่อการวิเคราะหวิจารณ    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5          เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง              จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการอานรอยแกว รอยกรอง ตีความ แปลความเร่ืองที่อาน การวิเคราะหและวิจารณงาน
เขียนประเภทบันเทิงคดีและสารคดี รวมถึงบทความ เร่ืองส้ัน และมีมารยาทในการอาน เขียนยอความจาก
สื่อประเภทเรื่องสั้น สารคดี บทความวิชาการ และวรรณกรรมพ้ืนบาน วิเคราะหแนวคิด การใชภาษา และ
ความนาเชื่อถืออยางมีเหตุผล มีมารยาทในการฟง การด ูการพูด วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจากสื่อ
สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลป และดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ฝกกระบวนการอานตีความ แปลความ วิเคราะห ยอความจากงานเขียนประเภทบันเทิงคดีและ
สารคดี แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหวิจารณไดอยางมีเหตุผล  
 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในเร่ืองที่อานเห็นคุณคาของสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส เห็น
คุณคาของวรรณกรรมท่ีอาน ใฝรู ใฝเรียน มีมารยาทในการอาน การฟง ดู พูด และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนอานจับใจความ ตีความไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.   นักเรียนอานวิเคราะห วิจารณจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.   นักเรียนอธิบายการใชภาษา คุณคาวรรณศิลป ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๔.   นักเรียนนําสิ่งท่ีอานไปปรับใชในชีวิตประจําวัน                                                                     
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



47 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓๒๒๐5    รายวิชา คติชนวิทยา                        กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5          ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง     จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายความสําคัญ และการแบงประเภทของคติชน รูปแบบและบทบาทหนาที่ของคติ
ชนประเภทตาง ๆ รวมทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณในแตละทองถ่ิน ขนบนิยม ภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินที่สะทอนภาพสังคม  
 ฝกการเก็บรวบรวมขอมูลดานคติชนวิทยาในพ้ืนท่ีแหลงขอมูล จําแนกหมวดหมู วิเคราะหขอมูล
รวมถึงกรณีศึกษา 
 เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิปญญาไทยเปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถ่ินในดานคุณคา
ของการสรางสรรค พัฒนา และสืบทอดภูมิปญญาตอวิถีชีวิตไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจประวัติความเปนมาของคติชนวิทยา 
๒.   เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลคติชนวิทยาแตละประเภท 
๓.   เพื่อใหผูเรียนสามารถเก็บรวบรวมขอมูลทางคติชนวิทยาในพื้นที่แหลงขอมูลได 
๔.   เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓๒๒๐6    รายวิชา การเขียนเพื่อกิจธุระ            กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5             เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง               จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา อธิบาย ความหมายและความสําคัญ ประเภทของงานเขียนและองคประกอบในการเขียน 
ความหมายและบทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกสในชีวิตประจําวัน โดยเขียนหรอืการพูดอธิบาย 
 ฝกทักษะการเขียนเพื่อกิจเฉพาะ การเขียนประกาศ การเขียนจดหมาย การเขียนโฆษณา 
การเขียนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส การเขียนสื่ออิเล็กทรอนิกส เขียนแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนที่สาธารณะ
มีมารยาทในการเขียนสื่อสารโดยใชกระบวนการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหรูหลักการเขียนนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง มีความประณีตในการใชภาษา เขาใจการใช
ภาษาที่สละสลวยทําใหผูอื่นเขาใจไดแจมแจง สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกอนุรักษ
ภาษาอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   เขียนขอความโดยใชถอยคําไดถูกตอง 
๒.   เขียนสื่อสารในชีวิตประจําวันในรูปแบบตาง ๆ ไดตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง 
 มีขอมูลและสาระสําคัญชัดเจน 
๓.   เขียนเพื่อการศึกษา เขียนบันทึกความรู เขียนรายงาน เขียนโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 
๔.   บอกแนวทางการเขียนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระดับภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะอยางมีมารยาท 
๕.   เขียนสื่อสารผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชระดับภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะอยางมีมารยาท 
๖.   เขียนแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยใชภาษาสุภาพสละสลวย 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓3201    รายวิชา การเขียนเชิงสรางสรรค             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง              จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห ความหมายและความสําคัญของการเขียนเชิงสรางสรรค หลักการเขียนเชิง
สรางสรรค รูจักการเขียนอยางสรางสรรค ใชลีลาโวหารในการพัฒนางานเขียนของตน ศึกษาหลักการเขียน
บันเทิงคดี สารตัถคดี เพ่ือสรางสรรคงานเขียน ศึกษาวิเคราะหการแตงบทรอยกรอง  
 ฝกทักษะการเขียนบันเทิงคดี เขียนนิทาน เขียนเร่ืองสั้น เขียนงานสารัตถคดี เขียนบันทึก เขียน
บทความ เขียนสารคดี เขียนบทรอยกรอง เขียนโฆษณา เขียนอวยพรและเขียนเพ่ือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
โดยทักษะกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม และกระบวนการปฏิบัติในการเขียนเชิงสรางสรรค 
ทักษะการคิดอยางสรางสรรค 
 เพ่ือใหรูหลักการเขียนและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและสามารถนําทักษะที่ไดมาพัฒนา
งานเขียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดอยางสรางสรรคและเหมาะสม  เห็นคุณคา ความสําคัญของการเขียนเชิง
สรางสรรค มีมารยาทในการเขียน รักการเขียนและมีจิตสํานึกอนุรักษภาษาอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑. บอกความหมาย ความสําคัญและประเภทของการเขียนเชิงสรางสรรคได 
๒. เลือกใชคาํไดตรงกับความหมาย ใชภาษาสละสลวย และถูกตองตามหลักการเขียน 
๓. อธิบายความหมายและประเภทของงานเขียนบันเทิงคดีและสารัตถคดีได                                                                  
๔. เขียนนิทานได 
๕. เขียนเรื่องสั้นได 
๖. เขียนสารคดีได                                                                                                                             
๗. อธิบายหลักการเขียนและสามารถเขียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดอยางเหมาะสม 
๘. ใชทักษะทางภาษาในการสรางงานเขียนโนมนาวใจ จรรโลงใจ  และเขียนเชิงสรางสรรคได 
๙. เขียนคาํอวยพรได  
๑๐. เขียนโฆษณาได 
๑๑. อธิบายความหมายและหลักการเขียนรอยกรองได 
๑๒. แตงคําประพันธประเภทกลอนสุภาพและกาพยยานีไดอยางสรางสรรค 
๑๓. รวบรวมขอมูลและจดบันทึกเหตุการณตางไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค 
๑๔.  มีมารยาทในการเขียน  เขียนอยางสรางสรรค  และอางอิงแหลงที่มาได   
 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓3202    รายวิชา ภาษิตในวรรณกรรม                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง              จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาสํานวนภาษา  คําพังเพย  สุภาษิตที่มีอยูในวรรณคดีและวรรณกรรมของไทย  
 ฝกทักษะกระบวนการในการวิเคราะห  วิจารณ  คนควา  รวบรวม  ประเมินคา  ตามหลักการ
วิเคราะห  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมของไทย   ในดานวรรณศิลป  และดานสังคม  เพื่อนําเอา  
สํานวน  คําพังเพย  สุภาษิตที่ปรากฏ  มาใชในการพูด  การเขียน  ถายทอดดวยภาษาที่แสดงออกซึ่ง
วัฒนธรรมทางภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับระดับภาษา  มีความซาบซึ้งและเขาใจในคุณคาของสํานวน 
คําพังเพย  สุภาษิต   
 เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  อนุรักษและสืบสานใหเปนวัฒนธรรมทาง
ภาษาไทยตอไป 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ศึกษาความหมาย ที่มา ลักษณะและประเภทของวรรณคดแีละวรรณกรรมของไทย                                  
๒. ศึกษาความหมาย ที่มาลักษณะความสําคัญ ของสํานวน คาํพังเพยและสุภาษิตของไทย                         
๓. ศึกษาคนควาเก่ียวกับการวิเคราะหวิจารณ วรรณคดีและวรรณกรรมของไทย                                               
๔. คนควา รวบรวม สํานวนคําพังเพย สุภาษิตจากวรรณคดีและวรรณกรรมของไทยที่ปรากฏแลวและของ
 ทองถ่ินตน                                                                                                                                             
๕. วิเคราะหเน้ือหา รูปแบบและคุณคาดานวรรณศิลป ดานสังคม วิจารณและประมาณคา สํานวน  
 คําพังเพย สุภาษิต จากวรรณคดีและวรรณกรรมของไทยท่ีกําหนดให (สวัสดิรักษา สุภาษิตสอนหญิง 
 เพลงยาวถวายโอวาท)                                                                                                                                                     
๖. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นจากการวิเคราะห วิจารณ การฟง การดสูํานวน คําพังเพย สุภาษิตจาก
 วรรณคดีและวรรณกรรมของไทย                                                                                                          
๗. เขาใจโลกทัศนและวิถีชีวิตของคนไทยจากการศึกษาสํานวน คําพังเพย สุภาษิต จากวรรณคดีและ
 วรรณกรรมของไทย                                                                                                                                
๘. พูดและเขียนโดยใชสํานวน คําพังเพยและสุภาษิตไดถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษาและสอดคลอง
 กับโอกาสและวัฒนธรรมไทย                                                                                                                 
๙. นําเสนอผลงานเก่ียวกับสํานวน คําพังเพย และสุภาษิตในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเผยแผตอสาธารณชน   
๑๐. เสนอแนะวิธีการอนุรักษและสืบสานการใชสํานวนภาษา คําพังเพยและสุภาษิต เปนรูปธรรม   
 สามารถปฏิบัติได                                                                                                                                   
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
  



51 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓3203    รายวิชา วรรณคดีมรดก                กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง              จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวรรณคดีสําคัญ  อันเปนเอกลักษณของชาติไทย ๔ เร่ือง คือเร่ืองรามเกียรติ์ ขุนชาง ขุนแผน 
พระอภัยมณี และอิเหนา ในดานเน้ือหาของเร่ือง คุณคาแหงสุนทรียภาพทางภาษาศาสตรประเพณี
วัฒนธรรม เกร็ดความรูความภูมิปญญาไทย คติธรรม สะทอนภาพสังคมไทยในอดีต ศิลปกรรม และ
นาฏกรรม วิเคราะหวิจารณ ตัวละครเพื่อหาแบบอยางที่ดี เปนตัวอยางในชีวิต คนหาภาพลักษณท่ีดีงามของ
คนไทยในอดีต เพ่ือนําไปใช ใหเกิดประโยชนตอสังคมปจจุบัน 
 ฝกเขียนเรื่องยอวรรณคดี ๔ เร่ือง คือรามเกียรติ์ ขุนชางขุนแผน พระอภัยมณี และอิเหนา สรุป
ความคิดเห็น จากเน้ือหาวรรณคดี ในดานคุณคาที่ปรากฏในเน้ือเรื่องแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับวรรณคดี
ใหเหตุผลตามแนวความคิดที่ปรากฏแสดงละคร แสดงบทบาทสมมติ เพื่อคิดคนทารําประกอบเพลงจาก
วรรณคด ี 
 เพ่ือใหเห็นคุณคาและความสําคัญของวรรณคดีในฐานะเปนมรดกทางวัฒนธรรมนําแบบอยางที่ดี
จากวรรณคดีไปใชในชีวิตประจําวัน รูบทบาทหนาที่มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลา
ที่กําหนด 
 
ผลการเรียนรู 
1.  บอกความหมายและแยกประเภทของวรรณคดีได 
2.  บอกกําเนิดหรอืท่ีมาและคุณคาของวรรณคดีได 
3.  บอกประวัติผูแตง ลักษณะคําประพันธและจุดมุงหมายในการแตงวรรณคดีได 
4.  เลาเรื่องตลอดเรื่องโดยสังเขปจากวรรณคดีท่ีนํามาเรยีนได 
5.  ถอดคําประพันธและสรปุใจความสําคัญจากวรรณคดีตอนที่นํามาเรยีนได 
6.  บอกความหมายและใชคําศัพท สํานวน โวหาร สุภาษิต คําพังเพยที่อยูในวรรณคดีได 
7.  บอกไดวาขอความที่กําหนดใหมีลักษณะอยางไรหรือหมายถึงใครได 
8.  ตอบคําถาม วิจารณเนื้อเร่ือง ตัวละคร สรุปขอคิด คติธรรม คุณคาที่ไดจากวรรณคดีและนํามาใชใน
 ชีวิตประจําวันได 
9.  เขียนวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนักเร่ืองและพฤติกรรมของตัวละครสําคัญในวรรณคดีได 
10. พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความงามทางดานวรรณศลิป อรรถรสจากวรรณคดีได 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
 
  



52 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓3205    รายวิชา ภาษาไทยเพ่ือกิจกรรมการแสดง      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง              จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูความเขาใจในการฟง การดู การพูด การเขียน และการอานอยางมีวิจารณญาณและ
มีประสิทธิภาพ  
 ฝกทักษะการอานถูกตอง  ตามหลักการอาน และการใชภาษาในการสื่อสารเพ่ือการแสดง   
 เพื่อใชภาษาในการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยสอดคลองกับขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และ
วัฒนธรรม นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ศึกษาความหมาย การใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักการอาน 
๒. ศึกษาความหมาย การเลาเร่ือง                         
๓. ศึกษาคนควาการทําหนาที่โฆษกและพิธีกร                                               
๔. คนควา รวบรวมการใชภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง 
๕. วิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการบรรยายประกอบการแสดง 
๖. พูดและเขียนเก่ียวกับบทบาทสมมุติได                                                                                                             
๗. พูดและเขียนโดยใชสํานวน คําพังเพยและสุภาษิตไดถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษาและสอดคลอง
 กับโอกาสและวัฒนธรรมไทย                                                                                                                 
๘. นําเสนอผลงานการแสดง   
๙. เสนอแนะวิธีการมีมารยาทในการเขาชมการแสดง 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
  



53 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓3206    รายวิชา การอานคิดวิเคราะห                กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6             เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง               จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการอานจับใจความ ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห วิจารณ คาดคะเนเหตุการณ
แสดงความคิดเห็นโตแยง แสดงความคิดใหม ประเมินคาจากสิ่งที่อานประเภทสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส
และแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่ใหขอมูลสารสนเทศ ความรู ประสบการณ แนวคิด ทฤษฎีเพื่อใชตอบคําถามจาก
การอานประเภทตาง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด  
 ฝกเขียนสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มีขอมูลสาระสําคัญชัดเจน  
เชื่อมโยงความคิดจากการอาน เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ รายงานและสังเคราะห
ความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรยีนรูตาง ๆ  
 เพ่ือมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน พัฒนาความรูทางอาชีพ มีมารยาทในการอาน มีทัศนคติที่ดีตอ
การอาน เห็นคุณคาและประโยชนจากการอาน  ใฝเรียนรู และอนุรักษความเปนไทย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   จับใจความ ตีความ แปลความ ขยายความ และสรปุความ จากเร่ืองที่อาน 
๒.   วิเคราะหและวิจารณเร่ืองที่อานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตผุล 
๓.   คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานและประเมินคาเพ่ือนําความรูความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาใน
 การดําเนินชีวิต 
๔.   วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเร่ืองที่อาน เชื่อมโยงความคิดและเสนอแนวคิด
 ใหมอยางมีเหตุผล 
๕.   ตอบคําถามจากการอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ภายในเวลา ที่กําหนด 
๖.   อานเรื่องตาง ๆ เชื่อมโยงความคิด แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความและรายงาน 
๗.   สังเคราะหความรู จากการอาน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูตาง ๆ มาพัฒนา 
 การเรียน พัฒนาความรูทางอาชีพ 
๘.   มีมารยาทในการอาน 
๙.   เห็นคุณคาและประโยชนจากการอาน 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
  



54 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓3207    รายวิชา วรรณกรรมเยาวชน                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็ก อานวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
เพ่ือใหเกิดขอสังเกต เกิดความคิดสรางสรรค ไดแนวทางในการสรางวรรณกรรมสําหรับเด็ก ฝกเขียนโครง
เร่ือง เขียนเรื่อง ฝกทําภาพประกอบใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ใหสามารถทําหนังสือภาพสําหรับเด็กโดยใช
ความรู ประสบการณ จินตนาการอยางสรางสรรค และใชถอยคําสํานวนท่ีเหมาะสม นําเสนอผลงานดวยวิธี
ตาง ๆ  
 ฝกเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กดวยรอยแกว หรือรอยกรองโดยใชความรู ประสบการณ 
จินตนาการ หรอืกําหนดสถานการณขึ้น ใชถอยคําสํานวนสละสลวย ใหเนื้อหาสาระนาอาน กอใหเกิดความ
เพลิดเพลินจะชวยพัฒนาความรู ความคิด 
 เพื่อใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับการสรางวรรณกรรมสําหรับเด็ก ประเภท และรูปแบบของ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคการสรางวรรณกรรมสําหรับเด็ก ฝกฝนใหวิเคราะห 
และประเมินคา เพ่ือนําไปสูการฝกทาํวรรณกรรมสําหรับเด็กที่มีคุณภาพ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   อธิบายลักษณะของวรรณกรรมสําหรับเด็กได 
๒.   บอกประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
๓.   สรุปสาระจากวรรณกรรมสําหรบัเด็กที่อานได 
๔.   เขียนโครงเรื่อง เนื้อเร่ืองวรรณกรรมสําหรับเด็กได 
๕.   ทําภาพประกอบใหสอดคลองกับเนื้อเร่ืองได 
๖.   ทําหนังสือวรรณกรรมสําหรับเด็กได 
๗.   นําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ ได 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



55 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท๓3208    รายวิชา ภาษาไทยพาเพลิน               กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะของเกมที่เก่ียวกับภาษาวัฒนธรรม การสรางเกมที่เปน
ประโยชนในการเรยีนรู วิเคราะห ความหมาย ประเภท โวหารภาพพจน ความหมาย ลักษณะ ประเภทของ
เพลงไทยลูกทุง เพลงพ้ืนบาน การวิเคราะหสุนทรยีภาพในเพลง 
 ฝกการอานวิเคราะห ภาษาที่ใชในการเขียนคําขวัญ ความหมาย ลักษณะของคําขวัญวิเคราะห
การใชภาษาโฆษณาประชาสัมพันธ ภาษาในหนังสือพิมพ ภาษาในการหาเสียง การอานวิเคราะหรอยกรอง 
กาพย โคลง กลอน การอานรูปแบบคําประพันธ ประเภทบทละคร กลอนกลบท ศึกษาความหมายของกล
บท รูปแบบของกลบท การเขียนกลอนกลบท การเขียนวรรณรูปและการเขียนสรางสรรคที่นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ศึกษาการใชภาษาในการสื่อสารอินเทอรเน็ต ภาษาพูด ศัพทสแลง สํานวนที่ใชใน
อินเทอรเน็ตประโยชนและโทษและขอสังเกตของการใชภาษาในการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต ศึกษาระเบียบ
วิธีคิดการพัฒนาดวยภาษา  ความสัมพันธของภาษากับความคิด 
 เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และเห็นคุณคาของการใชภาษาไทย ที่มีเนื้อหาสรางสรรค
ทั้งหลักไวยากรณ การฟง พูด อาน เขียน รวมท้ังการวิเคราะหองคความรูภาษาและวัฒนธรรมไทยบาง
ประการ ตลอดจนจัดหมู แยกแยะความรูวิชาการใชภาษาไทย การใชเกมที่มีลักษณะนาสนใจ สอดคลองกับ
ยุคสมัยของผูเรียน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ใชสํานวนไทยสื่อสารไดตรงความหมายและนําไปใชในการเขียน 
๒. อธิบายความหมาย ประเภท ประวัติความเปนมาของเกม 
๓. นํารปูแบบเกมพะหมี มาใชในการพัฒนาความรูและสรางความบันเทิงในรูปแบบการแขงขัน 
๔. อธิบายความหมาย ประเภทโวหารภาพพจน และนําไปใชโดยหาโวหารภาพพจนจากเพลงสตรงิได 
๕. วิเคราะหภาษา สภาพสังคม คานิยมและสุนทรียภาพในเพลงไทยลูกทุงรวมทั้งบอกโวหารท่ีมีเพลง 
๖. อธิบายบทรอยกรอง ๓ ประเภท กาพยยานี ๑๑  โคลงสี่สุภาพและกลอนแปด ในรูปแบบตาง ๆ
 ตลอดจนวิเคราะหวิจารณสามารถนําไปแตงพะหมีได 
๗. เลือกฟง ดูภาพยนตร และวิเคราะหวิจารณตามรูปแบบ 
๘. วิเคราะหการใชภาษาในสื่อสารสนเทศที่เปนภาษาแบบแผน ภาษาศัพทสแลง คําศัพทบัญญัติ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ท30201    รายวิชา โครงงานภาษาไทย             กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาทักษะในการแกปญหาภาษาไทย โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูจักวางแผนในการ
ทํางาน การศึกษาคนควาขอมูลความรู ออกแบบการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอคนพบ 
และสามารถนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ อยางสรางสรรค 
 ฝกทักษะในการแกปญหาภาษาไทย โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูจักการวางแผนการ
ทํางานตามลําดับขั้นตอน จัดทําโครงงานตามความสนใจฝกการคิดวิเคราะหและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
 เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบ และกระตือรือรน ปฏิบัติตามกรอบงานที่ไดวางแผนและตารางเวลาท่ี
กําหนดเห็นคุณคาและความสําคัญ ในการใชกระบวนการวิทยาศาสตรคนหาคําตอบ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   ศึกษาความหมายของโครงงานภาษาไทย 
๒.   ศึกษาหลักการสําคัญของโครงงานภาษาไทย 
๓.   บอกจุดมุงหมายของการทําโครงงานภาษาไทย 
๔.   ลําดับขั้นตอนในการทําโครงงานภาษาไทย 
๕.   เขียนเคาโครงของโครงงานภาษาไทย 
๖.   การนําเสนอโครงงานภาษาไทย 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓2๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓3๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
อ๓0๒01 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒02 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒03 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒04 ภาษาอังกฤษอาน-เขียนในชีวิตประจําวัน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒05 ภาษาอังกฤษอาน-เขียนเชิงวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒06 การอานเพ่ือความบันเทิง 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒07 การอานเพ่ือความบันเทิง 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒08 การอานบทความ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒09 ภาษาอังกฤษอาน-เขียนเชิงวิเคราะห 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒10 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒11 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒12 ภาษาอังกฤษโครงงาน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒13 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒14 ภาษาอังกฤษฟง-พูดสากล 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒15 ภาษาอังกฤษฟง-พูดสากล 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒16 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒17 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒18 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒19 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒20 ภาษาอังกฤษเพื่อการคนควา 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒21 ภาษาอังกฤษเพื่อการคนควา 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒22 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒23 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒24 ภาษาอังกฤษสูชุมชน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒25 ภาษาอังกฤษสูชุมชน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒26 ภาษาอังกฤษสูชุมชน 3 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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อ๓0๒27 ภาษาอังกฤษสูชุมชน 4 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒28 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒29 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒30 ภาษาอังกฤษสูชุมชน 5 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒31 ภาษาอังกฤษการเขียน 3 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒32 ภาษาอังกฤษการเขียน 4 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒33 ภาษาอังกฤษการเขียน 5 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
อ๓0๒34 ภาษาอังกฤษการเขียน 6 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาจีน) 
จ๓0๒14 ภาษาจีนเบื้องตน 1 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
จ๓0๒15 ภาษาจีนเบื้องตน 2 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
จ๓0๒16 ภาษาจีนเบื้องตน 3 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
จ๓0๒17 ภาษาจีนเบื้องตน 4 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
จ๓0๒18 ภาษาจีนเบื้องตน 5 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
จ๓0๒19 ภาษาจีนเบื้องตน 6 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
จ๓0๒20 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
จ๓0๒21 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
จ๓0๒22 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
จ๓0๒23 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
จ๓0๒24 ภาษาจีน 1 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
จ๓0๒25 ภาษาจีน 2 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
จ๓0๒26 ภาษาจีน 3 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
จ๓0๒27 ภาษาจีน 4 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
จ๓0๒28 ภาษาจีน 5 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
จ๓0๒29 ภาษาจีน 6 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
จ๓0๒30 ภาษาจีนฟงพูด 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
จ๓0๒31 ภาษาจีนฟงพูด 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
จ๓0๒32 ภาษาจีนฟงพูด 3 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
จ๓0๒33 ภาษาจีนฟงพูด 4 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
จ๓0๒34 ภาษาจีนฟงพูด 5 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
จ๓0๒35 ภาษาจีนฟงพูด 6 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาญ่ีปุน) 
ญ๓0๒20 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 1 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒21 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 2 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒22 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 3 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒23 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 4 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒24 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 5 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒25 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 6 6 ชั่วโมง/สัปดาห  12๐ ชั่วโมง/ภาค 3.0 หนวยกิต 
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ญ๓0๒26 ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒27 ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒28 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ญ๓0๒29 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ญ๓0๒30 ภาษาญี่ปุน 1 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒31 ภาษาญี่ปุน 2 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒32 ภาษาญี่ปุน 3 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒33 ภาษาญี่ปุน 4 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒34 ภาษาญี่ปุน 5 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒35 ภาษาญี่ปุน 6 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒36 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒37 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒38 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 3 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒39 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 4 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒40 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 5 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ญ๓0๒41 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน ๖ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาเวียดนาม) 
ต30201 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ต30202 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ31101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน  ในสถานการณจริงและสถานการณจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม  
  มีความสามารถในการอาน ออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรองและละครสั้น
เลือกและใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณอยางคลองแคลว  ถายโอน
ขอมูลที่ไดจากการฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนความเรียงและที่ไมใชความเรียงเปนถอยคํา
ของตนเอง หรือในรูปแบบอ่ืนๆ พูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น อธิบาย จับใจความสําคัญ
เก่ียวกับประสบการณของตนเอง ขาวหรือเหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน  พรอมทั้งใหเหตุผลอละ
ยกตัวอยางประกอบอยางเหมาะสม  สรุปใจความสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง ขาว เหตุการณ หรือ
สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม มีความรูความสามารถอธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา  รวมทั้งเขารวมแนะนํา  จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม  
  เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือแสวงหา
ความรูรวมท้ังสืบคนขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินของตนเองหรือประเทศชาติเปน
ภาษาอังกฤษ 
 
ตัวชี้วัด 
ต๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔    
ต๑.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕     
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓    
ต๒.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต๔.๑ ม.๔-๖/๑  
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
 
รวมทั้งหมด  ๒1  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ31102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง        จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน  ในสถานการณจริงและสถานการณจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม   
 มีความสามารถในการอาน ออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรองและละครสั้น
เลือกและใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณอยางคลองแคลว  ถายโอน
ขอมูลที่ไดจากการฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนความเรียงและที่ไมใชความเรียงเปนถอยคํา
ของตนเอง หรือในรูปแบบอ่ืนๆ พูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น อธิบาย จับใจความสําคัญ
เก่ียวกับประสบการณของตนเอง ขาวหรือเหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน  พรอมทั้งใหเหตุผลอละ
ยกตัวอยางประกอบอยางเหมาะสม สรุปใจความสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง ขาว เหตุการณ หรือ
สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม มีความรูความสามารถอธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา  รวมทั้งเขารวมแนะนํา  จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม  
  เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูรวมทั้งสืบคนขอมูลจาก
สื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินของตนเองหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ตัวชี้วัด 
ต๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔    
ต๑.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕     
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓    
ต๒.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต๔.๑ ม.๔-๖/๑  
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
 
รวมทั้งหมด  ๒1  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ32101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง        จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการเขียนความเรียงและไมใชความเรียง ขาว ประกาศโฆษณา หลักการอานออกเสยีง เรื่อง
ที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี ภาษาที่ใชสื่อสารระหวางบุคคลในชีวิตประจําวัน และสถานการณตาง ๆ ขาว 
เหตุการณและประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม ภาษาที่ใชแสดงความตองการ เสนอและใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆ ภาษาท่ีใชแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็นและเหตุผล  การสืบคน/คนควาความรู/ขอมูล จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
ในสถานการณจริง สถานการณจําลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรยีน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม คําศัพท สํานวน 
ประโยคและขอความที่ใชในการขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับประเด็น  ความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน  วัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับของไทย   
  ผูเรียนสามารถใชภาษาในการเชื่อมโยงความรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนมีทักษะการสื่อสาร
ทางภาษา  เขาใจความสําคัญระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและ
สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู รวมทั้งสืบคนขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินของตนเองหรือประเทศชาติเปน
ภาษาอังกฤษ 
 
ตัวชี้วัด 
ต๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔    
ต๑.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕     
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓    
ต๒.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต๔.๑ ม.๔-๖/๑  
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
 
รวมทั้งหมด  ๒1  ตัวช้ีวัด 
  



63 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ32102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง        จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการเขียนความเรียงและไมใชความเรียง ขาว ประกาศโฆษณา หลักการอานออกเสยีง เรื่อง
ที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี ภาษาที่ใชสื่อสารระหวางบุคคลในชีวิตประจําวัน และสถานการณตาง ๆ ขาว 
เหตุการณและประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม ภาษาที่ใชแสดงความตองการ เสนอและใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆ ภาษาที่ใชแสดงความรูสึก ความ
คิดเห็นและเหตุผล  การสืบคน/คนควาความรู/ขอมูล จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
ในสถานการณจริง สถานการณจําลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรยีน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม คําศัพท สํานวน 
ประโยคและขอความที่ใชในการขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับประเด็น  ความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน  วัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับของไทย   
  ผูเรียนสามารถใชภาษาในการเชื่อมโยงความรูเนนผูเรยีนเปนสําคัญ   ผูเรียนมีทักษะการสื่อสาร 
ทางภาษา  เขาใจความสําคัญระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
และสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคม
โลก 
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรูรวมท้ังสืบคนขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินชองตนเองหรือประเทศชาติเปน
ภาษาอังกฤษ 
 
ตัวชี้วัด 
ต๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔    
ต๑.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕     
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓    
ต๒.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต๔.๑ ม.๔-๖/๑  
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
 
รวมทั้งหมด  ๒1  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ33101 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง        จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ถายโอนขอมูลจากการฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง
เปนถอยคําของตนเอง หรือในรูปแบบอ่ืนๆ พูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น อธิบาย จับ
ใจความสําคัญเก่ียวกับประสบการณของตนเอง ขาวหรือเหตุการณสําคัญตางๆในชีวิตประจําวัน พรอมทั้ง
ใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม สรุปใจความสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง ขาว เหตุการณหรือ
สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา รวมทั้งเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยาง
เหมาะสม เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรู สืบคนขอมูลจาก
สื่อและแหลงเรียนรูตางๆในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน 
ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานใน
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณจรงิและสถานการณจําลองในหองเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม อานขอความ ขาว ประกาศโฆษณา บทรอยกรองและบทละครสั้น ใชคํา
ขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณอยางคลองแคลว ถายโอนขอมูลจากการฟงและ
อานจากสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงเปนถอยคําของตนเอง หรือในรูปแบบ
อ่ืนๆ พูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น อธิบาย จับใจความสําคัญเก่ียวกับประสบการณของ
ตนเอง ขาวหรือเหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม สรุป
ใจความสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหเรื่อง ขาว เหตุการณหรือสถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา 
รวมทั้งเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม  
 ฝกใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันในสถานการณ
จริง และสถานการณลองในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม อานขอความ ขาว ประกาศโฆษณา บท
รอยกรองและบทละครสั้น ใชคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณอยางคลองแคลว
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือแสวงหา
ความรู สืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ประชาสัมพันธขอมลู
ขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ตัวชี้วัด 
ต๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔    
ต๑.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕     
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓    
ต๒.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต๔.๑ ม.๔-๖/๑  
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
 
รวมทั้งหมด  ๒1  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา อ33102 รายวิชา ภาษาอังกฤษ                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง        จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 อธิบายจับใจความสําคัญเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง ขาวหรือเหตุการณสําคัญตางๆใน
ชีวิตประจําวัน พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม สรุปใจความสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหเร่ือง 
ขาว เหตุการณหรือสถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อและท่ีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา รวมทั้งเขารวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยางเหมาะสม เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรู 
สืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร
ของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ิน หรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในสถานการณจริงและสถานการณ
จําลองในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม อานขอความ ขาว ประกาศโฆษณา บทรอยกรองและบท
ละครสั้น ใชคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง  และคาํอธิบายตามสถานการณอยางคลองแคลว ถายโอนขอมูล
จากการฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงเปนถอยคําของตนเอง 
หรือในรูปแบบอ่ืนๆ พูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น  อธิบาย จับใจความสําคัญเกี่ยวกับ
ประสบการณของตนเอง ขาวหรือเหตุการณสําคัญตางๆในชีวิตประจําวัน พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบอยาง
เหมาะสม สรุปใจความสําคัญท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่อง ขาว เหตุการณ หรือสถานการณที่อยูในความสนใจ
ของสังคม อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจาของภาษา รวมท้ังเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยางเหมาะสม  
 ฝกใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันในสถานการณ
จริง และสถานการณจําลองในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม อานขอความ ขาว ประกาศโฆษณา 
บทรอยกรองและบทละครสั้น ใชคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณอยาง
คลองแคลว ถายโอนขอมูลจากการฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใช  ความ
เรียงเปนถอยคําของตนเอง หรือในรูปแบบอื่นๆ พูดและเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น  
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือแสวงหา
ความรู สืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ประชาสัมพันธขอมลู
ขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรอืประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ตัวชี้วัด 
ต๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔    
ต๑.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕     
ต๑.๓ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ 
ต๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓    
ต๒.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
ต๔.๑ ม.๔-๖/๑  
ต๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ 
 
รวมทั้งหมด  ๒1  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา อ30201   รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ฟง-พูด สนทนาโตตอบจากสิ่งที่อาน ฟง  จากขาวสารขอมูล และสถานการณตางๆ เพื่อใหขอมูล
เก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตวั ประสบการณ  สถานการณ  ขาว/  เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความ
สนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเน่ืองและเหมาะสม 
  ฝกการตั้งคําถาม การสนทนาโตตอบ พูดเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณท่ีฟงและอาน ในการสื่อสาร ไดอยาง
เหมาะสม    
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู รวมท้ังสืบคนขอมูลจากส่ือและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อานบทอาน เร่ืองสั้น หรอืรูปภาพ เพ่ือจับใจความสําคัญ และรายละเอียดที่สําคัญ 
๒. เขียนเร่ืองราวสั้นๆ แสดงความรูสึก ความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณของตนเอง เหตุการณสําคัญที่
 เกิดข้ึนในปจจุบัน พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 
๓. รูจักวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่เก่ียวของจากการอานบทอาน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30202   รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ฟง-พูด สนทนาโตตอบจากสิ่งที่อาน ฟง  จากขาวสารขอมูล และสถานการณตางๆ เพื่อใหขอมูล
เก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตวั ประสบการณ  สถานการณ  ขาว/  เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความ
สนใจของสังคม และสื่อสาร อยางตอเน่ืองและเหมาะสม 
  ฝกการตั้งคําถาม การสนทนาโตตอบ และการแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหสามารถใชภาษาในการ
พูดไดอยางเหมาะสม ตามควรแกวัยและนิยมฝกใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน ในสถานการณจริง และสถานการณจําลองทั้งในและนอกหองเรียน อานอกเสียงคํา 
วลี ขอความ ใชภาษาและทาทางเพ่ือการสื่อความหมาย ถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟง พูดและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง 
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู รวมท้ังสืบคนขอมูลจากส่ือและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เขาใจกระบวนการฟง สามารถตีความเรื่องท่ีฟงจากสื่อประเภทตางๆและนําความรูมาใชอยางมี
 วิจารณญาณ 
๒. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําความรูมาใชอยางเหมาะสม
 กับกาลเทศะ 
๓. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูเก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพ้ืนฐานในการ
 พัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30203   รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง-พูด 3            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ฟง-พูด สนทนาโตตอบจากสิ่งที่อาน ฟง  จากขาวสารขอมูล และสถานการณตางๆ เพื่อใหขอมูล
เก่ียวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตวั ประสบการณ  สถานการณ  ขาว/  เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความ
สนใจของสังคม และสื่อสาร อยางตอเน่ืองและเหมาะสม 
 ฝกการตั้งคําถาม การสนทนาโตตอบ และการแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหสามารถใชภาษาในการ
พูดไดอยางเหมาะสม ตามควรแกวัยและนิยมฝกใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน ในสถานการณจริง และสถานการณจําลองทั้งในและนอกหองเรียน อานอกเสียงคํา 
วลี ขอความ ใชภาษาและทาทางเพ่ือการสื่อความหมาย ถายโอนขอมูลที่ไดจากการฟง พูดและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณของตนเองเพื่อใหผูเรียนไดเขาใจถึงการใชภาษาในวัฒนธรรม ความเปนอยู 
ประเพณีของตนเองและเจาของภาษาไดอยางถูกตอง 
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู รวมท้ังสืบคนขอมูลจากส่ือและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เขาใจกระบวนการฟง สามารถตีความเรื่องท่ีฟงจากสื่อประเภทตางๆและนําความรูมาใชอยางมี
 วิจารณญาณ 
๒. เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําความรูมาใชอยางเหมาะสม       
 กับกาลเทศะ 
๓. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูเก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพ้ืนฐานในการ
 พัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30204  รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียนในชีวิตประจําวัน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคําศัพท โครงสรางทางไวยากรณของประโยค ตีความ สรุปความ และวิเคราะหเนื้อหาของ
บทอาน แสดงความคิดเห็นจากบทอาน พูดโตตอบเกี่ยวกับเร่ืองที่อานไดอยางถูกตอง และเขียนบรรยาย
เก่ียวกับสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม และมีนิสัยรักการอานและนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได  ตลอดจนนําไปใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆเพื่อใช
ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 
 ผูเรียนมีทักษะการอานและเขียน โดยอานขาว บทคดัยอ บทความ ประกาศจากหนังสือพิมพและ
นิตยสาร โฆษณา อานหนังสือประเภทความรู และบันเทิง และสิ่งพิมพตางๆ  
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู รวมท้ังสืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหความ ตีความ บทความหรือขอมูลที่อานได 
๒. แตงประโยคตามโครงสรางไวยกรณของภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 
๓. แสดงความคิดเห็นตอบทอาน พูดและเขียนโตตอบเก่ียวกับเร่ืองที่อานได 
๔. มีนิสัยรักการอานและรูจักประยุกตใชความรูที่ไดในชีวิตประจําวัน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30205  รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียนเชิงวิชาการ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ตีความ สรุปความ และวิเคราะหเนื้อหาของบทอาน แสดงความคิดเห็นจากบทอาน พูดโตตอบ          
เก่ียวกับเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง และเขียนบรรยายเก่ียวกับสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม และมี
นิสัยรักการอานและนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ตลอดจนนําไปใชเปนเคร่ืองมือใน
การแสวงหาความรู   จากสื่อและแหลงเรียนรูตางเพ่ือใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสม  
 ผูเรียนมีทักษะการอานและเขียน โดยอานขาว บทคดัยอ บทความ ประกาศจากหนังสือพิมพและ
นิตยสาร โฆษณา อานหนังสือประเภทความรู และบันเทิง และสิ่งพิมพตางๆ โดยศึกษาคําศัพท โครงสราง
ทางไวยากรณของประโยค  
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู รวมท้ังสืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหความ ตีความ บทความหรือขอมูลที่อานได 
๒. แตงประโยคตามโครงสรางไวยกรณของภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 
๓. แสดงความคิดเห็นตอบทอาน พูดและเขียนโตตอบเก่ียวกับเร่ืองที่อานได 
๔. มีนิสัยรักการอานและรูจักประยุกตใชความรูที่ไดในชีวิตประจําวัน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



71 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30206  รายวิชา การอานเพ่ือความบันเทิง 1            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ขอมูล ขอความ สื่อที่เปนความเรียง เรื่องสั้นหรือเร่ืองเลา บทเพลงจากสื่อ
สิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส กิจวัตรประจําวัน ประสบการณตางๆ รวมถึงวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ตางประเทศ 
 โดยใชกระบวนการ การเรียนรูทางภาษาในการคิดเพ่ืออธิบาย บรรยาย กระบวนการจัดการใน
การนําเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็น กระบวนการการเรียนรูดวยตนเองในการใชสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสรวมถึงการเรียนรูแบบบูรณาการในการแสวงหาความรูเก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
 เพื่อใหเกิดประโยชนในการเรียนรูและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ที่สามารถ
นําไปใชเปนเครื่องมือในการใชแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ อีกทั้งยังทําใหการเรียนรูเปนไป
ดวยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรูและการสื่อสารได 
๒. สามารถใชภาษาอังกฤษในการบูรณาการกับกลุมสาระอื่นๆได 
๓. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
  



72 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30207  รายวิชา การอานเพ่ือความบันเทิง 2            กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ขอมูล ขอความ สื่อประเภทบทความ ภาพยนตร  การตูน เพลง บทกลอน บท
ประพันธ   และสิ่งพิมพตางๆ โดยศึกษาคําศัพท โครงสรางทางไวยากรณ และวลี  
 โดยฝกใหผูเรียนเกิดทักษะทั้ง การฟง พูด อาน และเขียน อีกทั้งยังนําสื่อประเภทความรูและ
บันเทิงมาใชการในเรียนรู เพ่ือฝกใหผูเรียนรูสึกคุนชินในการฟงใหมาก และสามารถถายทอดออกมาในทาง
ทักษะการพูด อานและเขียน 
 เพื่อใหเกิดประโยชนในการเรียนรูและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ที่สามารถ
นําไปใชเปนเครื่องมือในการใชแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ อีกทั้งยังทําใหการเรียนรูเปนไป
ดวยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
๒. สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดในชีวิตประจําวัน 
๓. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30208    รายวิชา การอานบทความ              กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษากระบวนการอาน โครงสรางบทอาน รูปแบบการนําเสนอเน้ือหาของบทอานทั้งที่เปนความ
เรียงและไมใชความเรียงที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี ขาวสารเหตุการณสําคัญที่เก่ียวของกับ
เหตุการณทางสังคมและโลกในปจจุบัน บทความเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี จากสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็คทรอนิคส  
 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการ
ทางสังคม และกระบวนการสืบคนขอมูล เพ่ือใหผูเรยีนมีนิสัยรักการอานภาษาอังกฤษ นําความรู ทักษะการ
อานท่ีไดจากการเรียนไปใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูที่
หลากหลายตามความสนใจ และสามารถถายโอนขอมูลท่ีไดจากการอานดวยถอยคาํสํานวนของตนเอง และ
นําเสนอดวยรูปแบบที่หลากหลาย 
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู รวมท้ังสืบคนขอมูลจากส่ือและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   ใชกระบวนการอานในการหาใจวามสําคัญ หาความหมายและรายละเอียดของเร่ืองที่อานได 
๒.   เขาใจ ตีวาม วิเคราะห และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคด ี
  มีเนื้อหาที่ซับซอนจากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็คทรอนิคส 
๓.   แสดงความคิดเห็นตอวัฒนธรรม ประเพณีและความเปนอยูของเจาของภาษาได 
๔.   เห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ 
๕.   ตระหนักในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมท่ีเรียน และนําความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาและ 
 วัฒนธรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครวั ชุมชนและสังคม 
๖.   วิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาสาระของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรยีนรูอื่นๆได 
๗.  ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เพื่อขยายโลกทัศน
 จากแหลงขอมูลที่หลากหลายในรูปแบบตางๆ 
๘    ใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข โดยรูจักควบคุมตนเอง รับฟง 
 ความคิดเห็นของผูอ่ืน แสดงความคิดเห็นของตนอยางเหาะสม และเจรจาโนมนาว ตอรองอยางมี
 เหตุผล 
๙.   มีนิสัยรักการอาน และการแสวงหาความรูที่สนใจดวยตนเองจากแลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
 ความรูของตนอยางยั่งยืน 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30209  รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียนเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเทคนิคการอานแบบวิธีตางๆ  เชน Scanning  Skimming  การหาหัวเรื่อง  ใจความสําคัญ  
รายละเอียดของเร่ืองที่อาน  คําอางอิงถึง  การเดาคําศัพทจากขอความแวดลอม  การวิเคราะหคําจาก  
Prefix  Suffix  Greek  Latin  Roots การสรุปความ  จุดมุงหมายของผูเขียน  คําเชื่อมขอความ   
 การตีความจากขอความที่อานโดยใชกระบวนสรางความรู   กระบวนการคิดวิเคราะห  
กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ  เพื่อวิเคราะห  วิจารณขอมูลที่ไดจากการอาน  
สามารถแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลขาวสาร   
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรูรวมทั้งสืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษของการอาน 

 
ผลการเรียนรู 
๑. ใชกระบวนการอานในการหาใจความสําคัญ  หาความหมายและรายละเอียดของเรื่องท่ีอาน 
๒. เขาใจ  ตีความ  วิเคราะห  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ  ขอมูล  ขาวสาร  บทความ  
 สารคดีมีเนื้อหาที่ซับซอนมากขึ้นจากสื่อสิ่งพิมพหรืออิเลคทรอนิกส 
๓. ใชภาษาเพ่ือใหขอมูล  อธิบายเหตุการณ  วิธีการ  ข้ันตอน  สรุปความจากขอความที่อานที่เก่ียวของ
 เชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  โดยถายโอนขอมูลที่อานเปนความเรียงหรือไมใชความเรียง 
 โดยใชถอยคํา  สํานวนของตนเอง 
๔. เลือกใชตัวเชื่อมขอความ  หรอืใชความคิดไดอยางถูกตอง 
๕. นําเสนอขอมูลที่เก่ียวของกับสาระการเรียนรูอื่นท่ีไดจากการแสวงหาความรูดวยตนเองดวยวิธีการที่
 หลากหลาย 
๖. มีนิสัยรักการอาน  และการแสวงหาความรูที่สนใจดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  
 เพื่อพัฒนาความรูของตนเองอยางยั่งยืน  
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30210  รายวิชา การอานภาษาองักฤษในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคําศัพท โครงสรางทางไวยากรณของประโยค ตีความ สรุปความ และวิเคราะหเนื้อหาของ
บทอาน แสดงความคิดเห็นจากบทอาน พูดโตตอบเกี่ยวกับเร่ืองที่อานไดอยางถูกตอง และเขียนบรรยาย
เก่ียวกับสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม  
 ฝกทักษะการอาน โดยอานขาว บทคัดยอ บทความ ประกาศจากหนังสือพิมพและนิตยสาร 
โฆษณา อานหนังสือประเภทความรู และบันเทิง และสิ่งพิมพตางๆ  
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรูอีกทั้ง มีนิสัยรักการอาน นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดรวมทั้งสืบคนขอมูลจาก
สื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรอืประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สามารถอานสื่อสิ่งพิมพไดอยางถูกตอง 
๒. บอกโครงสรางไวยากรณ ตีความ สรุปความ และวิเคราะหบทอานได 
๓. แสดงความคิดเห็นตอบทอาน พูดและเขียนโตตอบเก่ียวกับเร่ืองที่อานได 
๔. มีนิสัยรักการอานและรูจักประยุกตใชความรูที่ไดในชีวิตประจําวัน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30211  รายวิชา การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคําศัพท โครงสรางทางไวยากรณของประโยค ตีความ สรุปความ และวิเคราะหเนื้อหาของ
บทอาน แสดงความคิดเห็นจากบทอาน พูดโตตอบเกี่ยวกับเร่ืองที่อานไดอยางถูกตอง และเขียนบรรยาย
เก่ียวกับสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม   
 ฝกทักษะการอานโดยอานขาว บทคัดยอ บทความ ประกาศจากหนังสือพิมพและนิตยสาร 
โฆษณา  อานหนังสือประเภทความรู และบันเทิง และสิ่งพิมพตางๆ  
 มีนิสัยรักการอานและนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ตลอดจนนําไปใชเปน
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางเพ่ือใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพได
อยางเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สามารถอานสื่อสิ่งพิมพไดอยางถูกตอง 
๒. บอกโครงสรางไวยากรณ ตีความ สรปุความ และวิเคราะหบทอานได 
๓. แสดงความคิดเห็นตอบทอาน พูดและเขียนโตตอบเก่ียวกับเร่ืองที่อานได 
๔. มีนิสัยรักการอานและรูจักประยุกตใชความรูที่ไดในชีวิตประจําวัน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



77 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30212    รายวิชา ภาษาอังกฤษโครงงาน               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

  ฟงและถายโอนเปนถอยคําของตนเอง หรือในรูปแบบอื่นๆ พูดและเขียนแสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งที่คนควา พรอมทั้งใหเหตุผลสั้น ๆ ประกอบอยางเหมาะสม สรุปใจความสําคัญที่ได
จากการวิเคราะหเรื่องหรือเหตุการณท่ีอยูในความสนใจของสังคม 
ฝกใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการอาน – เขียนและนําเสนองานจากการคนควา  
 เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือแสวงหาความรูและสรุปขอมูลท่ี
เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน รวมทั้งสืบคนขอมูลจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพื้นฐานในการพัฒนา
 และเปดโลกทัศนของตนเอง 
๒. ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เพื่อขยายโลกทัศน
 จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู 
  



78 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30213    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา  คําศัพท โครงสรางทางไวยกรณของประโยค ตีความ สรุปความ และวิเคราะหเนื้อหาของ
บทความเก่ียวกับการทองเท่ียว  
 แสดงความคิดเห็นจากบทอาน พูดโตตอบเกี่ยวกับเรื่องการทองเท่ียวไดอยางถูกตอง และเขียน
บรรยายเกี่ยวกับการทองเท่ียวไดอยางเหมาะสม ฝกปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับการทองเที่ยว ฝกเขียน
บทความเชิญชวนชาวตางชาติมาทองเที่ยวในประเทศไทย 
 เพ่ือใหมีนิสัยรักการอานและนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดตลอดจนนําไปใช
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูเพ่ือใชในการศึกษาตอและประกอบอาชีพได
อยางเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑  สามารถระบุคําศัพท โครงสรางทางไวยกรณของประโยคได 
๒.  สามารถตีความ สรุปความ และวิเคราะหเนื้อหาของบทอานเก่ียวกับการทองเที่ยวไดถูกตอง 
๓.  สามารถแสดงความคิดเห็นจากบทอานเก่ียวกับการทองเท่ียวไดอยางเหมาะสม 
๔.  สามารถเขียนบรรยายขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม 
๕.  สามารถสนทนาเก่ียวกับการบรรยายการทองเท่ียวไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



79 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30214    รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง-พูดสากล 1         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการฟง  พูด  อานและเขียน  ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ  บท
สนทนา  บทอาน  งายๆ เก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว   โรงเรียน   สถานที่ตางๆท่ีนาสนใจ   
  ฝกทักษะและสามารถสนทนาเรื่องราวที่ตนเองไดรับฟง หรืออานมาจากสื่อตางๆ  ไดอยางถูกตอง 
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู  อีกท้ังมีนิสัยรักการอาน นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดรวมทั้งสืบคนขอมูลจาก
สื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรอืประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถฟง คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ ไดถูกตอง 
๒.  นักเรียนสามารถออกเสียง  คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ ไดถูกตอง 
๓.  นักเรียนสามารถพูดสนทนาเก่ียวกับสถานการณที่นักเรียนสนใจได  
๔.  นักเรียนสามารถเลาประสบการณของนักเรียนไดอยางถูกตอง 
๕.  นักเรียนสามารถพูดสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกันได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



80 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30215    รายวิชา ภาษาอังกฤษฟง-พูดสากล 2         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการฟง  พูด  อานและเขียน  ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ  บท
สนทนา  บทอาน  งายๆ เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว   โรงเรียน   สถานที่ตางๆที่นาสนใจ  เขาใจภาษา
ทาทาง น้ําเสียง  เหมาะสมตามมารยาททางสังคม  
  ฝกทักษะและสามารถสนทนาเร่ืองราวที่ตนเองไดรับฟง หรืออานมาจากสื่อตางๆ  และสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู  อีกท้ังมีนิสัยรักการอาน นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดรวมทั้งสืบคนขอมูลจาก
สื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรอืประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถฟง คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ ไดถูกตอง 
๒.  นักเรียนสามารถออกเสียง  คํา  กลุมคํา  ประโยค  ขอความ ไดถูกตอง 
๓.  นักเรียนสามารถพูดสนทนาเก่ียวกับสถานการณที่นักเรียนสนใจได 
๔.  นักเรียนสามารถเลาประสบการณของนักเรียนไดอยางถูกตอง 
๕.  นักเรียนสามารถพูดสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกันได 
๖.  นักเรียนตระหนักในคณุคาของภาษาและวัฒนธรรม 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



81 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30216    รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 1           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการอานออกเสียงบทอานและเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักการอาน และเขียนโดยอาน
และเขียน  บทอาน   บทความ  โฆษณา บทรอยกรอง บทละครสั้น   หนงัสือพิมพ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพตางได   
เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อที่
ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีอาน 
 สามารถสรุปความ  วิเคราะหเน้ือหาของสิ่งที่อาน โดยการพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง ตลอดจนสามารถเขียนบรรยาย เกี่ยวกับสถานการณตางๆไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามสถานการณในปจจุบัน 
 มีทัศนคติที่ดีตอการอานหนังสือ  เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถ
นําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรู อีกท้ัง มีนิสัยรักการเขียน นําความรู ท่ีไดรับไปประยุกตใช ใน
ชีวิตประจําวันไดรวมทั้งสืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถอานขอความ  บทอานตางไดอยางถูกตอง 
๒.  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง 
๓.  นักเรียนสามารถเขียนสรุปขอความและแสดงความคิดเห็นได 
๔.  นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



82 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30217    รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 2           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการอานออกเสียงบทอานและเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักการอาน และเขียนโดยอาน
และเขียน  บทอาน  บทความ  โฆษณา บทรอยกรอง บทละครสั้น หนังสือพิมพ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพตางได 
เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อที่
ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีอาน 
 สามารถสรุปความ  วิเคราะหเน้ือหาของสิ่งที่อาน โดยการพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง ตลอดจนสามารถเขียนบรรยาย เกี่ยวกับสถานการณตางๆไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามสถานการณในปจจุบัน 
 มีทัศนคติที่ดีตอการอานหนังสือ  เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถ
นําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรู อีกท้ัง มีนิสัยรักการเขียน นําความรู ท่ีไดรับไปประยุกตใช ใน
ชีวิตประจําวันไดรวมทั้งสืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถอานขอความ  บทอานตางไดอยางถูกตอง 
๒.  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง 
๓.  นักเรียนสามารถเขียนสรุปขอความและแสดงความคิดเห็นได 
๔.  นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



83 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30218    รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษ 1           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการเรียบเรียง และนําเสนอเนื้อหาโดยคํานึงถึงความถูกตองของรูปแบบภาษา เคร่ืองหมาย
วรรคตอนและความเหมาะสมของสํานวนภาษาที่สอดคลองกับงานเขียนประเภทตางๆองคประกอบของ
บทความศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณจริง และสถานการจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม  
 มีความสามารถในการเขียนบรรยายความ เขียนขอมูลสวนตัว ครอบครัวและบุคคลที่เก่ียวของ
เขียนแสดงความรูสึก ความช่ืนชมและเขียนแสดงความขอบคุณในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู อีกทั้ง มีนิสัยรักการเขียน นําความรูที่ไดรบัไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดรวมทั้งสืบคนขอมูลจาก
สื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรอืประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายความ ไดถูกตองตามหลักไวยากรณ 
๒.  นักเรียนสามารถเขียนขอมูลสวนตัว ครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๓.  นักเรียนสามารถเขียนแสดงความรูสึก ความชื่นชมและเขียนแสดงความขอบคุณในโอกาสตางๆ ได
 อยางถูกตอง เหมาะสม  
๔.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ   
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



84 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30219    รายวิชา การเขียนภาษาอังกฤษ 2           กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการเรียบเรียง และนําเสนอเนื้อหาโดยคํานึงถึงความถูกตองของรูปแบบภาษา เคร่ืองหมาย
วรรคตอนและความเหมาะสมของสํานวนภาษาที่สอดคลองกับงานเขียนประเภทตางๆองคประกอบของ
บทความศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณจริง และสถานการจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม 
  มีความสามารถในการเขียนบรรยายความ เขียนขอมูลสวนตัว ครอบครัวและบุคคลที่เก่ียวของ 
เขียนแสดงความรูสึก ความช่ืนชมและเขียนแสดงความขอบคุณในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม   
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู อีกทั้ง มีนิสัยรักการเขียน นําความรูที่ไดรบัไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดรวมทั้งสืบคนขอมูลจาก
สื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรอืประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายความ ไดถูกตองตามหลักไวยากรณ 
๒.  นักเรียนสามารถเขียนขอมูลสวนตัว ครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๓.  นักเรียนสามารถเขียนแสดงความรูสึก ความชื่นชมและเขียนแสดงความขอบคุณในโอกาสตางๆได
 อยางถูกตอง เหมาะสม  
๔.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ   
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



85 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30220    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการคนควา 1      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการฝกทักษะการสังเกต การรับรู สภาพแวดลอมและปญหาเก่ียวกับเร่ืองราวงาย ๆ 
สิ่งแวดลอมและบุคคลใกลตัวที่กําหนดให   
 คิดวิเคราะห การคนควาและแสวงหาความรู ต้ังประเด็นความรู คําถาม กําหนดขอบเขต  
ตั้งสมมุติฐาน แสวงหาขอมูล คาํตอบตามจินตนาการ ตามความรูและประสบการณของตน หรอืแหลงศึกษา
คนควาใกลตัว ออกแบบ วางแผนรวบรวม วิเคราะหขอมูลจากการสืบคน  จัดกระทําขอมูลอยางงายและ
สรุปประเด็นความรูจากขอคิดสําคัญ โดยใชกระบวนการคิด การตั้งคําถาม สอบถาม สืบคนขอมูลคําตอบ
กระบวนการปฏิบัต ิเพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาแสวหาความรู มีทักษะการคิด เขียนและสื่อสารขอมูลที่
เรียนรูในรูปแบบกลุม หรือรายบุคคล มีลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ เขาใจงายโดยใชสื่อที่เหมาะสมกับวัย  
อางอิงความรูที่ศึกษาและแหลงความรูที่เชื่อถือได  มีความคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะหสามารถ
เชื่อมโยงความรูสูการปฏิบัติในสถานการณงายๆ ใกลตัวที่เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมหรือบุคคลใกลตัว   
 เห็นคุณคาของประโยชนของการศึกษาคนควาดวยตนเอง  ทักษะการสื่อความและการนําเสนอ
เห็นคุณคาและประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   ตั้งประเด็นความรู คําถามขอสงสัยในสิ่งที่สนใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอมหรอืบุคคลใกลตัว 
๒.   วางแผนกําหนดขอบเขตในการรวบรวมและลําดับขั้นตอนการเก็บขอมูล  คนควา แสวงหาขอมูล
 คําตอบจากแหลงคนควาใกลตัว 
๓.   แสวงหาขอมูลและอางอิงแหลงเรียนรูที่เชื่อถือได 
๔.   อภิปรายและวิเคราะหขอมูลการสืบคน 
๕.  พูด เขียน เพื่อสรปุประเด็นความรูจากขอคิดสําคัญท่ีไดศึกษาคนควา 
๖.  สื่อสารและนําเสนอเปนลําดับ ขั้นตอน เขาใจงาย ในรูปแบบกลุม หรือรายบุคคล 
๗.  ใชสื่อในการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



86 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30221    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการคนควา 2      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะตั้งประเด็นปญหา/ตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง 
เชื่อมโยงกับชุมชน ทองถ่ินและประเทศ ต้ังสมมติฐานและใหเหตุผลโดยใชความรูจากศาสตรสาขาตางๆ  
 คนควาแสวงหาความรูเก่ียวกับสมมติฐานที่ตั้งไวจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการที่เหมาะสม ทํางานบรรลุผลตามเปาหมายภายในกรอบการ
ดําเนินงานที่กําหนด โดยการกํากับดูแล ชวยเหลือของครูอยางตอเนื่อง สังเคราะหสรุปองคความรูและ
รวมกันเสนอแนวคิด วิธีการแกปญหาอยางเปนระบบ ดวยกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุมในการวิพากษ  
 เพ่ือใหเกิดทักษะในการคนควาแสวงหาความรู เปรียบเทียบเชื่อมโยงองคความรู สังเคราะหสรุป 
อภิปราย เพื่อใหเห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  ตั้งประเด็นปญหา โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนทองถ่ิน ประเทศ 
๒.  ตั้งสมมติฐานประเด็นปญหาที่ตนเองสนใจ 
๓  ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
๔.  ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับประเดน็ท่ีเลอืก จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
๕.  ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงท่ีมาของขอมูลได 
๖.  วิเคราะหขอคนพบดวยสถิติท่ีเหมาะสม 
๗.  สังเคราะหสรุปองคความรูดวยกระบวนการกลุม 
๘.  เสนอแนวคิด การแกปญหาอยางเปนระบบดวยองคความรูจากการคนพบ 
๙.  เห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
  



87 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30222    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 1    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา เรียบเรียง และถายทอดความคิดอยางชัดเจน เปนระบบจากขอมูลองคความรูจาก
การศึกษาคนควา ในรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge 
Formation) โดยเขียนโครงราง บทนํา เนื้อเร่ือง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใชคําจํานวน 
2,500 คํา มีการอางอิงแหลงความรูที่เชื่อถือไดอยางหลากหลาย  
 เรียบเรียงและถายทอดความคิดอยางชัดเจน เปนระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral 
individual) หรือกลุม (Oral panel presentation) โดยใชสื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพรผลงานสู
สาธารณะ เพ่ือใหเกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
 เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชนแก
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
๒.  เขียนรายงานการศกึษาคนควาเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คํา 
๓.  นําเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเด็นที่ เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual presentation)          
 หรือกลุม (Oral panel presentation) 
๔.  ใชสื่อ อุปกรณในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
๕.  เผยแพรผลงานสูสาธารณะ 
๖.  เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
 
  



88 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30223    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 2    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา เรียบเรียง และถายทอดความคิดอยางชัดเจน เปนระบบจากขอมูลองคความรูจาก
การศึกษาคนควา   ในรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู (Research and Knowledge 
Formation) โดยเขียนโครงราง บทนํา เนื้อเร่ือง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใชคําจํานวน 
2,500 คํา มีการอางอิงแหลงความรู ที่เชื่อถือไดอยางหลากหลาย  
 เรียบเรียงและถายทอดความคิดอยางชัดเจน เปนระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral 
individual) หรือกลุม (Oral panel presentation) โดยใชสื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพรผลงานสู
สาธารณะ เพ่ือใหเกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชนแก
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบและวิธีการเขียนโครงราง 
๒.  เขียนรายงานการศกึษาคนควาเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คาํ 
๓.  นําเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเด่ียว(Oral individual presentation) หรือ
 กลุม (Oral panel presentation) 
๔.  ใชสื่อ อุปกรณในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
๕.  เผยแพรผลงานสูสาธารณะ 
๖.  เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูแกสาธารณะ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
 
  



89 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30224    รายวิชา ภาษาอังกฤษสูชุมชน 1          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการนําความรู หรอืประยุกตใชความรูจากสิ่งที่ศึกษาคนควาและเรียนรูจากรายวิชาเพ่ิมเติม        
ไปสูการปฏิบัติ ในการสรางสรรค โครงงาน/โครงการตาง ๆ ที่กอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือบริการ
สังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก 
  มีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วางแผนการทํางาน ตรวจสอบความกาวหนา วิเคราะห 
วิจารณผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใชกระบวนการกลุมเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
การคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมจิตอาสาท่ีไมมีคาจางตอบแทน   
 มีความตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  วิเคราะหองคความรูจากการเรียนใน IS1   เพื่อกําหนดแนวทางไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอ
 สังคม (Public service) 
๒.  เขียนเปาหมาย/วัตถุประสงค เคาโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
๓.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
๔.  รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษ การปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
๕.  สรุปผลการปฏิบัติ กิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอผลการ
 ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การ
 ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน สามารถปรับใหเหมาะสมกับความสนใจ ระดับชั้น
 ของผูเรียน และบริบทความพรอมของสถานศึกษาแตละแหง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



90 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30225    รายวิชา ภาษาอังกฤษสูชุมชน 2          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการนําความรู หรอืประยุกตใชความรูจากสิ่งที่ศึกษาคนควาและเรียนรูจากรายวิชาเพ่ิมเติม 
(IS1) ไปสูการปฏิบัติ ในการสรางสรรค โครงงาน /โครงการตาง ๆ ที่กอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือ
บริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก  
 มีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วางแผนการทางาน และตรวจสอบความกาวหนา วิเคราะห 
วิจารณผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใชกระบวนการกลุมเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
การคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมจิตอาสาท่ีไมมีคาจางตอบแทน   
 มีความตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  วิเคราะหองคความรูจากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพื่อกําหนดแนวทางไปสูการปฏิบัติให เกิด
 ประโยชนตอสังคม (Public service) 
๒.  เขียนเปาหมาย/วัตถุประสงค เคาโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
๓.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
๔.  รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษ การปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
๕.  สรุปผลการปฏิบัติ กิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอผลการ
 ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การ
 ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน สามารถปรับใหเหมาะสมกับความสนใจ ระดับชั้น
 ของผูเรียน และบริบทความพรอมของสถานศึกษาแตละแหง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



91 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30226    รายวิชา ภาษาอังกฤษสูชุมชน 3          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการนําความรู หรอืประยุกตใชความรูจากสิ่งที่ศึกษาคนควาและเรียนรูจากรายวิชาเพ่ิมเติม 
(IS1,IS2) ไปสูการปฏิบัติ ในการสรางสรรค โครงงาน /โครงการตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ           
หรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก 
  มีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วางแผนการทางาน และตรวจสอบความกาวหนา วิเคราะห 
วิจารณผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใชกระบวนการกลุมเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
การคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมจิตอาสาท่ีไมมีคาจางตอบแทน 
 มีความตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  วิเคราะหองคความรูจากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพื่อกําหนดแนวทางไปสูการปฏิบัติให เกิด
 ประโยชนตอสังคม (Public service) 
๒.  เขียนเปาหมาย/วัตถุประสงค เคาโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
๓.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
๔.  รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษ การปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
๕.  สรุปผลการปฏิบัติ กิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอผลการ
 ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การ
 ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน สามารถปรับใหเหมาะสมกับความสนใจ ระดับชั้น
 ของผูเรียน และบริบทความพรอมของสถานศึกษาแตละแหง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



92 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30227    รายวิชา ภาษาอังกฤษสูชุมชน 4          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการนําความรู หรอืประยุกตใชความรูจากสิ่งที่ศึกษาคนควาและเรียนรูจากรายวิชาเพ่ิมเติม 
(IS1,IS2) ไปสูการปฏิบัติ ในการสรางสรรค โครงงาน /โครงการตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ
หรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก 
  มีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วางแผนการทางาน และตรวจสอบความกาวหนา วิเคราะห 
วิจารณผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใชกระบวนการกลุมเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
การคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมจิตอาสาท่ีไมมีคาจางตอบแทน 
 มีความตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  วิเคราะหองคความรูจากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพื่อกําหนดแนวทางไปสูการปฏิบัติให เกิด
 ประโยชนตอสังคม (Public service) 
๒.  เขียนเปาหมาย/วัตถุประสงค เคาโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
๓.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
๔.  รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษ การปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
๕.  สรุปผลการปฏิบัติ กิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอผลการ
 ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การ
 ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน สามารถปรับใหเหมาะสมกับความสนใจ ระดับชั้น
 ของผูเรียน และบริบทความพรอมของสถานศึกษาแตละแหง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



93 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30228    รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการอานออกเสียงบทอานและเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักการอาน และเขียนโดยอาน
และเขียน  บทอาน   บทความ  โฆษณา บทรอยกรอง บทละครสั้น   หนงัสือพิมพ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพตางได   
เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อที่
ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีอาน 
 สามารถสรุปความ  วิเคราะหเน้ือหาของสิ่งที่อาน โดยการพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องที่อานไดอยางถกตอง   ตลอดจนสามารถเขียนบรรยาย เกี่ยวกับสถานการณตางๆไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามสถานการณในปจจุบัน 
 มีทัศนคติที่ดีตอการอานหนังสือ  เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถ
นําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรู อีกท้ัง มีนิสัยรักการเขียน นําความรู ท่ีไดรับไปประยุกตใช ใน
ชีวิตประจําวันไดรวมทั้งสืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถอานขอความ  บทอานตางไดอยางถูกตอง 
๒. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง 
๓.  นักเรียนสามารถเขียนสรุปขอความและแสดงความคิดเห็นได 
๔.  นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



94 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30229    รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการอานออกเสียงบทอานและเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักการอาน และเขียนโดยอาน
และเขียน  บทอาน   บทความ  โฆษณา บทรอยกรอง บทละครสั้น หนังสือพิมพ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพตางได   
เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อที่
ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีอาน 
 สามารถสรุปความ  วิเคราะหเน้ือหาของสิ่งที่อาน โดยการพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง ตลอดจนสามารถเขียนบรรยาย เกี่ยวกับสถานการณตางๆไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามสถานการณในปจจุบัน 
 มีทัศนคติที่ดีตอการอานหนังสือ  เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถ
นําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรู อีกท้ัง มีนิสัยรักการเขียน นําความรู ท่ีไดรับไปประยุกตใช ใน
ชีวิตประจําวันไดรวมทั้งสืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมลูขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถอานขอความ  บทอานตางไดอยางถูกตอง 
๒.  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง 
๓.  นักเรียนสามารถเขียนสรุปขอความและแสดงความคิดเห็นได 
๔.  นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



95 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30230    รายวิชา ภาษาอังกฤษสูชุมชน 5          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการนําความรู หรอืประยุกตใชความรูจากสิ่งที่ศึกษาคนควาและเรียนรูจากรายวิชาเพ่ิมเติม 
(IS1,IS2) ไปสูการปฏิบัติ ในการสรางสรรค โครงงาน /โครงการตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ           
หรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก 
  มีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วางแผนการทางาน และตรวจสอบความกาวหนา วิเคราะห 
วิจารณ  ผลที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการโดยใชกระบวนการกลุมเพ่ือใหผูเรียนมี
ทักษะการคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมจิตอาสาที่ไมมีคาจางตอบแทน  
 เปนกิจกรรมท่ีใหมีความตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  วิเคราะหองคความรูจากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพื่อกําหนดแนวทางไปสูการปฏิบัติให เกิด
 ประโยชนตอสังคม (Public service) 
๒.  เขียนเปาหมาย/วัตถุประสงค เคาโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 
๓.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
๔.  รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษ การปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
๕.  สรุปผลการปฏิบัติ กิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอผลการ
 ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การ
 ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน สามารถปรับใหเหมาะสมกับความสนใจ ระดับชั้น
 ของผูเรียน และบริบทความพรอมของสถานศึกษาแตละแหง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



96 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30231    รายวิชา ภาษาอังกฤษการเขียน 3          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใช
ชีวิตประจําวันในสถานการณจริง และสถานการจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 มีความสามารถในการเขียน ขอมูลสวนตัว เขียนบรรยายภาพ การกรอกใบสมัคร การเขียนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งที่อานและฟงไดอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับ  
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู อีกทั้ง มีนิสัยรักการเขียน นําความรูที่ไดรบัไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดรวมทั้งสืบคนขอมูลจาก
สื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรอืประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถเขียนขอมูลสวนตัว   ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๒.  นักเรียนเขียนกรอกใบสมัครตางๆได 
๓.  นักเรียนเขียนบรรยายภาพและบรรยายความรูสึกได 
๔.  นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งที่อานและฟงไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๕.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



97 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30232    รายวิชา ภาษาอังกฤษการเขียน 4          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณจริง และสถานการจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม  
 มีความสามารถในการเขียน ขอมูลสวนตัว เขียนบรรยายภาพ การกรอกใบสมัคร การเขียนแสดง
ความรูสึก  ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน พรอมท้ังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อานและฟงไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับระดับ  
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรู  อีกทั้ง มีนิสัยรักการเขียน นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดรวมทั้งสืบคนขอมูล
จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรอืประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถเขียนขอมูลสวนตัว   ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๒.  นักเรียนเขียนกรอกใบสมัครตางๆได 
๓.  นักเรียนเขียนบรรยายภาพและบรรยายความรูสึกไดอยางเหมาะสม 
๔.  นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งที่อานและฟงไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๕.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
 
  



98 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30233    รายวิชา ภาษาอังกฤษการเขียน 5          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน และสถานการจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 มีความสามารถในการเขียนบรรยายเร่ือง เลาเรื่อง เขียนแสดงความรูสึก แสดงความคิดเห็น                 
และเขียนรายงานการศกึษาคนควา ไดอยางถูกตองเหมาะสม  
 เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือแสวงหา
ความรู อีกทั้ง มีนิสัยรักการเขียน สามารถนําความรูที่ไดรับไปประประยุกตใชในชีวิตประจําวันได รวมทั้ง
สืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรอืประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนเขียนบรรยายเรื่อง เลาเร่ือง  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๒.  นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น และแสดงความรูสึกในโอกาสตางๆ ได  
๓.  นักเรียนเขียนรายงานจากการศึกษาคนควาไดอยางถูกตอง  
๔.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา อ30234    รายวิชา ภาษาอังกฤษการเขียน 6          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติใหผูเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณจริง และสถานการจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
  มีความสามารถในการเขียน เขียนแสดงความรูสึกแสดงความคิดเห็น  เขียนรายงานการศึกษา
คนควาและสามารถเขียนสรุปเรื่องราวตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับระดับ 
  เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือแสวงหา
ความรูอีกทั้ง มีนิสัยรักการเขียน สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประประยุกตใชในชีวิตประจําวันได รวมทั้ง
สืบคนขอมูลจากสื่อ  และแหลงเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ินหรือประเทศชาติเปนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนเขียนขอมูลสวนตัว  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๒.  นักเรียนเขียนแสดงความรูสึกในโอกาสตางๆ ได  
๓.  นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม 
๔.  นักเรียนเขียนรายงานจากการทํากิจกรรมไดอยางถูกตอง  
๕.   นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



100 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒๑๔    รายวิชา ภาษาจีนเบ้ืองตน 1       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4     เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                จํานวน   3.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบื้องตนเก่ียวกับคํา กลุมคํา 
ประโยค ขอความ บทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการสื่อสาร  
 ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได  
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ออกเสยีงสัทอักษรพินอินและประสมเสียงตามหลักการออกเสียงภาษาจีนไดถูกตอง 
๒. ฟง-พูด ประโยคสัทอักษรพินอินได 
๓. บอกความหมายของคํา กลุมคําขอความสั้นๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ได 
๔. อานประโยคสนทนาทักทายโดยใชสัทอักษรพินอิน 
๕. เรียนรูลําดับขีดการเขียนอักษรจีน 
๖. พูดสนทนา โตตอบ ดวยประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวันได 
๗. พูดสนทนาโตตอบ ในการสื่อสารระหวางบุคคลได 
๘. เรียนรูกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



101 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒๑5    รายวิชา ภาษาจีนเบ้ืองตน 2       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4     เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                จํานวน   3.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเกี่ยวกับคํา กลุมคาํ ประโยค ขอความ 
บทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการส่ือสาร 
 ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได  
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน  สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑.    ออกเสียงและเขียนสัทอักษรพินอินภาษาจีนไดถูกตอง 
๒. พูด คํา และประโยคสนทนาทักทายภาษาจีนไดถูกตอง 
๓.   บอกความหมายของคํา กลุมคําขอความสั้นๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร  
       เครื่องดื่มได 
๔.   สนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน การซื้อของได 
๕.   สามารถเขียนคําศัพทภาษาจีนตามลําดับขีดการเขียนอักษรจีนได 
๖.   สามารถพูดสนทนา โตตอบ เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเงินจีนได 
๗.   ศึกษารปูประโยค ไวยากรณจีนเบื้องตน 
๘.   เรียนรูกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



102 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒๑6    รายวิชา ภาษาจีนเบ้ืองตน 3       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5     เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                จํานวน   3.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเกี่ยวกับคํา กลุมคาํ ประโยค ขอความ 
บทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการส่ือสาร 
 ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได  
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน  สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อานออกเสียงตัวอักษร คําศัพท กลุมคํา ประโยค บทรอยกรอง และ คําคลองจองตาม หลักการอานใน
 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
๒. สื่อสารประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวันไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
๓. อานและเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได 
๔.    สนทนาแลกเปลี่ยนขอที่มูลอยางตอเนื่อง เก่ียวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และ สถานการณตางๆ 
๕.   พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆ ได 
๖.   เลือกใชภาษา น้ําเสียง กิริยาทาทาง ใหเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
 และวัฒนธรรมของจีน  
๗.   ใชเครื่องหมายวรรคตอนการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
๘.   นําเสนอผลงาน เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนได 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



103 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒๑7    รายวิชา ภาษาจีนเบ้ืองตน 4       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5     เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                จํานวน   3.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ตัวอักษร คําศัพท กลุมคํา ประโยค บทรอยกรอง และคํา
คลองจองตามหลักการอานในระบบ เสียงภาษาจีนกลาง 
 ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได  
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน  สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   อานออกเสียงตัวอักษร คําศัพท กลุมคํา ประโยค บทรอยกรอง และคําคลองจองตาม หลักการอานใน
 ระบบเสยีงภาษาจีนกลาง 
๒.   ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 
      เก่ียวกับเร่ืองที่ฟงหรืออาน   
๓.   สนทนาแลกเปลี่ยนขอที่มูลอยางตอเน่ือง เกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรม และ สถานการณตางๆ 
๔.   พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆ ได 
๕.   ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจรงิหรือ สถานการณจําลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรยีน สถานศึกษาและชุมชน   
๖.   เลือกใชภาษา น้ําเสียง กิริยาทาทาง ใหเหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท สังคม
 และวัฒนธรรมของจีน 
๗.   ใชเคร่ืองหมายวรรคตอนการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
๘.   บรรยายเก่ียวกับ เทศกาลวันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความเปนอยู และประเพณขีองจีน 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



104 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒๑8    รายวิชา ภาษาจีนเบ้ืองตน 5       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6     เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                จํานวน   3.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ 
ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ ตางๆ นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได  
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน  สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยาย จากขอที่มูลทางสื่อตางๆ 
๒. อานออกเสียงขอความ นิทาน บทรอยกรอง ขาว ประกาศ โฆษณา 
๓. สนทนาอยางตอเนื่องและเขียนโตตอบแลกเปลี่ยนขอที่ มูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัว 
 สถานการณ ขาว และเรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม 
๔. พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆ 
 นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวันได 
๕. พูดและเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตนเอง เก่ียวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ ขาว 
 หรือ เหตุการณ พรอมใหเหตุผล หรือสอดแทรกสํานวนประกอบ  
๖. พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับประสบการณ ขาวหรือเหตุการณ เรื่องราวหรือประเด็นตางๆ ของสงัคม  
๗. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ และสถานการณ ตางๆ 
 พรอมใหเหตุผลประกอบ.  
๘.   เลือกใชภาษา น้ําสียง กิริยาทาทางใหเหมาะสมกับบุคคล และโอกาส ตามมารยาทสังคมและ
 วัฒนธรรมของจีน 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
 
  



105 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒๑9    รายวิชา ภาษาจีนเบ้ืองตน 6       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6     เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                จํานวน   3.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน อธิบายหรือเปรียบเทียบ ความแตกตางระหวางโครงสราง 
ประโยค สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได  
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน  สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศกึษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยาย จากขอที่มูลทางสื่อตางๆ 
๒.  อานออกเสียงขอความ นิทาน บทรอยกรอง ขาว ประกาศ โฆษณา 
๓.  สนทนาอยางตอเนื่องและเขียนโตตอบแลกเปลี่ยนขอที่มูลเกี่ยวกับตนเอง เร่ืองตางๆ ใกลตัว  
 สถานการณขาว และเร่ืองที่อยูในความสนใจของสังคม 
๔.   พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ ตางๆ  
๕.   นําเสนอขอมูลหรือความคิดของตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีได 
๖. เลือกใชภาษา น้ําเสียง กริยาทาทางใหเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
 จีน 
๗.   อธิบายหรือเปรียบเทียบ ความแตกตางระหวางโครงสราง ประโยค สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และบท
 กลอนของภาษาจีนกับภาษาไทย  
๘.   เรียนรูภาษาจีน และนําไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเองไดทั้งดานการศกึษาตอและการประกอบอาชีพ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒20    รายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน              กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4          เวลาเรียน  20  ชั่วโมง                จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเกี่ยวกับคํา กลุมคาํ ประโยค ขอความ 
บทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการส่ือสาร 
 ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได  
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน  สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   ออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีนไดถูกตอง 
๒.   ใชภาษาในการพูด อาน และนับจํานวนตัวเลขได  
๓.   เรียนรูการเขียนตัวอักษรภาษาจีนเบ้ืองตน  
๔.   พูดและใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และสิ่งใกลตัว 
๕.   อานและเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได แนะนําเพื่อน แนะนําสิ่งท่ีชอบได 
๖.   เรียนรูขอมูลเบ้ืองตน ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศจีน 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒21    รายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน              กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4          เวลาเรียน  20  ชั่วโมง                จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาจีนเบ้ืองตนเก่ียวกับคํา กลุมคํา ประโยค ขอความ 
บทสนทนางาย ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะการใชภาษาจีนในการส่ือสาร 
 ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได  
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน  สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑.    ออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีนไดถูกตอง 
๒.   พูด คํา ประโยค สนทนาโตตอบโดยเปนภาษาจีนได 
๓.   เขียนลําดับขีดและตัวอักษรจีนได 
๔.   อานและเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน สิ่งท่ีชอบ สีตางๆ  
๕.   เรียนรูเทศกาลประเพณีวันตรุษจีน 
๖.   นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาจีน 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒22    รายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4          เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะการใชภาษาจีนเบื้องตน หลักการอานออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียง
วรรณยุกต  ประสมเสียงคําศัพท ตามหลักการออกเสียง 
  ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ที่ใชในหองเรียน  พูดโตตอบดวยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล 
เขียนอักษรจีนตามลําดับขีด 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน  สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อานออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต  และประสมเสียงคํางายๆ 
๒. ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ท่ีใชในหองเรียน 
๓. พูดโตตอบดวยประโยคสั้นๆ เพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล  
๔. เขียนอักษรจีนตามลําดับขีด 
๕. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒23    รายวิชา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4          เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะการใชภาษาจีน อานออกเสียงตัวอักษร คําศัพท กลุมคํา ประโยค ตามหลักการ
อานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง เรียนรูคําศัพท ความหมาย เขียนอักษรจีน   
 อานบทสนทนางายๆ เรื่องการทักทาย แนะนําตนเองและผูอื่น ครอบครัว ผลไม สัตว การนับเลข 
อาหาร  และโตตอบ ตอบคําถามในเร่ืองที่เรียน 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน  สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อานออกเสียงตัวอักษร คําศัพท กลุมคํา ประโยค ตามหลักการอานในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 
๒. เรียนรูคําศัพท ความหมาย เขียนอักษรจีน และอานบทสนทนางายๆ 
๓. สนทนาโตตอบ ตอบคําถามในเร่ืองท่ีเรียน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒24    รายวิชา ภาษาจีน 1          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4          เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง                จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะภาษาจีน หลักการอานออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียงวรรณยุกต  อาน
ตัวอักษร คาํ กลุมคํา ประโยคภาษาจีน ตามระบบสัทอักษรพินอิน  
  ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง ประกาศ และคําอธิบายงาย ๆ ที่ใชในหองเรียน
เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ออกเสยีงตามระบบสัทอักษรพินอิน พยัญชนะ สระ เสียงวรรณยุกต   
๒. ออกเสยีงตัวอักษร คํา กลุมคํา ประโยคภาษาจีน ตามระบบสัทอักษรพินอิน   
๓. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําศัพท ประโยคงายๆ ท่ีใชในหองเรียน 
๔. บอกความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค หรือขอที่ความสั้นๆ ตามที่ฟงหรืออานจากสื่อท่ีเปนความ
 เรียงและไมใชความเรียงใน รูปแบบตางๆ 
๕. สามารถแนะนําตัวเอง แนะนําบุคคลอื่นได 
๖. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒25    รายวิชา ภาษาจีน 2          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4          เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง                จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะภาษาจีน สามารถเขียนตัวอักษรจีนตามลําดับขีด  
 บอกความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค หรือ ขอความเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดลอม  อาหาร เคร่ืองดื่ม การซื้อของ การใชเงินจีน ตามที่ฟงหรืออาน เพ่ือใหเกิดทักษะการใช
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
 แสดงความตองการ แสดงความคิดเห็น และเขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เขียนอักษรจีนตามลําดับขีด  
๒. บอกความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค หรือ ขอความที่เก่ียวกับเรื่องใกลตัวได 
๓. นําคําศัพทที่เรียนมาแตงประโยคสนทนาอยางงายได 
๔. สนทนาเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเงนิได 
๕. รูรูปประโยค ไวยากรณใน บทเรียน เพ่ิมขึ้น 
๖. เขารวมกิจกรรมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒26    รายวิชา ภาษาจีน 3          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5          เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง                จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะภาษาจีน สามารถอานออกเสยีงตัวอักษร คําศัพท กลุมคํา ประโยค บทรอยกรอง 
และคําคลองจอง 
 อานตามหลักการในระบบเสียงภาษาจีนกลาง เขียนประโยคที่เก่ียวกับขอมูลของตนเอง และ
สิ่งแวดลอมใกลตัวเปนภาษาจีน  
 สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถอานออกเสียงตัวอักษรจีน คําศัพท กลุมคาํ ประโยค บทรอยกรอง 
๒. นักเรียนสามารถเขียนประโยคที่เกี่ยวกับขอมูลของตนเอง และสิ่งแวดลอมใกลตัวเปนภาษาจีน 
๓. นักเรียนสามารถนําคําศัพทที่เรียนมาแตงประโยคสนทนาได 
๔. นักเรียนสามารถนักเรียนตอบคําถาม เปนภาษาจีนได 
๕. นักเรียนสามารถจัดแสดงผลงาน นิทรรศการเกี่ยวกับภาษาจีนได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒27    รายวิชา ภาษาจีน 4          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5          เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง                จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะภาษาจีน  จากบทสนทนา นิทาน เร่ืองสั้น และบทความตางๆ  
 ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและยกตัวอยาง
ประกอบ เขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆ 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถตอบคําถาม จับใจความสําคัญ  สรุปและแสดงความคิดเห็นจากบทสนทนา นิทาน 
 เรื่องสั้น และบทความตางๆ 
๒. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ
 ตางๆ  
๓. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน 
๔. มีความรูความเขาใจและใหขอท่ีมูลเก่ียวกับ สถานที่ทองเที่ยวลือชื่อของประเทศจีนได 
๕. แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ินของตนเองได 
๖. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับประสบการณของตนเอง สามารถใชภาษาใน
 สถานการณจริง สถานการจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



114 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒28    รายวิชา ภาษาจีน 5          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6          เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง                จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะภาษาจีน  สนทนาและเขียนโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เร่ืองตางๆ 
ใกลตัว สถานการณ ขาว และเรื่องท่ีอยูในความสนใจ ใชคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบายใน
สถานการณตางๆ ที่มีโครงสรางประโยคที่ซบัซอน  
 พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ
ตางๆ 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สนทนาและเขียนโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เร่ืองตางๆ ใกลตัว 
๒. ใชคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย ในสถานการณตางๆ ที่มีโครงสรางประโยคที่ซับซอน 
๓. พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆ 
๔. ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ สรุปและ แสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและ ยกตัวอยางประกอบ 
 เก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรอื อาน 
๕. เขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประสบการณของตนเอง สามารถใชภาษาในสถานการณจริง สถาน
 การจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
๖. ใหขอที่มูล หรืออธิบาย บรรยายเก่ียวกับ เทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความ เปนอยู และ
 ประเพณีของจีน และจัดกิจกรรมเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



115 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒28    รายวิชา ภาษาจีน 5          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6          เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง                จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะภาษาจีน  สนทนาและเขียนโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เร่ืองตางๆ 
ใกลตัว สถานการณ ขาว และเรื่องท่ีอยูในความสนใจ ใชคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบายใน
สถานการณตางๆ ที่มีโครงสรางประโยคที่ซบัซอน  
 พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ
ตางๆ 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สนทนาและเขียนโตตอบแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เร่ืองตางๆ ใกลตัว 
๒. ใชคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย ในสถานการณตางๆ ที่มีโครงสรางประโยคที่ซับซอน 
๓. พูดและเขียนแสดงความตองการ ขอและใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณตางๆ 
๔. ตอบคําถาม จับใจความสําคัญ สรุปและ แสดงความคิดเห็น พรอมใหเหตุผลและ ยกตัวอยางประกอบ 
 เก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรอื อาน 
๕. เขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประสบการณของตนเอง สามารถใชภาษาในสถานการณจริง สถาน
 การจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
๖. ใหขอที่มูล หรืออธิบาย บรรยายเก่ียวกับ เทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง ชีวิตความ เปนอยู และ
 ประเพณีของจีน และจัดกิจกรรมเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
     



116 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒29    รายวิชา ภาษาจีน 6          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6          เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง                จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะภาษาจีน  พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ หรือหัวขอเร่ืองที่ไดจากการ วิเคราะห 
เหตกุารณ และสถานการณท่ีสนใจ  
 พูดและอธิบายเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู  ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของจีน คนควาและสืบคน อาชีพที่ตนสนใจ และนําเสนอโดยการพูดและเขียนเปนภาษาจีน 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถพูดและเขียนสรุปใจความสําคญั หรือหัวขอที่ตนสนใจ 
๒. นักเรียนสามารถพูดและอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู  ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ 
 ขนบธรรมเนยีมและประเพณีของจีน 
๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณ ขาว เหตุการณ และ สถานการณ
 ตางๆ พรอมใหเหตุผลประกอบ 
๔. นักเรียนสามารถนําเสนออาชีพที่ตนสนใจได 
๕. นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับประสบการณของตนเอง สามารถใชภาษาใน
 สถานการณจริง สถานการจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



117 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒30    รายวิชา ภาษาจีนฟงพูด 1          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4          เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะการใชภาษาจีน ฟง-พูด การออกเสียง คํา กลุมคํา ประโยค การใชภาษา น้ําเสียง 
กริยาทาทาง ในการสนทนา ใหเหมาะสมกับมารยาททางสังคม  
 การแนะนําตัว คําทักทาย มารยาทบนโตะอาหาร คําท่ีเปนสิริมงคล คําตองหาม เพ่ือใหสามารถ
ใชภาษาในการพูดไดอยางเหมาะสม 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ออกเสยีง คํา กลุม คํา ประโยค  
๒. ใชน้ําเสียงในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ 
๓. รูจักวัฒนธรรมและวิธีการใชตะเกียบ บนโตะอาหารจากการฟง 
๔. รูจักการใชคําที่เปนสิรมิงคล คาํที่ไมเปนสิริมงคล และคําตองหาม 
๕. ใชภาษาในสถานการณจริง สถานการจําลองท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
 
  



118 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒31    รายวิชา ภาษาจีนฟงพูด 2          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4          เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะการใชภาษาจีน ฟง-พูด จากคําศัพท บทสนทนา บทความสั้นๆ  
 ตอบคําถามเก่ียวกับเทศกาล วันสําคัญ งานฉลอง และศึกษาความเหมือนและความแตกตางการ
ใชชีวิตของชาวจีนและชาวไทย เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. จดจําคําศัพท บทสนทนา และแนะนําตนเองเปนภาษาจีนได  
๒. เขาใจกระบวนการฟง ตีความเร่ืองท่ีฟงจากสื่อประเภทตางๆ 
๓. เขาใจวัฒนธรรมของเขาของภาษา อาหาร และเคร่ืองดื่ม ในเทศกาลตางๆ 
๔. พูดและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประสบการณของตนเอง สามารถใชภาษาในสถานการณจริง 
 สถานการจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



119 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒32    รายวิชา ภาษาจีนฟงพูด 3         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5          เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะการใชภาษาจีน ฟง-พูด จากสิ่งที่อาน ฟง และสถานการณตางๆ 
  ฝกการตั้งคําถาม การสนทนาโตตอบ ใชภาษาในการพูดไดอยางเหมาะสม  เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต และการ
ลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ตีความ แปลความ จากเร่ืองท่ีฟงและอานในสถานการณตางๆ 
๒. ตอบคําถาม และสนทนาโตตอบ ใชภาษาไดอยางเหมาะสม  
๓. เปรียบเทียบ สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ระหวางภาษาไทย และภาษาจีน 
๔. พูดเรียงลําดับคาํตามโครงสรางของภาษาจีน 
๕. พูดและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประสบการณของตนเอง สามารถใชภาษาในสถานการณจริง 
 สถานการจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



120 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒33    รายวิชา ภาษาจีนฟงพูด 4         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5          เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะการใชภาษาจีน ฟง-พูด จากสิ่งที่ฟงและอาน จากบทความ นทิาน สื่อตางๆ  
  ฝกการตั้งคําถาม การสนทนาโตตอบ ใชภาษาในการพูดไดอยางเหมาะสม การใชภาษาสื่อสาร
โดยการพูดในสถานการณจริง หรือสถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน นอกหองเรียน การแนะนํา
สถานที่ทองเท่ียว สถานที่สําคัญในชุมชน และสถานที่ทองเที่ยวในประเทศจีน 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ตีความ แปลความ จากเร่ืองท่ีฟงและอาน จากบทความ นิทาน ในสถานการณตางๆ 
๒. ตอบคําถาม และสนทนาโตตอบ ใชภาษาไดอยางเหมาะสม  
๓. ใชภาษาในการสื่อสารในสถานการณตางๆ 
๔. แนะนําสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ได 
๕. พูดและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประสบการณของตนเอง สามารถใชภาษาในสถานการณจริง 
 สถานการจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษาชุมชนและสังคม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒34    รายวิชา ภาษาจีนฟงพูด 5         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6          เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะการใชภาษาจีน ฟง-พูด จากสิ่งที่ฟงและอาน  
 คนควา สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น สนทนาโตตอบเก่ียวกับการสัมภาษณศึกษา
ตอ แนะนําอาชีพที่สนใจ และใชภาษาในการสื่อสารเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู  ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของจีน 
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ตีความ แปลความ จากเร่ืองท่ีฟงและอาน ในระดับที่สูงขึ้น 
๒. ตอบคําถาม และสนทนาโตตอบ ใชภาษาไดอยางเหมาะสม  
๓. สนทนาโตตอบเก่ียวกับการสัมภาษณศึกษาตอ 
๔. พูดแนะนําอาชีพที่สนใจ 
๕. เขาใจขนมธรรมเนียม และประเพณจีีนเปนอยางดี 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา จ๓๐๒35    รายวิชา ภาษาจีนฟงพูด 6         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6          เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง                จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะการใชภาษาจีน ฟง-พูด จากสิ่งที่ฟงและอาน  
 ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคมโลก นําคําศัพท ประโยค บทสนทนา และบทความที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชตาม
สถานการณจริง  
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาจีน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถตีความ แปลความ จากเร่ืองที่ฟงและอาน ในระดับที่สูงขึ้น 
๒. นักเรียนสามารถตอบคําถาม และสนทนาโตตอบ ใชภาษาไดอยางเหมาะสม  
๓. นักเรียนสามารถนําคําศัพท ประโยค และบทสนทนา มาประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได 
๔. ใชภาษาสื่อสารอธิบายลักษณะบุคคลไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณและธรรมชาติของภาษาแม 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒20    รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 1             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                  จํานวน     3.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา และฝกปฏิบัติ ทักษะพื้นฐานในการใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารระดับตน  เกี่ยวกับตนเอง 
จํานวนนับ ประโยคงายๆ สถานการณใกลตัว คําสั่งที่ใชในหองเรียน คําขอรอง คําแนะนําภาษาทาทาง   
แสดงความรูสึกความตองการของตนอยางงายๆ การเสนอความชวยเหลือผูอ่ืน การขอและใหขอมูลการ
 เสนอความคิดเห็นตอเรื่องตางๆ บทเพลงสําหรับเด็ก ขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ การเสนอ
ความคิดรวบยอด รวมท้ังมีทักษะในการอานคํา กลุมคํา ประโยค บทความสั้นๆ  
 โดยเขาใจความเหมือนและความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน และนําไปใชได
อยางถูกตอง 
 
ผลการเรียนรู 
1. นักเรียนสามารถแนะนําตัวเองในเบื้องตนได 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งที่ใชภายในหองเรียนได 
3. นักเรียนสามารถบอกความตองการของตนเองในประโยคงายๆได 
4. นักเรียนสามารถสื่อสารในประโยคสั้นๆได 
5.  นักเรียนเขาใจถึงความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
 
  



124 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒21    รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 2             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                  จํานวน     3.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา และฝกปฏิบัติ ทักษะในการสื่อสารในระดับพ้ืนฐาน  
 การสรางบทสนทนาตางๆตามสถานการณ โดยผานสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล ในสถานการณตางๆภายในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและเชื่อมโยงความรู
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนรวมถึงกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เขาใจความเหมือนและความแตกตาง
ของภาษา และวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุนและนําไปใชไดอยางเหมาะสม  
 เห็นคุณคาของการเรียนภาษาญี่ปุน และนําความรูท่ีไดไปใชในการแสวงหาความรู ความบันเทิง
ได 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถสื่อสารในระดับพ้ืนฐานได 
๒.  นักเรียนสามารถสรางบทสนทนาตางๆตามสถานการณ 
๓.  นักเรียนสามารถใชสื่อตางๆที่เปนภาษาญี่ปุน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒22    รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 3             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5            เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                  จํานวน     3.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา และฝกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานการใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารระดับกําลังพัฒนา                    
ในเรื่องที่เก่ียวกับตนเอง เรื่องราวตางๆในชีวิตประจําวัน ประสบการณและเหตุการณตางๆ เขาใจคําสั่ง  
คําขอรอง คําแนะนํา ภาษาทาทาง น้ําเสียง ความรูสึก  
 คําอธิบายที่พบในสื่อจริงการแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตีความ การอธิบาย การ
บรรยาย การเปรียบเทียบ การแสดงความรูสึก การใหเหตุผลการนําเสนอขอมูล การเสนอความคดิรวบยอด 
และการเสนอความคิดเห็นตอชุมชนและสังคมโลก นําเสนอบทเพลงเหตุการณ ขอมูล จากสื่อประเภทตางๆ 
รวมทั้งมีทกัษะในการอานบทความ รวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
  เพ่ือใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาญี่ปุน และนําความรูที่ไดมาประยุกตในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครวั ชุมชน และสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถสื่อสารในเร่ืองของตนเองและเรื่องราวตางๆในชีวิตประจําวัน 
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งและคําของรองได 
๓. นักเรียนสามารถตีความและสรุป ในบทสนทนาสั้นๆ 
๔. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒23    รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 4             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5            เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                  จํานวน     3.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความหมาย ของคาํศัพท อักษรคันจิ การแปลความหมายของประโยคที่เขาใจงาย   
 สรางประโยคสนทนางายๆในชีวิตประจําวัน และสามารถพัฒนา และเรียนรูไปสูการสรางประโยค         
ที่มีความซับซอนได  
 ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดทัศนคติ ความคิด และกระบวนการคิดวิเคราะหเพ่ือการใชภาญี่ปุน การใช
สื่อตางๆ  โดยผานเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่หลากหลายจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถอานและเขียนอักษรคันจิเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวันได 
๒. นักเรียนสามารถแปลความหมายของประโยคท่ีเขาใจงายได 
๓. นักเรียนสามารถสารางประโยคสนทนางายๆในชีวิตประจําวันได 
๔. นักเรียนสามารถสรางประโยคท่ีมีการซับซอนได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒24    รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 5             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6            เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                  จํานวน     3.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา และฝกปฏิบัติ ทักษะพื้นฐานการใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารระดับกาวหนาในเรื่องที่
เก่ียวกับตนเอง เร่ืองราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน ประสบการณ และเหตุการณตางๆ  
 เขาใจคําชี้แจง คําบรรยาย คําแนะนํา สารสนเทศ อักษรคันจิและคูมือตางๆ น้ําเสียง ความรูสึก
การแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตคีวาม การแสดงความตองการของตนและเสนอความชวยเหลือ 
การอธิบาย การบรรยาย การเปรียบเทียบ การแสดงความรูสึก การใหเหตุผล การนําเสนอขอมูล การเสนอ
ความคิดรวบยอด และการเสนอความคิดเห็นตอชุมชนและสังคมโลก นําเสนอบทเพลง บทกวี เหตุการณ 
ขอมูล จากสื่อประเภทตางๆ รวมทั้งมีทักษะในการอาน บทอานท่ีหลากหลาย เขาใจ ตีความวิเคราะหหรือ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อในรูปแบบตางๆ 
 ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดทัศนคติ ความคิด และกระบวนการคิดวิเคราะหเพ่ือการใชภาญี่ปุน การใช
สื่อตางๆ  โดยผานเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่หลากหลายจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถใชภาษาญี่ปุนเบ้ืองตนได 
๒. นักเรียนเขาใจความหมายในบทสนทนาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. นักเรียนสามารถอานและเขียนอักษรคันจิไดอยางถูกตอง 
๔. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง และบรรยายความรูสึกได 
๕. นักเรียนสามารถตีความและสรุปความในบทเพลง บทกวี และเหตุการณตางๆได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒25    รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 6             กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6            เวลาเรียน  120  ชั่วโมง                  จํานวน     3.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา และ ปฏิบัติ  การผันคํากรยิาในภาษาญี่ปุนเปนรูปตาง ๆ เพ่ือสื่อสารในระดับสูงขึ้น   
 พูดแสดงความชวยเหลือแสดงสาเหตุ รวมทั้งเร่ืองนารูทั่วไปเก่ียวกับญี่ปุน อักษรคันจิและทบทวน
ทุกสํานวนที่ไดเรียนไปเพ่ือใหนักเรียนมีความรูมากพอที่จะสามารถนําความรูที่ไดเรียนมาตั้งแตขั้นพ้ืนฐาน  
 ไปใชในชีวิตประจําวันหรือใชเพ่ือการสอบเขาในมหาวิทยาลัย หรือเปนพื้นฐานท่ีจะนําไปศึกษาตอ
ในระดับสูงตอไป 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถฝนคํากริยาในภาษาญี่ปุนเปนรูปตางๆได 
๒. นักเรียนสามารถสื่อสารในระดับสูงข้ึนได 
๓. นักเรียนสามารถขอความชวยเหลือแสดงสาเหตุได 
๔. นักเรียนสามารถอานและเขียนอักษรคันจิระดับตนได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒26    รายวิชา ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 1              กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน   40   ช่ัวโมง                  จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา และฝกปฏิบัติ ทักษะพื้นฐานในการใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารระดับตน  เกี่ยวกับตนเอง 
จํานวนนับ ประโยคงายๆ สถานการณใกลตัว  
 พูดแสดงการออกคําสั่งท่ีใชในหองเรียน คําขอรอง คําแนะนําภาษาทาทาง การแสดงความรูสึก
ความตองการของตนอยางงายๆ การเสนอความชวยเหลือผูอ่ืน การขอและใหขอมูลการเสนอความคิดเห็น
ตอเร่ืองตางๆ บทเพลงสําหรับเด็ก ขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ การเสนอความคิดรวบยอด รวมทั้งมีทักษะ
ในการอานคํา กลุมคํา ประโยค บทความสั้นๆ  
 โดยเขาใจความเหมือนและความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน และนําไปใชได
อยางถูกตอง 
 
ผลการเรียนรู 
1. นักเรียนสามารถแนะนําตัวเองในเบื้องตนได 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งที่ใชภายในหองเรียนได 
3. นักเรียนสามารถบอกความตองการของตนเองในประโยคงายๆได 
4. นักเรียนสามารถสื่อสารในประโยคสั้นๆได 
5.  นักเรียนเขาใจถึงความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒27    รายวิชา ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 2              กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน   40   ช่ัวโมง                  จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษา และฝกปฏิบัติ ทักษะพื้นฐานในการใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารระดับตน  เกี่ยวกับตนเอง 
จํานวนนับ ประโยคงายๆ สถานการณใกลตัว  
 พูดแสดงการออกคําสั่งท่ีใชในหองเรียน คําขอรอง คําแนะนําภาษาทาทาง การแสดงความรูสึก
ความตองการของตนอยางงายๆ การเสนอความชวยเหลือผูอื่น การขอและใหขอมูลการเสนอความคิดเห็น
ตอเร่ืองตางๆ บทเพลงสําหรับเด็ก ขอมูลจากสื่อประเภทตางๆ การเสนอความคิดรวบยอด รวมทั้งมีทักษะ
ในการอานคํา กลุมคํา ประโยค บทความสั้นๆ 
 โดยเขาใจความเหมือนและความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน และนําไปใชได
อยางถูกตอง 
 
ผลการเรียนรู 
1. นักเรียนสามารถแนะนําตัวเองในเบื้องตนได 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งที่ใชภายในหองเรียนได 
3. นักเรียนสามารถบอกความตองการของตนเองในประโยคงายๆได 
4. นักเรียนสามารถสื่อสารในประโยคสั้นๆได 
5.  นักเรียนเขาใจถึงความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



131 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒28    รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเพื่อการสื่อสาร 1    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน   20   ช่ัวโมง                  จํานวน     0.5    หนวยกิต 
 

 ศึกษา และฝกปฏิบัติ การเขียนและอานตัวอักษร ผสมคําศัพทงายๆ ทักษะพ้ืนฐานในการใช
ภาษาญี่ปุน เพื่อการสื่อสารระดับตนภายในหองเรียน  เกี่ยวกับตนเอง จํานวนนับ ประโยคงายๆ 
สถานการณใกลตัวและกิจวัตรประจําวัน  
 โดยใชทักษะการปฏิบัติ การฟง การเขียน การอาน และการพูดสื่อสารเหตุการณในปจจุบันอยาง
งาย  รวมท้ังมีทักษะในการอานคํา กลุมคํา ประโยค บทความสั้นๆ  
 ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาญี่ปุน ไดอยางสนุกสนานและมีความสุข 
เขาใจความเหมือนและความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน และนําไปใชไดอยางถูกตอง 

 
ผลการเรียนรู 
๑.   นักเรียนสามารถแนะนําตัวเองในเบื้องตนได 
๒.   นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคาํสั่งท่ีใชภายในหองเรียนได 
๓.   นักเรียนสามารถพูดและฟงประโยคสนทนางายๆได 
๔.   นักเรียนสามารถเขียนและอานคําศัพท ประโยคสั้นๆได 
๕.   นักเรียนเขาใจถึงความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒29    รายวิชา ภาษาญ่ีปุนเพื่อการสื่อสาร 2    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน   20   ช่ัวโมง                  จํานวน     0.5    หนวยกิต 
 

 ศึกษา และฝกปฏิบัติ ทักษะพื้นฐานในการใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารระดับตน  การฟง การพูด 
การอานและการเขียนคําศัพทประโยคเกี่ยวกับการกระทําในชีวิตประจําวัน เรียนรูโครงสรางประโยคงายๆ  
 โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ พูดสื่อสารโตตอบบทสนทนาโดยสราง
สถานการณอยางงาย รวมทั้งมีการใชภาพเพื่อประกอบในการแสดงคําศัพทหรือประโยคบอกการกระทํา
ตางๆ 
 ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของการเรียนภาษาญี่ปุน ไดอยางสนุกสนานและมีความสุข 
เขาใจความเหมือนและความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน และนําไปใชไดอยางถูกตอง 

 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถแนะนําตัวเองในเบื้องตนได 
๒.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งที่ใชภายในหองเรียนได 
๓.  นักเรียนสามารถบอกความตองการของตนเองในประโยคงายๆได 
๔.  นักเรียนสามารถสื่อสารในประโยคสั้นๆได 
๕.  นักเรียนเขาใจถึงความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



133 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒30    รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 1         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน   80   ช่ัวโมง                  จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะการพูด การฟง การอานและการเขียนตัวอักษรคําภาษาญี่ปุน ขอความบท
อานสั้นๆ คําสั่ง คําขอรอง สื่อสารสนทนาในสถานการณใกลตัว อานออกเสียงคํา กลุมคําและประโยคตางๆ 
ไดถูกตองตามหลักการออกเสียง เขียนประโยคบอกเหตุการณในชีวิตประจําวันงายๆได  
  โดยใชทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติอานบทสนทนาเร่ืองสั้นๆ คําศัพทบทความและประโยคท่ี
มีภาพประกอบใชภาษางายๆสั้นๆในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความตองการ และ
ความรูสึกของตน ขอและใหขอมูลเก่ียวกับบุคคล และสิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชสื่อนวัตกรรมและผลจากการ
ฝกทักษะตางๆ ใหขอมูลเก่ียวกับตนเองและสิ่งใกลตัวทั่วไป ดวยทาทาง ภาพ คําและวลี นําเสนอความคิด
รวบยอด เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลตาง ๆ ในกิจวัตรประจําวัน   
 ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดี มีความคิด และกระบวนการคิดวิเคราะหเพ่ือการใชภาษาญี่ปุน
การใชสื่อตางๆโดยผานเทคโนโลยี หรอืนวัตกรรมท่ีหลากหลายจากแหลงเรยีนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถแนะนําตัวเองในเบื้องตนได 
๒.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งที่ใชภายในหองเรียนได 
๓.  นักเรียนสามารถถาม/ตอบเกี่ยวกับคําสรรพนามบงช้ีสิ่งของ สถานที่ตางๆ ได 
๔.  นักเรียนสามารถสื่อสารในประโยคสั้นๆ ได 
๕.  นักเรียนเขาใจถึงความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒31    รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 2         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน   80   ช่ัวโมง                  จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 เขาใจภาษาทาทาง ความรูสึกของผูพูด พูดและเขียนเกี่ยวกับเร่ืองราวของตนเองในชีวิตประจําวัน
สนทนา ประโยคคําถาม บอกความรูสึก แสดงความตองการเรื่องราวตางๆ สื่อสารประโยคคําสั่ง คําขอรอง 
ภาษาทาทาง ตามมารยาททางสังคมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนขอมูล 
  โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติการฟง การพูด การอานและการเขียนถาย
โอนเปนภาพหรือสัญลักษณ และถายโอนขอมูลจากภาพหรือสัญลักษณเปนประโยคหรือขอความสั้นๆ 
เขาใจบทสนทนา เร่ืองสั้น เร่ืองเลา และนิทาน ใชภาษางาย ๆ สั้น ๆ เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคล         
แสดงความตองการและความรูสึกของตน  เสนอความชวยเหลือแกผูอ่ืน ขอและใหขอมูลอธิบายเกี่ยวกับ
บุคคล และสิ่งตาง ๆ สรางองคความรูโดยใชนวัตกรรมงาย ๆ  ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดลอม และ
สังคมใกลตัวดวยขอความสั้น ๆ เขาใจรูปแบบพฤติกรรมและการใชถอยคํา สํานวนงาย ๆ ในการติดตอ
ปฏิสัมพันธตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา  รูจักเทศกาล งานฉลอง  ในวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 ทั้งนี้เพ่ือใหผูเรียนเกิดทัศนคติท่ีดี เห็นคุณคาทางการเรียนภาษาญี่ปุน ความคิด และกระบวนการ
คิดวิเคราะหเพื่อการใชภาญี่ปุนอยางสนุกสนานมีสุนทรียภาพทางภาษาและการทํากิจกรรมรวมกันอยางมี
ความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถสื่อสารในระดับพ้ืนฐานได 
๒.  นักเรียนสามารถสรางบทสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการเดินทาง 
๓.  นักเรียนสามารถพูดสื่อสารเก่ียวกับชีวิตประจําวันได 
๔.   นักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับการซื้อของและสั่งของได 
๕.   นักเรียนสามารถอานและเขียนคนัจิไดถูกตองตามหลักการอานและการเขียน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒32    รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 3         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5            เวลาเรียน   80   ช่ัวโมง                  จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนประโยค ขอความบทอาน เขาใจภาษา
ทาทาง น้ําเสียง ของผูพูด รวมทั้งเขาใจคําสั่ง คําขอรอง ท่ีพบในสื่อตาง ๆ ขอความที่อานโดยถายโอนเปน
ภาพหรือสัญลักษณ  สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวได กิจวัตรประจําวัน งานอดิเรก 
แสดงความรูสึกของตน  เก่ียวกับเร่ืองราวตางๆ ใชภาษาทาทางการสื่อสารไดเหมาะสม 
 โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติ เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เขาใจขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุน ถายโอนขอมูลจากภาพหรือสัญลักษณเปนประโยคหรือขอความสั้น ๆ เขาใจ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ ขอมูล และขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ  ใชภาษาเพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลโดยใชนวัตกรรมงาย ๆ และสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ใชภาษาเพ่ือแสดงความตองการของตน เสนอความชวยเหลือแกผูอ่ืน  และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรู  ทั้งในและนอกสถานศึกษา ใชภาษาเพื่อขอและให
ขอมูลอธิบายเก่ียวกับบุคคลและสิ่งตาง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  
 มีความตระหนักถึงความสําคัญ เห็นคุณคาในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางสนุกสนาน ใชภาษา  และ
ทาทางในการติดตอปฏิสัมพันธตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถสื่อสารในเร่ืองของตนเองและเรื่องราวตางๆในชีวิตประจําวัน 
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งและคําของรองได 
๓. นักเรียนสามารถตีความและสรุป ในบทสนทนาสั้นๆ 
๔. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
๕.   นักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรกของตนเองและเพื่อน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒33    รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 4         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5            เวลาเรียน   80   ช่ัวโมง                  จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง 
ความรูสึกของผูพูด  พูดและเขียนเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันประสบการณเหตุการณตางๆ รวมทั้งเขาใจคําสั่ง 
คําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบายที่พบในสื่อตางๆ แสดงความคิดเห็น แสดงความตองการ แสดงความรูสึก
ของตนเก่ียวกับเรื่องราวตางๆ อานออกเสียงบทอานงายๆ ไดถูกตองตามหลักการออกเสียงและเหมาะสม
กับเนื้อหาที่อาน เขาใจและตีความสื่อที่ไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ  
 ใชทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ เขาใจตีความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอความ ขอมูลและขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับเร่ืองที่อยูในในชีวิตประจําวันใช
ภาษาตามมารยาท  ทางสังคม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการ
เรียนรู  ท้ังในและนอกสถานศึกษา  ใชภาษา เพ่ือแสดงความตองการของตน เสนอความชวยเหลือแกผูอ่ืน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการใชภาษา เพ่ือแสดงความรูสึกของตนเกี่ยวกับเรื่ องราวตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน  และโครงการในอนาคต พรอมทั้งใหเหตุผลโดย  ใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษาและ
ผลจากการฝกทักษะตางๆ รวมทั้งรูวิธีการเรียนภาษาญ่ีปุนที่ไดผลนําเสนอขอมูล เรื่องราวหรือกิจวัตร
ประจําวันประสบการณ นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ นําเสนอความคิดเห็นท่ีมีตอ
เหตกุารณตาง ๆ ในทองถ่ินอยางสรางสรรค     
 ตระหนักและเห็นคุณคาทางการเรียนภาษาญี่ปุนดวยความสนุกสนานใชภาษาและทาทางในการ
สื่อสารไดเหมาะสมกับระดับบุคคล รูที่มาและเหตุผลของงานประเพณี และวันสําคัญของชาติ เขาใจความ
แตกตางระหวางภาษาญี่ปุนกับภาษาไทยในเร่ืองประโยคและขอความที่ซบัซอนและนําไปใชไดอยางถูกตอง       
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถอานและเขียนอักษรคันจิเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวันได 
๒. นักเรียนสามารถแปลความหมายของประโยคท่ีเขาใจงายได 
๓. นักเรียนสามารถสรางและสนทนาประโยคสนทนางายๆในชีวิตประจําวันได 
๔. นักเรียนสามารถสรางประโยคท่ีมีการซับซอนได 
๕.   นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูคนควาเก่ียวกับการตูน อานิเมะญี่ปุนได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
 
  



137 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒34    รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 5         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6            เวลาเรียน   80   ช่ัวโมง                  จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ประโยค ขอความบทอาน เขาใจ
น้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมท้ังคําชี้แจง คําอธิบาย ตางๆอานออกเสียงบทอานจากสื่อตาง ๆ ไดถูกตอง
ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน เขาใจ ตีความ และ/หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
สื่อที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ ใชภาษาตามมารยาททางสังคม สรางองคความรู
จากสื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะตางๆ โดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู อ่ืน ใน
สถานการณตางๆ 
 โดยใชทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห เกี่ยวกับขอความ ขอมูล ขาวสาร 
บทความ  สารคดี บันเทิงคดีจากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  ใชภาษาตามมารยาททางสังคมเพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถดําเนินการสื่อสารอยางตอเน่ือง โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลง
การเรียนรู  ในสถานศึกษาใชภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความตองการของตนเสนอบริการแกผูอ่ืน 
และวางแผนในการเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ใชภาษาเพื่อ
ขอและใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ เรื่องราวตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ประสบการณของตนเอง 
และสิ่งที่ตนสนใจ  สรางองคความรูโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝกทักษะตาง 
ๆใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเก่ียวกับเรื่องราวตางๆ  ในชีวิตประจําวันและโครงการในอนาคต  
 มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษา เขารวมกิจกรรมทางภาษาญี่ปุนอยางสนุกสนาน รูที่มาและ
เหตุผลของงานประเพณี วันสําคัญของชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความแตกตาง
ระหวางภาษาญี่ปุนกับภาษาไทยในเรื่อง สํานวน ประโยค และขอความที่ซับซอนและนําไปใชอยางถูกตอง   
เหมาะสม เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพล
ตอการใชภาษาและนําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถใชภาษาญี่ปุนเบ้ืองตนได 
๒. นักเรียนเขาใจความหมายในการสื่อสารบทสนทนาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. นักเรียนสามารถอานและเขียนอักษรคันจิไดอยางถูกตอง 
๔. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง และบรรยายความรูสึกได 
๕. นักเรียนสามารถตีความและสรุปความในบทความ เพลง และเหตุการณตางๆได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒35    รายวิชา ภาษาญ่ีปุน 6         กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6            เวลาเรียน   80   ช่ัวโมง                  จํานวน     2.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุน ขอความบทอาน คําสั่งคํา
ขอรอง คําแนะนํา รวมทั้งเขาใจภาษาทาทาง เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด รวมทั้งคําชี้แจง คําอธิบาย  
คําแนะนํา สารสนเทศ และคูมือตาง ๆ อานออกเสียงบทอานที่มีปริมาณเนื้อหามากข้ึน ไดถูกตองตาม
หลักการออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน  เขาใจ ตีความ และ/หรือแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับสื่อ
ที่เปนความเรียงและไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ ที่ซับซอนขึ้น  
 โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด ถายโอนเปน
ขอความที่ใชถอยคําของตนเอง เขาใจ ตีความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอความ ขอมูล 
ขาวสาร บทความ สารคดี  บันเทิงคดี ที่ซับซอนขึ้น จากสื่อสิ่งพิมพหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสใชภาษาตาม
มารยาททางสังคม เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคล และสามารถดําเนินการสื่อสารอยางตอเนื่อง  โดย
ใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในแหลงการเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศึกษา ใชภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น แสดง
ความตองการของตน เสนอบริการแกผูอื่น และวางแผนในการเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในแหลง
เรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ใชภาษาเพ่ือขอและใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับเรื่องราวหรือประเด็นปญหาตางๆ  ตลอดจนเหตุการณปจจุบันในชุมชนและสังคม  สรางองค
ความรูโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะตาง ๆ รวมทั้งวางแผนการเรียน
และอาชีพ ใชภาษาเพ่ือแสดงความรูสึกของตนเก่ียวกับเหตุการณ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  
 เห็นคุณคาและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจตระหนักในคุณคาของภาษา       
และวัฒนธรรมท่ีเรียน และนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาประยุกตในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครวั ชุมชนและสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. นักเรียนสามารถฝนคํากริยาในภาษาญี่ปุนเปนรูปตางๆได 
๒. นักเรียนสามารถสื่อสารในระดับสูงข้ึนได 
๓. นักเรียนสามารถขอความชวยเหลือแสดงสาเหตุได 
๔. นักเรียนสามารถอานและเขียนอักษรคันจิระดับตนได 
๕.   นักเรียนสามารถถายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณในชุมชนและสังคม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒36   รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 1     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน   40   ช่ัวโมง                  จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษาการใชภาษาน้ําเสียง และกิริยาทาทาง  สื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่
เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษาอยางสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน  
ปฏิบัติตามคําสั่ง   และคําชี้แจงงายๆ ที่ฟงและอานใชคําขอรอง  ใหคําแนะนําและคําชี้แจงตามสถานการณ
อานออกเสียงขอความสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง  กิจกรรม 
และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันโดยใชภาษาญี่ปุนอยางงายได 
 โดยใชภาษาญี่ปุน พูดและเขียนแสดงความตองการ  ขอความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน 
ประสบการณและสิ่งแวดลอมใกลตัว  บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง  และการ
ลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาญี่ปุน และภาษาไทยคนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่
เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน   
 เพื่อใหนําความรู  ความสามารถท่ีเกิดจากการฝกฝนทักษะตางๆ ไปประยุกตใชอยางถูกตอง
เหมาะสมในชีวิตประจําวัน  สรางวินัยในตนเอง  เห็นคุณคาของภาษาญี่ปุน  มีนิสัยใฝรูใฝเรียนสามารถใช
ภาษาญ่ีปุน  ในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม  สืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ  ตลอดจนมีจิต
สาธารณะมีสวนรวมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุนตามความสนใจ   
 
ผลการเรียนรู 
1.  ใชภาษาญี่ปุน ถอยคําน้ําเสียงและกริยาทาทางอยางสุภาพตามวัฒนธรรมญี่ปุน ในการพูดแนะนําตัว              
 และการกลาวคาํทักทายในโอกาสตางๆ 
2.  แนะนําครอบครัวตนเอง บอกอาหารที่ชอบทาน  พูดเกี่ยวกับกิจวัตรในการทานอาหาร 
3.  ชักชวนเพ่ือนวาจะทานอาหารดวยกันที่ไหน อานเมนูอาหาร แนะนําอาหาร และสั่งอาหารที่รานอยาง
 งายๆ ได 
4.  บอกเกี่ยวกับบานที่อาศัยอยูบอกวาที่บานมีอะไรบาง เขียนอีเมลเชิญเพ่ือนใหมาที่บาน เยี่ยมบานเพ่ือน         
 ตอนรับเพ่ือนท่ีมาบาน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
 
  



140 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒37   รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 2     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน   40   ช่ัวโมง                  จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษาใชภาษาสื่อสาร ในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่ เกิดขึ้นในหองเรียนและ
สถานศึกษา เลือกประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อ และตอบคําถามจากการฟงและอานบทสนทนา 
เร่ืองสั้น บรรยายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล  งานฉลอง วันสําคัญและชีวิต
ความเปนอยูของญ่ีปุนกับของไทย สรุปใจความสําคัญ/แกนสาระ ที่ไดจากการวิเคราะหเร่ือง/เหตุการณที่อยู
ในความสนใจของสังคม 
 โดยพูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟงหรืออานอยาง
เหมาะสม แสดงความรูสึกตนเองเก่ียวกับกิจกรรมและเรื่องตางๆใกลตัว   พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ
อยางเหมาะสม  คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก
แหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียนใชภาษาญี่ปุนในการสืบคน/คนควา ความรู/ขอมูลตางๆ จาก
สื่อและแหลงการเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
 เพื่อใหนําผลท่ีเกิดจากการฝกทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล รักชีวิตความเปนอยูไทย 
ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปวางแผนการจัดการเรียนรูในอนาคตใหเทาทัน
กับสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู 
1.  พูดเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน งานอดิเรก กิจกรรมท่ีทําในวันหยุด  และกําหนดการใน 1 สัปดาหของ
 ตนเองได 
2.  พูดถึงกําหนดการการจัดเลี้ยง และเขียนการดอวยพรวันเกิดได 
3.  อานโปสเตอร หรือปฏิทินงานอีเวนต ตางๆ สามารถบอกวาจะไปงานอีเวนตหรือไมไปได และบอกได
 วาจะออกไปขางหรือไม 
4.  อานปายรถแท็กซี่ รถประจําทาง และสถานีรถไฟ ใหคนขับแท็กซี่ หรือรถปรําจําทางดูกระดาษโนต
 และบอกวาจะไปที่ไหนได 
5.  อานเวลาเปดปดของราน ใหคําแนะนําวาจะไปยังที่หมายอยางไร พรอมกับดูแผนที่ และพูดทาง
 โทรศัพทวาตอนนี้อยูที่ไหนได 
6.  พูดเก่ียวกับสิ่งที่อยากจะซื้อ และบอกวาคิดอยางไรเกี่ยวกับสิ่งของที่อยูในรานได 
7.  อานบล็อกสั้นๆพูดวาทําอะไรบางในชวงวันหยุด บอกวารูสึกอยางไรเกี่ยวกับสิ่งที่ทําในชวงวันหยุด
 อยางงายๆ ได 
8.  เขียนบล็อกสั้นๆ เก่ียวกับวันหยุดของตนเอง  
9.  อานอีเมลอยางงายๆ พูดวาทําอะไรบางตอนไปเที่ยว และบอกวาคร้ังหนาอยากจะไปที่ไหน 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒38   รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 3     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5            เวลาเรียน   40   ช่ัวโมง                  จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษาคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงงายๆ ขอความสั้นๆ การใชภาษาและทาทางสื่อสาร
มารยาทตามสังคม การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  การพูดขอและใหขอมูล  การถายโอนขอมูลที่ได
ฟงและอาน  การออกเสียงคํา  วลี  สํานวนงายๆ  ประโยค  คําแนะนํา  ขอความ  ขอมูล  บทอาน  เร่ืองราว
สั้นๆ ทั้งที่เปนความเรียงและไมใชความเรียง  รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุน  
 โดยถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตางๆ  สรุป  แสดงความคิดเห็น  ความรูสึกเก่ียวกับ
ประสบการณของตนเอง  ขาวสาร  เหตุการณสําคัญตางๆ ในชีวิตประจําวัน  ประสบการณ  การทํางาน  
เทคโนโลยี เห็นประโยชนและคุณคาของการเรียนรูภาษาญี่ปุน  ฝกใชกลยุทธในการเรียนรูและประเมิน
ตนเอง   
 เพ่ือนําทักษะท่ีไดเรียนรูไปใช  เปนเครื่องมือแสวงหาความรู  เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
1.  พูดคุยเกี่ยวกับตนเองหรือครอบครัว ภาษาที่ใชกับครอบครัว หรือเพื่อน และบอกวาพักที่ไหน ทําอะไร
 อยู อยางงายๆได 
2.  อานขอความสั้นๆในเว็บไซตแนะนําตัวเขียนความเห็นเพื่อนๆในเว็บไซตแนะนําตัว  
3.  พูดคุยเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอยางงายๆ พูดคุยเก่ียวกับฤดูกาลที่ชอบและเหตุผลท่ีชอบ
 อยางงายๆได 
4.  ทักทายดวยการพูดคุยเก่ียวกับสภาพอากาศ เริ่มบทสนทนาทางโทรศัพทดวยการพูดถึงสภาพอากาศได 
5.  ดูแผนที่พลางแนะนําเพ่ือนเก่ียวกับสถานท่ีแนะนําของเมือง และบอกสถานที่ท่ีวาเปนเมืองแบบไหนขอ
 ควรระวังเร่ืองอะไร บอกทางไปยังสถานท่ีใกลๆได 
6.  สามารถยืนยันขอมูลสถานที่นัดหมาย และพูดคุยเก่ียวกับเวลาได 
7.  ชวนเพื่อนไปยังสถานที่แนะนํา และการตอบรับการชวนได 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒39   รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 4     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5            เวลาเรียน   40   ช่ัวโมง                  จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษาใชภาษาสื่อสาร ในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่ เกิดขึ้นในหองเรียนและ
สถานศึกษา เลือกประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อ อานใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟง
และอานบทสนทนาสั้นๆ  บรรยายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล  งานฉลอง 
วันสําคัญและชีวิตความเปนอยูของญี่ปุนกับของไทย  สรุปใจความสําคัญ/แกนสาระ ที่ไดจากการวิเคราะห
เร่ือง/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
   โดยพูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟงหรืออานอยาง
เหมาะสมแสดงความรูสึกตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมและเรื่องตางๆใกลตัว พรอมท้ังใหเหตุผลสั้นๆประกอบ
อยางเหมาะสม  คนควา  รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก
แหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียนใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา ความรู/ขอมูล
ตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆในการศกึษาตอและประกอบอาชีพ 
 เพ่ือใหนําผลที่เกิดจากการฝกทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล  รักชีวิตความเปนอยูไทย ยึด
มั่นและเต็มใจปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปวางแผนการจัดการเรียนรูในอนาคตใหเทาทันกับ
สังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู 
1.  พูดคุยเกี่ยวกับภาษาตางประเทศที่เคยเรียนมากอนนี้ เขียนบันทึกวาเรียนภาษาอะไรเมื่อไร 
2.  ขอรองใหผูอ่ืนชวยเมื่อเกิดปญหาเก่ียวกับการเรียนหรือตัวภาษาตางประเทศ ชวยเหลือเมื่อไดรับคํา
 ขอรอง 
3.  พูดเสนอตัวในการชวยเหลือผูที่กําลังเดือดรอน และตอบรับการชวย 
4.  พูดคุยและจดบันทึกเก่ียวกับสิ่งท่ีจะนําไปปกนิก 
5.  พูดคุยเก่ียวกับอาหารท่ีไมเคยรูจัก ใหความเห็นเกี่ยวกับรสชาติอาหารอยางงายๆแนะนําอาหารให
 เพื่อน และตอบรบัการแนะนํา  
6.  พูดคุยเก่ียวกับวันและคนท่ีจะมาทํางานนอกสถานที่เพื่อที่จะไปรับ และทักทายเมื่อไปรับ อานตาราง
 การทํางานนอกสถานที่ แนะนําเพื่อนรวมงาน กลาวอําลาเพื่อนรวมงาน อานขอความที่สงมาจากเพ่ือน
 รวมงานตอนไปทํางานนอกสถานท่ีหลังจากกลับมาแลวได  
7.  ถามเก่ียวกับสภาพรางกายของเพื่อนตอบเกี่ยวกับสภาพรางกายของเพื่อน ถามบอกกับเกี่ยวกับการ
 บริหารรางกายอยางงายๆแนะนําวิธีการตางๆที่ดีตอรางกายได แสดงความขอบคุณเมื่อไดรบัของขวัญ 
8.  พูดชมของ ของเพ่ือน พูดคุยเก่ียวกับของของตนเอง 
9.  เขียนการดแสดงความยินดีอยางงายๆได 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒40   รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 5     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6            เวลาเรียน   40   ช่ัวโมง                  จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษาการใชภาษาน้ําเสียง และกิริยาทาทาง  สื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่
เกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษาอยางสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุน  
ปฏิบัติตามคําสั่งและคําชี้แจงงายๆ ที่ฟงและอานใชคําขอรอง  ใหคําแนะนําและคําชี้แจงตามสถานการณ 
อานออกเสียงขอความสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับตนเอง  กิจกรรม 
และสถานการณตางๆ  ในชีวิตประจําวัน 
 โดยใชภาษาพูดและเขียนแสดงความตองการ  ขอความชวยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธ การให
ความชวยเหลือในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม  บรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน 
ประสบการณและสิ่งแวดลอมใกลตัว คนควารวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงจากแหลงเรียนรูและ
นําเสนอดวยการพูด/การเขียน   
 เพื่อใหนําความรู  ความสามารถท่ีเกิดจากการฝกฝนทักษะตางๆ ไปประยุกตใชอยางถูกตอง
เหมาะสมในชีวิตประจําวัน  สรางวินัยในตนเอง  เห็นคุณคาของภาษาญี่ปุน  มีนิสัยใฝรูใฝเรียนสามารถใช
ภาษาญี่ปุนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม  สืบคนขอมูลจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ  ตลอดจนมจีิต
สาธารณะมีสวนรวมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   
 
ผลการเรียนรู 
1.  พูดแนะนําตนเองบอกเรื่องราวสวนตัวโดยใหรายละเอียดเล็กนอย  
2.  บรรยายเก่ียวกับลักษณะภายนอกที่เปนจุดเดนของบุคคล  
3.  อาหารอานเมนูที่เขียนในแนวตั้งบอกเมนูแนะนําในรานอาหารที่ตนพาไป  พูดเก่ียวกับอาหารที่
 รับประทานไมได และบอกเหตุผลอยางงายๆ สั่งอาหารที่ตองการ และบอกลําดับในการรับประทาน
 อาหารแกเพ่ือนอยางงายๆได  
4.  ถามหรอืตอบเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว โดยแนะนําจากประสบการณของตนเอง 
5.  ขอรองเพ่ือนใหชวยเปนอาสาสมัครงานอีเวนต ตอบรับคําขอรอง และเปนพิธีกรของงานโดยดูโพยไป
 ดวย 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ญ๓๐๒41   รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 6     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6            เวลาเรียน   40   ช่ัวโมง                  จํานวน     1.0    หนวยกิต 
 

 ศึกษาใชภาษาสื่อสาร ในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่ เกิดขึ้นในหองเรียนและ
สถานศึกษา  เลือกประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อ อานระบุหัวขอเรื่องใจความสําคัญ และตอบ
คําถามจากการฟงและอานบทสนทนา บรรยายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางเทศกาล  
งานฉลอง วันสําคัญและชีวิตความเปนอยูของญ่ีปุนกับของไทย  สรุปใจความสําคัญ/แกนสาระท่ีไดจากการ
วิเคราะหเรื่อง/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
 โดยพูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟงหรืออานอยาง
เหมาะสมแสดงความรูสึกตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมและเรื่องตางๆใกลตัว   พรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆประกอบ
อยางเหมาะสม  คนควา  รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจาก
แหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียนใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา ความรู/ขอมูล
ตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆในการศกึษาตอและประกอบอาชีพ 
        เพื่อใหนําผลที่เกิดจากการฝกทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล  รักชีวิตความเปนอยูไทย  
ยึดมั่นและเต็มใจปฏิบัติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปวางแผนการจัดการเรียนรูในอนาคตใหเทาทัน
กับสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู 
1.  พูดคุยกับส่ิงที่ทําในชวงปใหม พูดคุยเกี่ยวกับงานตางๆตามฤดูกาล  
2.  พูดอธิบายถึงความคิดเห็นเก่ียวกับการซื้อของออนไลน การเปรียบเทียบสินคา  
3.  พูดเก่ียวกับสถานที่ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงอยางงาย อานความคิดเห็นท่ีเขียนในสมุดแสดงความคิดเห็น
 ของสถานที่ทองเที่ยว แสดงความคิดเห็นในสมุดแสดงความคิดเห็นของสถานท่ีทองเท่ียว  
4.  เตือนเมื่อพบการกระทําที่ไมดีตอสิ่งแวดลอม หรือตอบรับคําเตือน 
5.  พูดเก่ียวกับกิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ตนเองทําอยู  
6.  พูดถึงเรื่องท่ีรูเก่ียวกับคนมีชื่อเสียง โดยใชการบรรยายงายๆ 
7.  เลาเกี่ยวกับความหลังสมัยตอนเปนเด็กๆหรือเปนนักเรียน พูดเก่ียวกับจุดเริ่มตนในการเร่ิมทําอะไร
 ใหมๆ และการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ต30201    รายวิชา ภาษาเวียดนามพื้นฐาน          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน   20   ช่ัวโมง                  จํานวน     0.5    หนวยกิต 
 

 ศึกษาฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาเวียดนาม เบื้องตนเก่ียวกับคํา กลุมคํา ประโยค 
ขอความ บทสนทนางาย ๆ 
 เพ่ือใหเกิดทักษะการใชเวียดนามในการสื่อสาร ถายทอดขอมลูในรูปแบบตาง ๆ ได  
  ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนเวียดนาม สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาเวียดนามไดถูกตอง 
๒.  นักเรียนสามารถพูด คาํ ประโยคภาษาเวียดนามไดถูกตอง 
๓.  นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
๔.  นักเรียนนําเสนอขอมูลหรือความคิดของตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีได 
๕.  นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวันได 
๖.  นักเรียนสามารถอานและเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได 
๗.  นักเรียนไดเรียนรูภาษาเวียดนามและนําไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเองไดทั้งดานการศึกษาตอ
 และการประกอบอาชีพ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ต30202    รายวิชา ภาษาเวียดนามพื้นฐาน          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน   20   ช่ัวโมง                  จํานวน     0.5    หนวยกิต 
 

 ศึกษา ฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน ขอมูลภาษาเวียดนาม เบื้องตนเก่ียวกับคํา กลุมคํา ประโยค 
ขอความ บทสนทนางาย ๆ 
           เพ่ือใหเกิดทักษะการใชเวียดนามในการสื่อสาร ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได    
 ตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนเวียดนาม สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม ทั้งดานการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ภาษาเวียดนามไดถูกตอง 
๒.  นักเรียนสามารถพูด คาํ ประโยคภาษาเวียดนามไดถูกตอง 
๓.  นักเรียนสามารถสื่อสารประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ 
๔.  นักเรียนนําเสนอขอมูลหรือความคิดของตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีได 
๕.  นักเรียนสามารถพูดสนทนา ทักทายดวยประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวันได 
๖.  นักเรียนสามารถอานและเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได 
๗.  นักเรียนไดเรียนรูภาษาเวียดนามและนําไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเองไดทั้งดานการศึกษาตอและ
 การประกอบอาชีพ 
๘.  นักเรียนสามารถจัดแสดงผลงาน นิทรรศการเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมภาษาเวียดนามได 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ค31101  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ค31102  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ค31103  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ค31104  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ค32101  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ค32102  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ค32103  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ค32104  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ค33101  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ค33102  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ค3303  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ค33104  คณิตศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ค31201  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค31201  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค31203  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค31204  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค31205  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  6๐ ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ค31206  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  6๐ ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ค32201  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค32201  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค32203  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค32204  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค32205  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  6๐ ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ค32206  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  6๐ ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ค33201  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค33201  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค33203  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค33204  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ชั่วโมง/สัปดาห  8๐ ชั่วโมง/ภาค 2.0 หนวยกิต 
ค33205  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  6๐ ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ค33206  คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ชั่วโมง/สัปดาห  6๐ ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ค33207  การแกปญหาทางคณิตศาสตร 1 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ค33208  การแกปญหาทางคณิตศาสตร 2 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ค30201  โครงงานคณิตศาสตร  2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค31101    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา 
ในสาระ เซต การดําเนินการระหวางเซต การแกปญหาโดยใชเซต ตรรกศาสตรเบื้องตน  ประพจน  
การตัวเชื่อมประพจน 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค๑.๑ ม.4/๑ 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค3๑๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

ค๑.๑ ม.4/๑ เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเซต และ ตรรกศาสตรเบื้องตน ในการ สื่อสารและ  
 สื่อความหมายทางคณติศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค31102    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน    ฝกทักษะการคิดคํานวณ   การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา
ในสาระ หลักการนับเบื้องตน  หลักการบวกและการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนของสิ่งของที่แตกตาง
กันทั้งหมด  การจัดหมูของสิ่งของที่แตกตางกันทั้งหมด  ความนาจะเปน  การทดลองสุมและเหตุการณ   
ความนาจะเปนของเหตุการณ 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค3.2 ม.4/๑, ม.4/2 
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค3๑๑๐2 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

ค3.2 ม.4/๑ เขาใจและใชหลักการบวกและ การ คูณ การเรยีงสับเปลี่ยน และการจัดหมูในการแกปญหา 
ค3.2 ม.4/2 หาความนาจะเปนและนําความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใช 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (เนนวิทย) 
 

รหัสวิชา ค31103    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ เซต การดําเนินการระหวางเซต การแกปญหาโดยใชเซต ตรรกศาสตรเบื้องตน ประพจน  การเชื่อม
ประพจน  การหาคาความจริงของประพจน  การสรางตารางคาความจริง 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค๑.๑ ม.4/๑, ม.4/2 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค3๑๑๐3 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

ค๑.๑ ม.4/๑ เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับเซต และ ตรรกศาสตรเบื้องตน ในการสื่อสารและ  
 สื่อความหมายทางคณติศาสตร 
ค๑.๑ ม.4/2 เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และ 
 อางเหตุผล 
  



151 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (เนนวิทย) 
 

รหัสวิชา ค31104    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน    ฝกทักษะการคิดคํานวณ   การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา
ในสาระ ความสัมพันธและฟงกชัน  ความสัมพันธ ฟงกชัน การใชฟงกชันในชีวิตจริง ฟงกชันเอกซโพเนน
เชียลและฟงกชันลอการทิมึ  เลขยกกําลัง ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค1.2 ม.4/๑, ม.4/2, ม.4/4 
ค2.1 ม.4/๑ 
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค3๑๑๐4 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

ค1.2 ม.4/๑ หาผลลัพธของการบวก การลบ การคูณการหารฟงกชัน หาฟงกชันประกอบและฟงกชัน
 ผกผัน 
ค1.2 ม.4/2 ใชสมบัติของฟงกชันในการแกปญหา 
ค1.2 ม.4/4 แกสมการเอกซโพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนําไปใชในการแกปญหา 
ค2.1 ม.4/๑ เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะหในการแกปญหา 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค32101    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน    ฝกทักษะการคิดคํานวณ   การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา
ในสาระ เลขยกกําลัง  รากที่ n ของจํานวนจริง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  ฟงกชัน   
ฟงกชันเชงิเสน  ฟงกชันกําลังสอง  ฟงกชันขั้นบันได  ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค๑.๑ ม.5/๑ 
ค1.2 ม.5/๑ 
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค32๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
 

ค๑.๑ ม.5/๑ เขาใจความหมายและใชสมบัติเก่ียวกับ การบวก การคูณ การเทากัน และ การไมเทากัน
 ของจํานวนจริงในรูปกรณฑและจํานวนจรงิในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ 
ค๑.2 ม.5/๑ ใชฟงกชันและกราฟของฟงกชัน อธิบายสถานการณที่กําหนด      
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค32102    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน    ฝกทักษะการคิดคํานวณ   การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา
ในสาระ ลําดับและอนุกรม ลําดับ อนุกรม การประยุกตของลําดับและอนุกรม ดอกเบ้ียและมูลคาของเงิน  
ดอกเบ้ีย มูลคาของเงนิ คารายงวด 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค๑.๑ ม.5/2 
ค1.3 ม.5/๑ 
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค32๑๐2 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
 

ค๑.๑ ม.5/2 เขาใจและนําความรูเก่ียวกับลําดับและ อนุกรมไปใช 
ค๑.3 ม.5/๑ เขาใจและใชความรูเก่ียวกับดอกเบี้ย และมูลคาของเงินในการแกปญหา      
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (เนนวิทย) 
 

รหัสวิชา ค32103    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ ฟงกชันตรีโกณมิติ  ฟงกชันไซนและโคไซน ฟงกชันตรีโกณมิติอื่นๆ ฟงกชันตรีโกณมิติของมุม กราฟ
ของฟงกชันตรีโกณมิติ  เมทริกซ  ดีเทอรมิแนนตเมทริกซ  เมทริกซผกผัน  การหาคําตอบของระบบสมการ
เชิงเสนโดยใชเมทริกซ    
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค๑.3 ม.5/๑, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค32๑๐3 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
 

ค๑.3 ม.5/๑ แกสมการตรโีกณมิติ และนําไปใชในการแกปญหา 
ค๑.3 ม.5/2 ใชกฎของโคไซนและกฎของไซนในการแกปญหา 
ค๑.3 ม.5/3 เขาใจความหมาย หาผลลัพธของการบวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับจํานวนจริง การคูณ 
 ระหวางเมทริกซ และหาเมทริกซสลับเปลี่ยนหาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ   n x n   
 เม่ือ n เปนจํานวนนับที่ไมเกินสาม 
ค๑.3 ม.5/4 หาเมทริกซผกผันของเมทริกซ  2 x 2 
ค๑.3 ม.5/5 แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซผกผันและการดําเนินการตามแถว 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (เนนวิทย) 
 

รหัสวิชา ค32104    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ  หลักการนับเบื้องตน  หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนของสิ่งของที่แตกตางกัน
ทั้งหมด  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนของสิ่งของท่ีไมแตกตางกันท้ังหมด การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของ
สิ่งของที่แตกตางกันทั้งหมด  การจัดหมูของสิ่งของท่ีแตกตางกันท้ังหมด  ทฤษฎีบททวินาม  ความนาจะ
เปน  การทดลองสุมและเหตกุารณ   ความนาจะเปนของเหตุการณ 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค3.๑ ม.5/๑, ม.5/2 
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค32๑๐4 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
 

ค3.๑ ม.5/1 เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูในการแกปญหา 
ค3.1 ม.5/2 หาความนาจะเปนและนําความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใช     
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค33101    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน    ฝกทักษะการคิดคํานวณ   การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา
ในสาระ ความหมายของสถิติศาสตรและขอมูล สถิติ คําสําคัญในสถิติศาสตร ประเภทของขอมูล  
สถิติศาสตรเชิงพรรณนาและสถิติศาสตรเชิงอนุมาน  การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ  การ
วิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพดวยตารางความถ่ี  การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพดวย
แผนภาพ  การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ  การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณดวย
ตารางความถ่ี  การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงปรมิาณดวยแผนภาพ 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค3.๑ ม.6/๑ 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค33๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 
 

ค3.๑ ม.6/๑ เขาใจและใชความรูทางสถิติ ในการนําเสนอขอมูล และแปล ความหมายของ คาสถิติ 
 เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ค33102    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ   การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ  คาวัดทางสถิติ  คากลางของขอมูล  คาวัดการกระจาย  
คาวัดตําแหนงที่ของขอมูล 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค3.๑ ม.6/1 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค33๑๐2 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
 

ค3.๑ ม.6/1 เขาใจและใชความรูทางสถิติ ในการนําเสนอขอมูล และแปลความหมายของคาสถิติ 
 เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (เนนวิทย) 
 

รหัสวิชา ค33103    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี ๑    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ  ลําดับและอนุกรม  ความหมายของลําดับ  ลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิต   อนุกรม  อนุกรมเลข
คณิต  อนุกรมเรขาคณิต  อนุกรมอนันต    
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค1.2 ม.6/๑, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4 
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค33๑๐3 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 
 

ค1.2 ม.6/๑ ระบุไดวาลําดับที่กําหนดใหเปนลําดับเขาหรือลูออก 
ค1.2 ม.6/2 หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
ค1.2 ม.6/3 หาผลบวกอนุกรมอนันต 
ค1.2 ม.6/4 เขาใจและนําความรูเก่ียวกับลําดับและอนุกรมไปใช  
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (เนนวิทย) 
 

รหัสวิชา ค33104    รายวิชา คณิตศาสตร               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ ความหมายของสถิติศาสตรและขอมูล สถิติ คําสําคัญในสถิติศาสตร ประเภทของขอมูล  สถิติศาสตร
เชิงพรรณนาและสถิติศาสตรเชิงอนุมาน  การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ  การวิเคราะหและ
นําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพดวยตารางความถ่ี  การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพดวยแผนภาพ  
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ  การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณดวยตารางความถ่ี  
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณดวยแผนภาพ  คาวัดทางสถิติ  คากลางของขอมูล คาวัดการ
กระจาย  คาวัดตําแหนงที่ของขอมูล 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
ค3.๑ ม.6/1 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 รหัสวิชา ค33๑๐4 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
 

ค3.๑ ม.6/1 เขาใจและใชความรูทางสถิติ ในการนําเสนอขอมูล และแปลความหมายของคาสถิติ 
 เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค31201    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ  เซต  การดําเนินการระหวางเซต  การแกปญหาโดยใชเซต ตรรกศาสตร   ประพจน การเชื่อม
ประพจน การหาคาความจริงของประพจน การสรางตารางคาความจริง รูปแบบของประพจนที่สมมูลกัน 
สัจนิรันดร  การอางเหตุผล ประโยคเปด ตัวบงปริมาณ คาความจริงของประโยคที่มีตัวบงปริมาณตัวเดียว  
สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบงปริมาณ  จํานวนจริง   ระบบจํานวนจริง จํานวนจริงและสมบัติของ
จํานวนจริง  คาสัมบูรณของจํานวนจริงและสมบัติของคาสัมบูรณของจํานวนจริง   จํานวนจริงในรูปกรณฑ 
และจํานวนจริงในรูปเลขยกกําลัง พหุนาม  ตัวประกอบของพหุนาม   สมการและอสมการพหุนาม  สมการ
และอสมการเศษสวนของพหุนาม  สมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนามตัวแปรเดียว 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
๒. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับ ตรรกศาสตรเบื้องตน ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอางเหตุผล 
๓. เขาใจจํานวนจริงและใชสมบัติของจํานวนจริงในการแกปญหา 
๔. แกสมการและอสมการพหุนาม ตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกินสี่ และ นําไปใชในการแกปญหา 
๕. แกสมการและอสมการเศษสวน ของ พหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใช ในการแกปญหา 
๖. แกสมการและอสมการคาสัมบูรณ ของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใช ในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค31202    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ ความสัมพันธและฟงกชัน  การใชฟงกชันในชีวิตจริง กราฟของฟงกชัน การดําเนินการของฟงกชัน    
ฟงกชันผกผัน ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม  เลขยกกําลัง การหาคาลอกาลิทึม  
การเปลี่ยนฐานของลอกาลิทึม สมการและอสมการลอกาลิทึม การประยุกตของฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
และลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห ภาคตัดกรวย วงกลม วงรี 
พาราโบลา  ไฮเพอรโบลา การเลื่อนกราฟ 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. หาผลลัพธของการบวก การลบ การคูณการหารฟงกชัน หาฟงกชันประกอบและฟงกชันผกผัน 
๒. ใชสมบัติของฟงกชันในการแกปญหา 
๓. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนําไปใชในการแกปญหา 
๔. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะหในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค31203    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ  เซต  การดําเนินการระหวางเซต  การแกปญหาโดยใชเซต ตรรกศาสตร   ประพจน การเชื่อม
ประพจน การหาคาความจริงของประพจน การสรางตารางคาความจริง รูปแบบของประพจนที่สมมูลกัน 
สัจนิรันดร  การอางเหตุผล ประโยคเปด ตัวบงปริมาณ คาความจริงของประโยคที่มีตัวบงปริมาณตัวเดียว  
สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบงปริมาณ  จํานวนจริง ระบบจํานวนจริง จํานวนจริงและสมบัติของ
จํานวนจริง  คาสัมบูรณของจํานวนจริงและสมบัติของคาสัมบูรณของจํานวนจริง จํานวนจริงในรูปกรณฑ 
และจํานวนจริงในรูปเลขยกกําลัง พหุนาม  ตัวประกอบของพหุนาม   สมการและอสมการพหุนาม  สมการ
และอสมการเศษสวนของพหุนาม  สมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนามตัวแปรเดียว 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
๒. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับ ตรรกศาสตรเบื้องตน ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอางเหตุผล 
๓. เขาใจจํานวนจริงและใชสมบัติของจํานวนจริงในการแกปญหา 
๔. แกสมการและอสมการพหุนาม ตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกินสี่ และ นําไปใชในการแกปญหา 
๕. แกสมการและอสมการเศษสวน ของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใช ในการแกปญหา 
๖. แกสมการและอสมการคาสัมบูรณ ของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใช ในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค31204    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ ความสัมพันธและฟงกชัน  การใชฟงกชันในชีวิตจริง กราฟของฟงกชัน การดําเนินการของฟงกชัน    
ฟงกชันผกผัน ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม  เลขยกกําลัง การหาคาลอกาลิทึม  
การเปลี่ยนฐานของลอกาลิทึม สมการและอสมการลอกาลิทึม การประยุกตของฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
และลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห ภาคตัดกรวย วงกลม วงรี 
พาราโบลา  ไฮเพอรโบลา การเลื่อนกราฟ 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. หาผลลัพธของการบวก การลบ การคูณการหารฟงกชัน หาฟงกชันประกอบและฟงกชันผกผัน 
๒. ใชสมบัติของฟงกชันในการแกปญหา 
๓. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนําไปใชในการแกปญหา 
๔. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะหในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค31205    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง       จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน    ฝกทักษะการคิดคํานวณ   การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหา
ในสาระ  เซต  การดําเนินการระหวางเซต  การแกปญหาโดยใชเซต ตรรกศาสตร   ประพจน การเชื่อม
ประพจน การหาคาความจริงของประพจน การสรางตารางคาความจริง รูปแบบของประพจนที่สมมูลกัน 
สัจนิรันดร  การอางเหตุผล ประโยคเปด ตัวบงปริมาณ คาความจริงของประโยคที่มีตัวบงปริมาณตัวเดียว  
สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบงปริมาณ  จํานวนจริง   ระบบจํานวนจริง จํานวนจริงและสมบัติของ
จํานวนจริง  คาสัมบูรณของจํานวนจริงและสมบัติของคาสัมบูรณของจํานวนจริง   จํานวนจริงในรูปกรณฑ 
และจํานวนจริงในรูปเลขยกกําลัง พหุนาม  ตัวประกอบของพหุนาม   สมการและอสมการพหุนาม  สมการ
และอสมการเศษสวนของพหุนาม  สมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนามตัวแปรเดียว 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
๒. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับ ตรรกศาสตรเบื้องตน ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอางเหตุผล 
๓. เขาใจจํานวนจริงและใชสมบัติของจํานวนจริงในการแกปญหา 
๔. แกสมการและอสมการพหุนาม ตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกินสี่ และ นําไปใชในการแกปญหา 
๕. แกสมการและอสมการเศษสวน ของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใช ในการแกปญหา 
๖. แกสมการและอสมการคาสัมบูรณ ของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใช ในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค31206    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง       จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตน  ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ ความสัมพันธและฟงกชัน  การใชฟงกชันในชีวิตจริง กราฟของฟงกชัน การดําเนินการของฟงกชัน    
ฟงกชันผกผัน ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม  เลขยกกําลัง การหาคาลอกาลิทึม  
การเปลี่ยนฐานของลอกาลิทึม สมการและอสมการลอกาลิทึม การประยุกตของฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
และลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห ภาคตัดกรวย วงกลม วงรี 
พาราโบลา  ไฮเพอรโบลา การเลื่อนกราฟ 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. หาผลลัพธของการบวก การลบ การคูณการหารฟงกชัน หาฟงกชันประกอบและฟงกชันผกผัน 
๒. ใชสมบัติของฟงกชันในการแกปญหา 
๓. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนําไปใชในการแกปญหา 
๔. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะหในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค32201    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน   ฝกทักษะการคิดคํานวณ     การใชเหตุผล    และฝกการแกปญหา
ในสาระ  ฟงกชันตรีโกณมิติ  ฟงกชันไซนและโคไซน ฟงกชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ ฟงกชันตรีโกณมิติของมุม 
กราฟของฟงกชันตรีโกณมิติ  ฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลตางของจํานวนจริงหรือมุม  ตัวผกผัน
ฟงกชันตรีโกณมิติ  เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ  กฎของโคไซนและกฎของไซน การหาระยะทางและ
ความสูง  เมทริกซ  ดีเทอรมิแนนตเมทริกซ  เมทริกซผกผัน  การหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน  
เวกเตอร เวกเตอรและสมบัติของเวกเตอร  ระบบพิกัดฉากสามมิติ  เวกเตอรในระบบพิกัดฉาก ผลคูณเชิงส
เกลาร ผลคูณเชิงเวกเตอร 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. แกสมการตรีโกณมิติ และนําไปใชในการแกปญหา 
๒. ใชกฎของโคไซนและกฎของไซนในการแกปญหา 
๓. เขาใจความหมาย หาผลลัพธของการบวกเมทริกซ การคณูเมทริกซกับจํานวนจริง การคูณระหวาง 
 เมทริกซ และหาเมทริกซสลับเปลี่ยนหาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ   n x n   เมื่อ n เปนจํานวนนับท่ี
 ไมเกินสาม 
๔. หาเมทริกซผกผันของเมทริกซ  2 x 2 
5. แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซผกผันและการดําเนินการตามแถว 
6. หาผลลัพธของการบวก การลบเวกเตอรการคูณเวกเตอรดวยสเกลาร หาผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณ
 เชิงเวกเตอร 
7. นําความรูเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติไปใชในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค32202    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ หลักการนับเบื้องตน หลักการบวกและการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยน การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน การ
เรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม กรณีที่สิ่งของแตกตางกันทั้งหมด  การจัดหมูกรณีที่สิ่งของแตกตาง กันทั้งหมด   
ทฤษฎีบททวินาม ความนาจะเปน การทดลองสุมและเหตุการณ  ความนาจะเปนของเหตุการณ กฎที่สําคัญ
บางประการของความนาจะเปน  จํานวนเชิงซอน สมบัติเชิงพีชคณิตของจํานวนเชิงซอน รากที่สองของ
จํานวนเชิงซอน กราฟและคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอน รูปเชิงขั้วของจํานวนเชิงซอน รากที่ n ของจํานวน
เชิงซอน สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มและนําไปใชในการ
 แกปญหา  
๒. เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูในการแกปญหา 
๓. หาความนาจะเปนและนาํความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใช     
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค32203    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน   ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ  ฟงกชันตรีโกณมิติ  ฟงกชันไซนและโคไซน ฟงกชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ ฟงกชันตรีโกณมิติของมุม กราฟ
ของฟงกชันตรีโกณมิติ ตัวผกผันฟงกชันตรีโกณมิติ  เอกลักษณและสมการตรีโกณมติิ  กฎของโคไซนและกฎ
ของไซน การหาระยะทางและความสูง  เมทริกซ  ดีเทอรมิแนนตเมทริกซ  เมทริกซผกผัน  การหาคําตอบ
ของระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซ  เวกเตอร เวกเตอรและสมบัติของเวกเตอร  ระบบพิกัดฉากสามมิติ  
เวกเตอรในระบบพิกัดฉาก ผลคูณเชิงสเกลาร ผลคูณเชิงเวกเตอร  
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. แกสมการตรีโกณมิติ และนําไปใชในการแกปญหา 
๒. ใชกฎของโคไซนและกฎของไซนในการแกปญหา 
๓. เขาใจความหมาย หาผลลัพธของการบวกเมทริกซ การคณูเมทริกซกับจํานวนจริง การคูณระหวาง 
 เมทริกซ และหาเมทริกซสลับเปลี่ยนหาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ   n x n   เมื่อ n เปนจํานวนนับท่ี
 ไมเกินสาม 
๔. หาเมทริกซผกผันของเมทริกซ  2 x 2 
5. แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซผกผันและการดําเนินการตามแถว 
6. หาผลลัพธของการบวก การลบเวกเตอรการคูณเวกเตอรดวยสเกลาร หาผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณ
 เชิงเวกเตอร 
7. นําความรูเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติไปใชในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค32204    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ หลักการนับเบื้องตน หลักการบวกและการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยน การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน การ
เรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม กรณีที่สิ่งของแตกตางกันทั้งหมด  การจัดหมูกรณีที่สิ่งของแตกตาง กันทั้งหมด   
ทฤษฎีบททวินาม ความนาจะเปน การทดลองสุมและเหตุการณ  ความนาจะเปนของเหตุการณ กฎที่สําคัญ
บางประการของความนาจะเปน  จํานวนเชิงซอน สมบัติเชิงพีชคณิตของจํานวนเชิงซอน รากที่สองของ
จํานวนเชิงซอน กราฟและคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอน รูปเชิงขั้วของจํานวนเชิงซอน รากที่ n ของจํานวน
เชิงซอน สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มและนําไปใชในการ
 แกปญหา  
๒. เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูในการแกปญหา 
๓. หาความนาจะเปนและนาํความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใช     
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค32205    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง       จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตน   ฝกทักษะการคิดคํานวณ  การใชเหตุผล  และฝกการแกปญหาใน
สาระ  ฟงกชันตรีโกณมิติ  ฟงกชันไซนและโคไซน ฟงกชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ ฟงกชันตรีโกณมิติของมุม กราฟ
ของฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลตางของจํานวนจริงหรือมุม ตัวผกผันฟงกชัน
ตรีโกณมิติ เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซนและกฎของไซน การหาระยะทางและความสูง  
เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตเมทริกซ  เมทริกซผกผัน การหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน เวกเตอร เวกเตอร
และสมบัติของเวกเตอร  ระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอรในระบบพิกัดฉาก ผลคูณเชิงสเกลาร ผลคูณเชิง
เวกเตอร  
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. แกสมการตรีโกณมิติ และนําไปใชในการแกปญหา 
๒. ใชกฎของโคไซนและกฎของไซนในการแกปญหา 
๓. เขาใจความหมาย หาผลลัพธของการบวกเมทริกซ การคณูเมทริกซกับจํานวนจริง การคูณระหวาง 
 เมทริกซ และหาเมทริกซสลับเปลี่ยนหาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ   n x n   เมื่อ n เปนจํานวนนับท่ี
 ไมเกินสาม 
๔. หาเมทริกซผกผันของเมทริกซ  2 x 2 
5. แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซผกผันและการดําเนินการตามแถว 
6. หาผลลัพธของการบวก การลบเวกเตอรการคูณเวกเตอรดวยสเกลาร หาผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณ
 เชิงเวกเตอร 
7. นําความรูเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติไปใชในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค32206    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง       จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ หลักการนับเบื้องตน หลักการบวกและการคูณ  การเรียงสับเปลี่ยน การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน การ
เรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม กรณีที่สิ่งของแตกตางกันทั้งหมด  การจัดหมูกรณีที่สิ่งของแตกตาง กันทั้งหมด   
ทฤษฎีบททวินาม ความนาจะเปน การทดลองสุมและเหตุการณ  ความนาจะเปนของเหตุการณ กฎที่สําคัญ
บางประการของความนาจะเปน  จํานวนเชิงซอน สมบัติเชิงพีชคณิตของจํานวนเชิงซอน รากที่สองของ
จํานวนเชิงซอน กราฟและคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอน รูปเชิงขั้วของจํานวนเชิงซอน รากที่ n ของจํานวน
เชิงซอน สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มและนําไปใชในการ
 แกปญหา  
๒. เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูในการแกปญหา 
๓. หาความนาจะเปนและนาํความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใช     
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค33201    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ ลําดับและอนุกรม ความหมายของลําดับ  ลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิต  ลําดับฮารมอนิก  ลิมิต
ของลําดับอนันต อนุกรม  อนุกรมเลขคณิต  อนุกรมเรขาคณิต อนุกรมอนันต  สัญลักษณแสดงการบวก 
การประยุกตของลําดับและอนุกรม  แคลคูลัสเบื้องตน  ลิมิตและความตอเนื่องของ ฟงกชัน อนุพันธของ
ฟงกชัน  การหาอนุพันธของฟงกชันโดยใชสูตร อนุพันธของฟงกชันประกอบ เสนสัมผัสเสนโคง  อนุพันธ
อันดับสูง  การประยุกตของอนุพันธ ปฏิยานุพันธและปริพันธไมจํากัดเขต  ปริพันธจํากัดเขต  พื้นที่ท่ีปด
ลอมดวยเสนโคง 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ระบุไดวาลําดับที่กําหนดใหเปนลําดับเขาหรือลูออก  
๒. หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
๓. หาผลบวกอนุกรมอนันต 
4. เขาใจและนําความรูเก่ียวกับลําดับและอนุกรมไปใช 
5. ตรวจสอบความตอเน่ืองของฟงกชันที่กําหนดให 
6. หาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตที่กําหนดใหและนําไปใชแกปญหา 
7. หาปริพันธไมจํากัดเขตและจํากัดเขตของฟงกชันพีชคณิตท่ีกําหนดให และนําไปใชแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค33202    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน  ความหมายและชนิดของตัวแปรสุม   การแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุมไมตอเนื่อง การแจกแจงเอกรูปไมตอเนื่อง  การแจกแจงทวินาม การแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุมตอเนื่อง  การแจกแจงปกติ  การแจกแจงปกติมาตรฐาน   
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. หาความนาจะเปนของ เหตุการณที่เกิดจากตัวแปร สุมที่มีการแจกแจงเอกรูปการ แจกแจงทวินาม 
 และการแจกแจงปกติและนําไปใชในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค33203    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ ลําดับและอนุกรม   ลําดับจํากัดและลําดับอนันต   ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต   ลิมิตของ
ลําดับอนันต  อนุกรมจํากัดและอนุกรมอนันต   อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  ผลบวกอนุกรม
อนันต   การนําความรูเกี่ยวกับลําดับและอนุกรมไปใชในการแกปญหามูลคาของเงินและคารายงวด  
แคลคูลัสเบื้องตน   ลิมิตและความตอเนื่องของ ฟงกชัน   อนุพันธของฟงกชัน พีชคณิต   ปริพันธของ
ฟงกชันพีชคณิต 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ระบุไดวาลําดับที่กําหนดใหเปนลําดับเขาหรือลูออก  
๒. หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
๓. หาผลบวกอนุกรมอนันต 
4. เขาใจและนําความรูเก่ียวกับลําดับและอนุกรมไปใช 
5. ตรวจสอบความตอเน่ืองของฟงกชันที่กําหนดให 
6. หาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตที่กําหนดใหและนําไปใชแกปญหา 
7. หาปริพันธไมจํากัดเขตและจํากัดเขตของฟงกชันพีชคณิตท่ีกําหนดให และนําไปใชแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค33204    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  80  ช่ัวโมง       จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ สถิติ ขอมูล ตําแหนงที่ของขอมูล คากลาง  (ฐานนิยม  มัธยฐาน คาเฉลี่ยเลขคณิต) คาการกระจาย  
(พิสัย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน)  การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการแปล
ความหมายของคาสถิติ  การแจกแจงความนาจะเปนเบ้ืองตน  การแจกแจงเอกรูป   การแจกแจงทวินาม  
การแจกแจงปกติ 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เขาใจและใชความรูทางสถิติ ในการนําเสนอขอมูล และแปล ความหมายของ คาสถิติ เพื่อประกอบ 
 การตัดสินใจ 
2. หาความนาจะเปนของ เหตุการณที่เกิดจากตัวแปร สุมที่มีการแจกแจงเอกรูปการ แจกแจงทวินาม 
 และการแจกแจงปกติและนําไปใชในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค33205    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง       จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ ลําดับและอนุกรม  ความหมายของลําดับ  ลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิต  ลําดับฮารมอนิก  ลิมิต
ของลําดับอนันต อนุกรม อนุกรมเลขคณิต  อนุกรมเรขาคณิต  อนุกรมอนันต  สัญลักษณแสดงการบวก     
การประยุกตของลําดับและอนุกรม  แคลคูลัสเบื้องตน   ลิมิตและความตอเนื่องของ ฟงกชัน  อนุพันธของ
ฟงกชัน  การหาอนุพันธของฟงกชันโดยใชสูตร  อนุพันธของฟงกชันประกอบ  เสนสัมผัสเสนโคง  อนุพันธ
อันดับสูง  การประยุกตของอนุพันธ  ปฏิยานุพันธและปริพันธไมจํากัดเขต  ปริพันธจํากัดเขต  พื้นที่ที่ปด
ลอมดวยเสนโคง 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ระบุไดวาลําดับที่กําหนดใหเปนลําดับเขาหรือลูออก  
๒. หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
๓. หาผลบวกอนุกรมอนันต 
4. เขาใจและนําความรูเก่ียวกับลําดับและอนุกรมไปใช 
5. ตรวจสอบความตอเน่ืองของฟงกชันที่กําหนดให 
6. หาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตที่กําหนดใหและนําไปใชแกปญหา 
7. หาปริพันธไมจํากัดเขตและจํากัดเขตของฟงกชันพีชคณิตท่ีกําหนดให และนําไปใชแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค33206    รายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง       จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน  ความหมายและชนิดของตัวแปรสุม   การแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุมไมตอเนื่อง  การแจกแจงเอกรูปไมตอเนื่อง  การแจกแจงทวินาม การแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุมตอเนื่อง  การแจกแจงปกติ  การแจกแจงปกติมาตรฐาน   
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑. หาความนาจะเปนของ เหตุการณที่เกิดจากตัวแปร สุมที่มีการแจกแจงเอกรูปการ แจกแจงทวินาม 
 และการแจกแจงปกติและนําไปใชในการแกปญหา 
 
รวมทั้งหมด  1  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค33207    รายวิชา การแกปญหาทางคณิตศาสตร 1       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1        เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง       จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ การทาํความเขาใจปญหาทางคณิตศาสตร การเลือกใชกลยุทธในการแกปญหา และการคนหาคําตอบ
ที่ถูกตองพรอมทั้งคําอธิบายที่ชัดเจน 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.   ใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา 
2.   ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ
 ไดอยางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค33208    รายวิชา การแกปญหาทางคณิตศาสตร 2       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  20  ช่ัวโมง       จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ การทาํความเขาใจปญหาทางคณิตศาสตร การเลือกใชกลยุทธในการแกปญหา และการคนหาคําตอบ
ที่ถูกตองพรอมทั้งคําอธิบายที่ชัดเจน 
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.   ใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา 
2.   ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ
 ไดอยางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค30201    รายวิชา โครงงานคณิตศาสตร        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2        เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาใน
สาระ โครงงานคณิตศาสตร  โครงงานคณิตศาสตรประเภททดลอง  โครงงานคณิตศาสตรประเภทสํารวจ
รวบรวมขอมูล โครงงานคณิตศาสตรประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ และโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคาํอธิบาย   
 การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุป รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชใน
การเรียนรูตางๆ การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และ
ทักษะที่ตองการวัด  
 เห็นคุณคาและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ  รอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได 
2.  ใชความรู  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ได 
 อยางเหมาะสม 
3.  สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู  ขอมูลหรือขอเท็จจรงิหรือการสรางแผนภาพใชภาษาและ  
     สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  สื่อความหมาย และการนาํเสนอไดอยางถูกตอง  ชัดเจนและ
 รัดกุม 
4.   เชื่อมโยงความรูเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตรไป
 เชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ  
5.   นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูส่ิง ตาง ๆ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
 
 

 
  



181 
 

รายวิชากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ว30111 วิทยาศาสตรชีวภาพ 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30112 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30113 วิทยาศาสตรกายภาพ 2 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30114 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว31101 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคาํนวณ1  
  2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ว32101 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคาํนวณ2  
  2 ชั่วโมง/สัปดาห  40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ว30201 ฟสิกส 1 4 ชั่วโมง/สัปดาห 80 ชั่วโมง/ภาค   2.0 หนวยกิต 
ว30202 ฟสิกส 2 4 ชั่วโมง/สัปดาห 80 ชั่วโมง/ภาค   2.0 หนวยกิต 
ว30203 ฟสิกส 3 4 ชั่วโมง/สัปดาห 80 ชั่วโมง/ภาค   2.0 หนวยกิต 
ว30204 ฟสิกส 4 4 ชั่วโมง/สัปดาห 80 ชั่วโมง/ภาค   2.0 หนวยกิต 
ว30205 ฟสิกส 5 4 ชั่วโมง/สัปดาห 80 ชั่วโมง/ภาค   2.0 หนวยกิต 
ว30206 ฟสิกส 6 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30207 ฟสิกส 7 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30208 ฟสิกส 8 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30209 ฟสิกส 9 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30210 ฟสิกส 10 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30221 เคมี 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30222 เคมี 2 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30223 เคมี 3 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30224 เคมี 4 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30225 เคมี 5 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30226 เคมี 6 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30227 เคมี 7 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30228 เคมี 8 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30229 เคมี 9 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30230 เคมี 10 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30241 ชีววิทยา 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30242 ชีววิทยา 2 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30243 ชีววิทยา 3 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30244 ชีววิทยา 4 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
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ว30245 ชีววิทยา 5 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30246 ชีววิทยา 6 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30247 ชีววิทยา 7 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30248 ชีววิทยา 8 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30249 ชีววิทยา 9 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30250 ชีววิทยา 10 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30261 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ1 3 ชั่วโมง/สัปดาห  60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หนวยกิต 
ว30281 เทคนิคปฏิบัติการฟสิกสและคอมพิวเตอร 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ว30282 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาและเคมี 1 ชั่วโมง/สัปดาห  20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ว30283 โครงงานวิทยาศาสตร 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว30284 โครงงานวิทยาศาสตร 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว30285 ระเบียบวิธีวิจัย 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว30290 คอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว30291 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว30292 การจัดการฐานขอมูล 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว30293 การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
ว30294 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค   1.0 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว30๑1๑   รายวิชา วิทยาศาสตรชีวภาพ    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6            เวลาเรียน  6๐   ช่ัวโมง               จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหการรักษาดุลยภาพของเซลลและรางกายของสิ่งมีชีวิต กลไกการควบคุมดุลยภาพ
ของรางกายมนุษย การถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเตชัน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิต การปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน
ระดับประเทศและระดับโลก   
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบการสืบคน
ขอมูลและการอภิปราย   
 เพ่ือใหเกิดความรูความคิดความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถตัดสินใจ  
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  คณุธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
 
ตัวชี้วัด 
ว1.1 ม.4/๑, ม.4/๒, ม.4/๓, ม.4/4  
ว1.2 ม.4/๑, ม.4/๒, ม.4/๓, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, 
       ม.4/12 
ว1.3 ม.4/๑, ม.4/๒, ม.4/๓, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6 
 
รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ว30๑1๑    รายวิชา วิทยาศาสตรชีวภาพ   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
 

1. สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธของสภาพทางภูมิศาสตรบนโลกกับความหลากหลายของไบโอม 
 และยกตัวอยางไบโอมชนดิตาง ๆ (ว ๑.๑ม.๔/๑) 
2. สืบคนขอมูล อภิปรายสาเหตุ และยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ (ว ๑.๑ม.๔/๒)                                 
3. สืบคนขอมูล อธิบายและยกตัวอยางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางกายภาพและทาง
 ชีวภาพที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (ว ๑.๑ม.๔/๓) 
4. สืบคนขอมูลและอภิปรายเก่ียวกับปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 (ว ๑.๑ม.๔/๔) 
5. อธิบายโครงสรางและสมบัติของเย่ือหุมเซลลที่สัมพันธกับการลําเลียงสาร และเปรยีบเทียบการลําเลียง
 สารผานเยื่อหุมเซลลแบบตาง ๆ(ว ๑.๒ม.๔/๑) 
6. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของนํ้าและสารในเลือดโดยการทํางานของไต(ว ๑.๒ม.๔/๒) 
7. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทํางานของไต และปอด (ว ๑.๒ม.๔/๓) 
8. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในรางกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ
 กลามเนื้อโครงราง  (ว ๑.๒ม.๔/๔) 
9. อธิบาย และเขียนแผนผังเก่ียวกับการตอบสนองของรางกายแบบไมจําเพาะ และแบบจําเพาะตอสิ่ง
 แปลกปลอมของรางกาย(ว ๑.๒ม.๔/๕) 
10. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน 
 (ว ๑.๒ม.๔/๖) 
11. อธิบายภาวะภูมิคุมกันบกพรองที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV (ว ๑.๒ม.๔/๗) 
12. ทดสอบ และบอกชนิดของสารอาหารท่ีพืชสังเคราะหได(ว ๑.๒ม.๔/๘) 
13. สืบคนขอมูล อภิปราย และยกตัวอยางเก่ียวกับการใชประโยชนจากสารตาง ๆ ที่พืชบางชนิดสรางขึ้น 
 (ว ๑.๒ม.๔/๙) 
14. ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช  
 (ว ๑.๒ม.๔/๑๐) 
15. สืบคนขอมูลเก่ียวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีมนุษยสังเคราะหขึ้นและยกตัวอยางการ
 นํามาประยุกตใชทางดานการเกษตรของพืช (ว ๑.๒ม.๔/๑๑) 
16. สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืชตอสิ่งเราในรปูแบบตาง ๆ ท่ีมีผลตอการดํารงชีวิต (ว ๑.๒ม.๔/๑๒) 
17. อธิบายความสัมพันธระหวางยีน การสังเคราะหโปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม (ว ๑.๓ม.๔/๑) 
18. อธิบายหลักการถายทอดลักษณะท่ีถูกควบคุมดวยยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศ และมัลติเปลแอลลีล 
 (ว ๑.๓ม.๔/๒) 
19. อธิบายผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทดในดีเอ็นเอตอการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
 (ว ๑.๓ม.๔/๓) 
20. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนํามิวเทชันไปใชประโยชน (ว ๑.๓ม.๔/๔) 
21. สืบคนขอมูล และอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม (ว ๑.๓ม.๔/๕) 
22. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต ซึ่งเปนผลมาจากวิวัฒนาการ 
 (ว ๑.๓ม.๔/๖)  
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว30๑12   รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ 1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6            เวลาเรียน  6๐   ช่ัวโมง               จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบแบบจําลองอะตอมของโบร และกลุมหมอก อนุภาคมูลฐานของ
อะตอม สัญลักษณนิวเคลียร โมเลกุล ไอออน และไอโซโทปของธาตุ ตารางธาตุในปจจุบัน สมบัติการนํา
ไฟฟาการใหและรับอิเล็กตรอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับอโลหะ ประโยชนและอันตรายที่เกิดจากธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน ศึกษาการเกิดพันธะโคเวเลนต ชนิดของพันธะโคเวเลนต  สภาพขั้วของ
โมเลกุลโคเวเลนต แรงยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต การเกิดพันธะ
ไอออนิก การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก และสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก 
สารละลายอิเล็กโทรไลต และนอนอิเล็กโทรไลต สารประกอบอินทรีย สารประกอบไฮโดรคารบอน ศึกษา 
วิเคราะห เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหวางพอลิเมอรและมอนอเมอรของพอลิเมอรชนิดนั้น สมบัติ
ความเปนกรด-เบสจากโครงสรางของสารประกอบอินทรีย สมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ของ
สาร โครงสราง สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร ตัวอยางพอลิเมอรธรรมชาติ และพอลิเมอรสังเคราะห 
ปฏิกิริยาการสังเคราะหพอลิเมอร รวมทั้งการใชประโยชนและผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑของพอลิเมอร 
ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลองปจจัยท่ีมีผลตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและการใชประโยชน ปฏิกิริยารีดอกซ ศึกษาสมบัติของสาร
กัมมันตรังสีและคํานวณคร่ึงชี วิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี ประโยชนและอันตรายของสาร
กัมมันตรังสี  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู นํา
ความรูและหลักการไปใช มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความสามารถในการแกปญหา เห็นคุณคาของ
การนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  
 มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม 
คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 
ว2.1 ม.4-6/๑, ม.4-6/๒, ม.4-6/๓, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9,  
       ม.4-6/10, ม.4-6/11, ม.4-6/12, ม.4-6/13, ม.4-6/14, ม.4-6/15, ม.4-6/16, ม.4-6/17,  
       ม.4-6/18, ม.4-6/19, ม.4-6/20, ม.4-6/21, ม.4-6/22, ม.4-6/23, ม.4-6/24, ม.4-6/25 
 
รวมทั้งหมด  25  ตัวช้ีวัด 
  



186 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ว30๑12   รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
 

1. ระบุวาสารเปนธาตุหรือสารประกอบ และอยูในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี  
 (ว2.1 ม.4-6/1) 
2.  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของแบบจําลองอะตอมของโบรกับแบบจําลองอะตอม
 แบบกลุมหมอก (ว2.1 ม.4-6/2) 
3. ระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดยีว  
 (ว2.1 ม.4-6/3) 
4. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุและระบุการเปนไอโซโทป (ว2.1 ม.4-6/4) 
5. ระบุหมูและคาบของธาตุ และระบุวาธาตุเปนโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุมธาตเุรพรีเซนเททีฟ หรอืกลุม
 ธาตุทรนซชิัน จากตารางธาตุ (ว2.1 ม.4-6/5) 
6. เปรียบเทียบสมบัติการนําไฟฟา การใหและรับอิเล็กตรอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับอโลหะ  
 (ว2.1 ม.4-6/6) 
7. สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางประโยชนและอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ 
 ธาตุแทรนซิชัน (ว2.1 ม.4-6/7) 
8. ระบุวาพันธะโคเวเลนตเปนพันธะเดี่ยว พันธะคู หรอืพันธะสาม และระบุจํานวนคูอิเล็กตรอนระหวาง
 อะตอมคูรวมพันธะ จากสูตรโครงสราง (ว2.1 ม.4-6/8) 
9. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบดวย ๒ อะตอม (ว2.1 ม.4-6/9)  
10. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนไดจากสูตรโครงสราง (ว2.1 ม.4-6/10) 
11. อธิบายความสัมพันธระหวางจุดเดือดของสารโคเวเลนตกับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือ
 การเกิดพันธะไฮโดรเจน (ว2.1 ม.4-6/11) 
12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก (ว2.1 ม.4-6/12) 
13. ระบุวาสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไมแตกตัว พรอมใหเหตุผลและระบุวาสารละลายที่ไดเปน
 สารละลายอิเล็กโทรไลต หรือนอนอิเล็กโทรไลต (ว2.1 ม.4-6/13) 
14. ระบุสารประกอบอินทรียประเภทไฮโดรคารบอนวาอิ่มตัวหรือไมอ่ิมตัวจากสูตรโครงสราง  
 (ว2.1 ม.4-6/14) 
15. สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหวางพอลิเมอรและมอนอเมอรของพอลิเมอรชนิด
 น้ัน (ว2.1 ม.4-6/15) 
16. ระบุสมบัติความเปนกรด-เบสจากโครงสรางของสารประกอบอินทรีย (ว2.1 ม.4-6/16) 
17. อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ของสาร (ว2.1 ม.4-6/17) 
18. วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติเทอรมอพลาสติกและเทอรมอเซตของ 
 พอลิเมอร และการนําพอลิเมอรไปใชประโยชน (ว2.1 ม.4-6/18) 
19. สืบคนขอมูลและนําเสนอผลกระทบของการใชผลิตภัณฑพอลิเมอรที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 พรอมแนวทางปองกันหรือแกไข (ว2.1 ม.4-6/19) 
20. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งตน ผลิตภัณฑ และแปลความหมายของสัญลักษณในสมการเคมีของปฏิกิริยา
 เคมี  (ว2.1 ม.4-6/20) 
21. ทดลองและอธิบายผลของความเขมขน พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยาที่มีผลตออัตราการ
 เกิดปฏิกิริยาเคมี (ว2.1 ม.4-6/21)  
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22. สืบคนขอมูลและอธิบายปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือ
 ในอุตสาหกรรม (ว2.1 ม.4-6/22) 
23. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ (ว2.1 ม.4-6/23) 
24. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคํานวณครึ่งชีวิตและปรมิาณของสารกัมมันตรงัสี  
 (ว2.1 ม.4-6/24) 
25. สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางประโยชนของสารกัมมันตรังสีและการปองกันอันตรายที่เกิดจาก
 กัมมันตภาพรังสี (ว2.1 ม.4-6/25) 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว30๑13   รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ 2  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6            เวลาเรียน  6๐   ช่ัวโมง               จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห แปลความหมายขอมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ อธิบายการหา
แรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีอยูในระนาบเดียวกันที่กระทําตอวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบ
เวกเตอร อธิบายความสัมพันธระหวางความเรงของวัตถุกับแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุและมวลของวัตถุ 
อธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวางวัตถุคูหนึ่งๆ ผลของความเรงที่มีตอการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของ
วัตถุ ไดแก การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่
แบบสั่น อธิบายแรงโนมถวงท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆ รอบโลก การเกิดสนามแมเหล็กเนื่องจาก
กระแสไฟฟา  แรงแมเหล็กที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุไฟฟาที่เคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กที่
กระทําตอลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาผานในสนามแมเหล็ก อธิบายหลักการทํางานของมอเตอร การเกิด
อีเอ็มเอฟ อธิบายแรงเขมและแรงออน พลังงานนิวเคลียร ฟชชันและฟวชัน ความสัมพันธระหวางมวลกับ
พลังงานท่ีปลดปลอยออกมาจากฟชชันและฟวชัน  การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา  
เทคโนโลยีที่นํามาแกปญหาหรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงานโดยเนนดานประสิทธิภาพและ
ความคุมคาดานคาใชจาย  อธิบายหลักการและผลที่เกิดจากการสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบน และการ
รวมคลื่น ความถ่ีธรรมชาติ การสั่นพองของเสียง ความสัมพันธระหวางความเขมเสียงกับระดับเสียงและผล
ของความถ่ีกับระดับเสียงที่มีตอการไดยินเสียง การเกิดเสียงสะทอนกลับ บีต ดอปเพลอร และการสั่นพอง
ของเสียง การมองเห็นสีของวัตถุ และความผิดปกติในการมองเห็นสี การทํางานของแผนกรองแสงสี การ
ผสมแสงสี การผสมสารสี คลื่นแมเหล็กไฟฟาสวนประกอบคลื่นแมเหล็กไฟฟา หลักการทํางานของอุปกรณ
บางชนิด การสื่อสารท่ีอาศยัคลื่นแมเหล็กไฟฟา เปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณ
ดิจิทัล   
 โดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การเสาระหาความรู การสืบคนขอมูล เพ่ือใหเกิดความรู 
ความคิด ความเขาใจ  
 มีความสามารถในการตัดสินใจ และแกปญหา สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 
ว2.2 ม.5/๑, ม.5/๒, ม.5/๓, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 
ว2.3 ม.5/๑, ม.5/๒, ม.5/๓, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10, ม.5/11,  
       ม.5/12 
 
รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ว30๑13   รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
 

1.  วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ืออธิบายความเรง
 ของวัตถุ  (ว 2.2 ม.5/1) 
2.  สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยูในระนาบเดียวกันที่กระทําตอวัตถุโดย
 การเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร  (ว 2.2 ม.5/2) 
3.  สังเกต วิเคราะห และอธิบายความสัมพันธระหวางความเรงของวัตถุกับแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุและ
 มวลของวัตถุ  (ว 2.2 ม.5/3) 
4.  สังเกตและอธิบายแรงกิรยิาและแรงปฏิกิริยาระหวางวัตถุคูหนึ่งๆ (ว 2.2 ม.5/4) 
5.  สังเกตและอธิบายผลของความเรงที่มีตอการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุ ไดแก การเคลื่อนที่แนวตรง
 การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลการเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคล่ือนที่แบบสั่น (ว 2.2 ม.5/5) 
6.  สืบคนขอมูลและอธิบายแรงโนมถวง ท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุตาง ๆ รอบโลก  (ว 2.2 ม.5/6) 
7.  สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟา  (ว 2.2 ม.5/7) 
8.  สังเกตและอธิบายแรงแมเหล็กที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุไฟฟาที่เคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก และ 
     แรงแมเหล็กที่กระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาผานในสนามแมเหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการ
 ทํางานของมอเตอร  (ว 2.2 ม.5/8) 
9.  สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมท้ังยกตัวอยางการนําความรูไปใชประโยชน (ว 2.2 ม.5/9) 
10.  สืบคนขอมูลและอธิบายแรงเขมและแรงออน  (ว 2.2 ม.5/10) 
11.  สืบคนขอมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียรฟชชันและฟวชัน และความสัมพันธระหวางมวลกับ  
 พลังงานท่ีปลดปลอยออกมาจากฟชชันและฟวชัน  (ว 2.3 ม.5/1) 
12. สืบคนขอมูล และอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา รวมทั้งสืบคนและอภิปราย 
      เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นํามาแกปญหาหรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงานโดยเนนดาน
 ประสิทธิภาพและความคุมคาดานคาใชจาย  (ว 2.3 ม.5/2) 
13.  สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเหการเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น (ว 2.3 ม.5/3) 
14.  สังเกต และอธิบายความถ่ีธรรมชาติ การสั่นพอง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพอง  (ว 2.3 ม.5/4) 
15.  สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเหการเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง (ว 2.3 ม.5/5) 
16. สืบคนขอมูล และอธิบายความสัมพันธระหวางความเขมเสียงกับระดับเสียงและผลของความถ่ีกับระดับ
 เสียงท่ีมีตอการไดยินเสียง  (ว 2.3 ม.5/6) 
17. สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะทอนกลับบีต ดอปเพลอร และการสั่นพองของเสียง  (ว 2.3 ม.5/7) 
18. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนําความรูเกี่ยวกับเสียงไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  (ว 2.3 ม.5/8) 
19. สังเกต และอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี  (ว 2.3 ม.5/9) 
20. สังเกต และอธิบายการทํางานของแผนกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และการนําไปใช 
      ประโยชนในชีวิตประจําวัน  (ว 2.3 ม.5/10) 
21. สืบคนขอมูลและอธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟาสวนประกอบคลื่นแมเหล็กไฟฟา และหลักการทํางานของ
 อุปกรณบางชนิดท่ีอาศยั คลื่นแมเหล็กไฟฟา  (ว 2.3 ม.5/11) 
22. สืบคนขอมูลและอธิบายการสื่อสาร โดยอาศยัคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศและ 
      เปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล  (ว 2.3 ม.5/12) 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว30๑14   รายวิชา วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6            เวลาเรียน  6๐   ช่ัวโมง               จํานวน   1.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเนิดเอกภพ  กาแล็กซี  กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ  ความสองสวางและ
โชติมาตรของดาวฤกษ ความสัมพันธระหวางสี  อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ  มวลของดาวฤกษ  
การกําเนิดระบบสุริยะ  ดวงอาทิตย  เขตของบริวารดวงอาทิตย  ลักษณะของดาวเคราะหที่เอ้ือตอการ
ดํารงชีวิต  กลองโทรทรรศน  การใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ  โครงสรางโลก การเคลื่อนที่ของแผน
ธรณี  หลักฐานและขอมูลทางธรณวีิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผนธรณี  กระบวนการที่ทําใหเกิดการ
เคลื่อนที่ของแผนธรณี  ลักษณะและผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผนธรณี ภูเขาไฟ  แผนดินไหว สึนามิ  
ปจจัยที่ทําใหพื้นผิวโลกแตละบริเวณไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยในปริมาณที่แตกตางกัน  การหมุนเวียน
ของระบบลมของโลก  แบบจําลองการหมุนเวียนของระบบลมของโลก การหมุนเวียนของน้ําในมหาสมุทร  
การแบงชั้นน้ํามหาสมุทร  ปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา ปรากฏการณเรือนกระจก  การตรวจอากาศ  
การพยากรณอากาศ  แผนที่อากาศ   
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล  การอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ  นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมคานิยมที่เหมาะสม  โดยมุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล 
 
ตัวชี้วัด 
ว3.1 ม.6/๑, ม.6/๒, ม.6/๓, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10 
ว3.2 ม.6/๑, ม.6/๒, ม.6/๓, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10, ม.6/11,  
       ม.6/12, ม.6/13, ม.6/14 
 
รวมทั้งหมด  24  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

 รหัสวิชา ว30๑14   รายวิชา วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
 

1.  อธิบายการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงานสสาร  ขนาด  อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
 ชวงเวลาตาง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ (ว๓.๑ ม.6/๑) 
2.  อธิบายหลักฐานที่สนบัสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธระหวางความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี
 รวมทั้งขอมูลการคนพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ (ว๓.๑ ม.6/๒) 
3.  อธิบายโครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือกและระบุตําแหนงของระบบสุรยิะ  พรอม
 อธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลก (ว๓.๑ ม.6/๓) 
4.  อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษโดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดันอุณหภูมิ  ขนาด  จากดาวฤกษ
 กอนเกิดจนเปนดาวฤกษ (ว๓.๑ ม.6/๔) 
5.  ระบุปจจัยที่สงผลตอความสองสวางของ ดาวฤกษ  และอธิบายความสัมพันธระหวางความสองสวาง
 กับโชติมาตรของดาวฤกษ (ว๓.๑ ม.6/๕) 
6.  อธิบายความสัมพันธระหวางสีอุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ (ว๓.๑ ม.6/๖) 
7.  อธิบายลําดับวิวัฒนาการที่สัมพันธกับมวลตั้งตนและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของ
 ดาวฤกษ (ว๓.๑ ม.6/๗) 
8.  อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะและการแบงเขตบริวารของดวงอาทิตยและลักษณะของ 
 ดาวเคราะหที่เอื้อตอการดํารงชีวิต (ว๓.๑ ม.6/๘) 
9.  อธิบายโครงสรางของดวงอาทิตยการเกิดลมสุริยะพายุสุริยะและสืบคนขอมูลวิเคราะห  นําเสนอ
 ปรากฏการณหรือเหตุการณที่เก่ียวของกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะท่ีมีตอโลกรวมทั้งประเทศ
 ไทย (ว๓.๑ ม.6/๙) 
10.  สืบคนขอมูลอธิบายการสํารวจอวกาศโดยใชกลองโทรทรรศนในชวงความยาวคลื่นตางๆ ดาวเทียม  
 ยานอวกาศ  สถานีอวกาศและนําเสนอแนวคิดการนําความรูทางดานเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกตใช
 ในชีวิตประจําวันหรือในอนาคต (ว๓.๑ ม.6/๑๐) 
11. อธิบายการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก  พรอมยกตัวอยางขอมูลที่สนับสนนุ (ว๓.๒ ม.6/๑) 
12.  อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผนธรณ ี(ว๓.๒ ม.6/๒) 
13.  ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยตอของแผนธรณีที่สัมพันธกับการเคลื่อนที่ของแผนธรณี  พรอม
 ยกตัวอยางหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบ (ว๓.๒ ม.6/๓) 
14. อธิบายสาเหตุ  กระบวนการเกิด ภูเขาไฟระเบิด  รวมทั้งสืบคนขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย  ออกแบบและ
 นําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย (ว๓.๒ ม.6/๔) 
15. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดขนาดและความรุนแรงและผลจากแผนดินไหว รวมทั้งสืบคนขอมูลพ้ืนท่ี
 เสี่ยงภัย  ออกแบบและนําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย (ว๓.๒ ม.6/๕) 
16.  อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด  และผลจากสึนามิ  รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย  ออกแบบและ
 นําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย (ว๓.๒ ม.6/๖) 
17. อธิบายปจจัยสําคัญที่มีผลตอการไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกันในแตละบริเวณของโลก 
 (ว๓.๒ ม.6/๗) 
18. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เปนผลมาจากความแตกตางของความกดอากาศ (ว๓.๒ ม.6/๘) 
19. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เปนผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก (ว๓.๒ ม.6/๙) 
20. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขต ละติจูดและผลท่ีมีตอภูมิอากาศ (ว๓.๒ ม.6/๑๐) 
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21. อธิบายปจจัยที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําผิวหนาในมหาสมุทร  และรปูแบบการหมุนเวียน ของน้ํา
 ผิวหนาในมหาสมุทร (ว๓.๒ ม.6/๑๑) 
22.  อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ําผิวหนาในมหาสมุทรที่มีตอลักษณะภูมิอากาศ  ลมฟา
 อากาศ  สิ่งมีชีวิต  และสิ่งแวดลอม (ว๓.๒ ม.6/๑๒) 
23.  อธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกพรอมทั้งนําเสนอแนวปฏิบัติ เพ่ือลด
 กิจกรรมของมนุษยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (ว๓.๒ ม.6/๑๓) 
24.  แปลความหมายสัญลักษณลมฟาอากาศที่สําคัญจากแผนที่อากาศและนําขอมูลสารสนเทศตาง ๆ มา
 วางแผนการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟาอากาศ (ว๓.๒ ม.6/๑4) 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว31101 รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคํานวณ ๑  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4            เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง               จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และ
ความสัมพันธของเทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืน ออกแบบ สราง หรือพัฒนาผลงานสําหรับแกปญหาที่คํานึงถึง
ผลกระทบตอสังคมในประเด็นที่เก่ียวของกับสุขภาพและการบริการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมซึ่งใชความรู ทักษะ และเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
แกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย คํานึงถึงทรัพยสินทางปญญา ใชซอฟตแวรชวยในการ
ออกแบบและนําเสนอผลงาน 
 การแยกสวนประกอบและการยอยปญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอยางและ
ประโยชนของแนวคิดเชิงคํานวณเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน ประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณในการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีสําหรับแกปญหา การแกปญหาดวยคอมพิวเตอร การระบุขอมูลเขา ขอมูลออก และ
เง่ือนไขของปญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทําซ้ํา การจัดเรียงและคนหาขอมูลตัวอยางการออกแบบ
ขั้นตอนวิธีเพ่ือแกปญหาดวยคอมพิวเตอร การศกึษาตัวอยางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกําหนด
ปญหา ศึกษา วางแผน ดําเนินงาน สรุปผลและเผยแพร ในการพัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการรวมกับวิชา
อ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการใชเทคโนโลยีกับสังคม มีมารยาท ระเบียบ และขอบังคับในการเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
ตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือเลือกใชเทคโนโลยีที่
ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
ตัวชี้วัด 
ว4.1 ม.4/๑, ม.4/๒, ม.4/๓, ม.4/4, ม.4/5 
ว4.2 ม.4/๑ 
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัด 
 

   รหัสวิชา ว31101 รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคํานวณ ๑ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
 

1.  วิเคราะหแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธกับศาสตรอ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือ
 คณิตศาสตร รวมทั้งประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตอมนุษย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพื่อ
 เปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี (ว4.1 ม 4/1) 
2.  ระบุปญหาหรือความตองการที่มีผลกระทบตอสังคม รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของ
 กับปญหาที่มีความซับซอนเพ่ือสังเคราะหวิธีการ เทคนิคในการแกปญหา โดยคํานึงถึงความถูกตอง
 ดานทรัพยสินทางปญญา (ว4.1 ม 4/2) 
3.  ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปนภายใตเงื่อนไข
 และทรัพยากรที่มีอยู นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 
 โดยใชซอฟตแวรชวยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทํางานและดําเนินการแกปญหา  
 (ว4.1 ม 4/3) 
4.  ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและใหเหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นภายใตกรอบเงื่อนไข  
 หาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา พรอมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาตอยอด 
 (ว4.1 ม 4/4) 
5.  ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีท่ี
 ซับซอนในการแกปญหาหรือพัฒนางาน ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย (ว4.1 ม 4/5) 
๖.   ประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณในการพัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยาง สรางสรรค 
 และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (ว4.2 ม 4/1)    
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว32101 รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคํานวณ 2  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5            เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง               จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักการของวิทยาการขอมูลและหลักการคิดเชิงออกแบบเพ่ือเพิ่มคุณคาใหบริการหรือ
ผลิตภัณฑ  วิธีการเก็บขอมูลและเตรียมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การประมวลผลขอมูล เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการประมวลผลขอมูล  การเก็บขอมูล  กานําเสนอขอมูล  การแปลงขอมูลให
เปนภาพ  การเลือกใชขอมูลจากฐานขอมูลขนาดใหญ การใชประโยชนจากขอมูลและตัวอยางกรณีศึกษา
ศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือความตองการที่คํานึงถึงผูใชดวยการคิดเชิงออกแบบและความรู
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อใหเขาใจปญหาอยางลึกซึ่ง และรอบดาน เพ่ือ
พัฒนาวิธีการแกปญหาที่ตรงตามความตองการ พัฒนาโครงงานเพ่ือปญหาจากสถานการณที่ตนสนใจ  
 โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใชความรูทักษะ และเลือกใชวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพ่ือแกปญหาไดอยาง ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย  
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา ใชซอฟตแวรชวยในการออกแบบและเสนอผลงาน 
 มีจริยธรรม และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการดําเนินชีวิต อาชีพ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธ์ิของผูอื่น 
 
ตัวชี้วัด 
ว4.1 ม.5/๑ 
ว4.2 ม.5/๑ 
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 

   รหัสวิชา ว32101 รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคํานวณ 2 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 
 

1.  ประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทําโครงงานเพ่ือแกปญหาหรือ
 พัฒนางาน (ว 4.1 ม.5/1)   
2.  รวบรวม วิเคราะหขอมูล และใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศใน
 การแกปญหาหรือเพ่ิมมูลคาใหกับบริการหรือผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตจรงิอยางสรางสรรค  
 (ว 4.2 ม.5/1 ) 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30201   รายวิชา ฟสิกส 1     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  80  ชั่วโมง                 จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟสิกส หนวยระหวางชาติ สัญกรณวิทยาศาสตร 
ความไมแนนอนในการวัด เลขนัย การวัดและการบันทึกผลการวัดปริมาณทางฟสิกส การทดลองทางฟสิกส 
การรายงานความคลาดเคลื่อน ระยะทาง การกระจัด เวลา ความเร็ว อัตราเร็ว ความเรง การเคลื่อนที่ใน
แนวตรง กฎการเคลื่อนที่ท้ัง 3 ขอ ของนิวตัน แรงการหาแรงลัพธมวล แรง และกฎการเคลื่อนท่ี แรงเสียด
ทาน แรงดึงดูดระหวางมวล การประยุกตใชกฎการเคลื่อนที่ สมดุลกล ศูนยกลางมวลและศูนยถวง สมดุล
ตอการเลื่อนท่ี สมดุลตอการหมุน โมเมนตของแรง โมเมนตของแรงคูควบ สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ  
เมื่อแรงท่ีกระทําตอวัตถุผานศนูยกลางมวลของวัตถุเสถียรภาพของวัตถุ 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูลและการอภิปราย  เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  
 มีความสามารถในการตัดสินใจนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม   
คุณธรรม  และคานิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู 
๑.  สืบคน และอธิบายการคนหาความรูทางฟสิกส ประวัติความเปนมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและ
 แนวคิดทางฟสิกสที่มีผลตอ การแสวงหาความรูใหมและการพัฒนาเทคโนโลยี  (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/1) 
๒.  วัด และรายงานผลการวัดปรมิาณทางฟสิกสไดถูกตองเหมาะสม โดยนําความคลาดเคลื่อนในการวัด 
     มาพิจารณาในการนําเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะหและแปล
 ความหมายจากกราฟเสนตรง (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/2) 
๓.  ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางตําแหนง การกระจัด ความเร็ว และความเรงของการ
 เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเรงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาคาความเรงโนม
 ถวงของโลกและคาํนวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/3) 
๔.  ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงท่ีทํามุมตอกัน (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/4) 
๕.  เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทําตอวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและ 
     การใชกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่
 เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/5) 
๖.  อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงที่ทําใหวัตถุมีน้ําหนัก รวมทั้งคํานวณปริมาณ
 ตาง ๆ  ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/6) 
๗.  วิเคราะห อธิบาย และคํานวณแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่ง
 และวัตถุเคล่ือนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผวิสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ  
     และนําความรูเรื่องแรงเสียดทานไปใชในชีวิตประจําวัน (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/7) 
8.  อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต และผลรวมของโมเมนตท่ีมีตอการหมุน แรงคูควบและผลของแรงคู
 ควบท่ีมีตอสมดลุของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยูในสมดุลกล และคํานวณ
 ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/8) 
9.  สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงท่ีกระทําตอวัตถุผานศูนยกลางมวลของวัตถุและ 
 ผลของศูนยถวงท่ีมีตอเสถียรภาพของวัตถุ (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/9) 
 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30202   รายวิชา ฟสิกส 2     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  80  ชั่วโมง                 จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห งานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางแรงกับ
ตําแหนง รวมทั้งอธิบายกําลังเฉลี่ย พลังงานกล พลังงานจลน พลังงานศักย การอนุรักษพลังงานกล 
เครื่องกล ประสิทธิภาพของเครื่องกล หลักการของเคร่ืองกลอยางงาย โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยน
โมเมนตัม การดลและแรงดล การอนุรักษโมเมนตัม การชนและการดีดตัวแยกจากกัน การชนของวัตถุใน 1 
มิติ การดีดตัวแยกจากกันของวัตถุใน 1 มิติ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม
สม่ําเสมอ การเคลื่อนท่ีของดาวเทียม และการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การเสาะหาความรูการสืบคนขอมูล การทดลอง การอธิบาย 
การอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิดความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา สามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. วิเคราะหและคํานวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางแรงกับ
 ตําแหนง รวมทั้งอธิบายกําลังเฉลี่ย (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/10) 
2. อธิบายและคํานวณพลังงานจลน พลังงานศักย พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธระหวางงานกับ 
 พลังงานจลน ความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยโนมถวง ความสัมพันธระหวางขนาดของแรงท่ี
 ใชดึงสปรงิกับระยะสปริงยืดออกและความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยยืดหยุน รวมทั้งอธิบาย
 ความสัมพันธระหวางงานของแรงลัพธและพลังงานจลน และคํานวณงานที่เกิดข้ึนจากแรงลัพธ  
 (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/11) 
3. อธิบายกฎการอนุรักษพลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ
 เคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณตาง ๆ โดยใชกฎการอนุรกัษพลังงานกล (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/12) 
4. อธิบายการทํางาน ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงายบางชนิด โดยใช
 ความรูเรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคํานวณประสิทธิภาพและการไดเปรยีบเชิงกล  
 (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/13) 
5. อธิบาย และคํานวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นท่ีใตกราฟความสัมพันธระหวาง
 แรงลัพธกับเวลา รวมท้ังอธิบายความสัมพันธระหวางแรงดลกับโมเมนตัม (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/14) 
6. ทดลอง อธิบาย และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิต ิทั้งแบบยืดหยุน  
 ไมยืดหยุน และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษโมเมนตัม  
 (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/15) 
7. อธิบาย วิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล และทดลอง
 การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/16) 
8. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางแรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนท่ี อัตราเร็วเชิงเสน 
 อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคํานวณปริมาณ
 ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และประยุกตใชความรูการเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของ
 ดาวเทียม (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/17) 
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9. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุมอยางงาย 
 รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/1) 
10. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและเกิดการสั่นพอง (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/2) 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30203   รายวิชา ฟสิกส 3     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  80  ชั่วโมง                 จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ธรรมชาติของคลื่น อัตราเร็วของคลื่น หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น พฤติกรรมของ
คลื่น  ธรรมชาติของเสียง การไดยินเสียง ปรากฏการณเก่ียวกับเสียง การประยุกตใชความรูเร่ืองเสียง  
การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู สลิตเดี่ยว การเลี้ยวเบนผานเกรตติง การสะทอนและหักเหของแสง  
การมองเห็นและการเกิดภาพ  ภาพจากเลนสบาง กระจกเงาทรงกลม แสง สี การมองเห็นแสงสี 
ปรากฏการณธรรมชาติและใชประโยชนเก่ียวกับแสง 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การเสาะหาความรูการสืบคนขอมูล การทดลอง การอธิบาย 
การอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิดความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา สามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายปรากฏการณคลื่น ชนิดของคลื่น สวนประกอบของคลื่น การแผของหนาคลื่นดวยหลักการของ
 ฮอยเกนส และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซอนทับ พรอมทั้งคํานวณอัตราเร็ว ความถ่ี และความ
 ยาวคลื่น (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/3) 
2. สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ํารวมทั้ง
 คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/4) 
3. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธระหวางคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่น
 ความดัน ความสัมพันธระหวางอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นอยูกับอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส 
 สมบัติของคลื่นเสียง ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมท้ังคํานวณ
 ปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/5) 
4. อธิบายความเขมเสียง ระดับเสียง องคประกอบของการไดยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง 
 รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/6) 
5. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพองของอากาศในทอปลายเปดหนึ่งดาน รวมท้ังสังเกตและอธิบาย
 การเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณดอปเพลอร คลื่นกระแทกของเสียง คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่
 เก่ียวของ และนําความรูเร่ืองเสยีงไปใชในชีวิตประจําวัน (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/7) 
6. ออกแบบและสรางชิ้นงานจากสถานการณที่กําหนดให 
7. เขียน Coding  เพ่ือแสดงข้ันตอนการออกแบบชิ้นงาน 
8. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผานสลิตคูและเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด
 ของแสงผานสลิตเดี่ยวรวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/8) 
9. ทดลอง และอธิบายการสะทอนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะทอน เขียนรังสีของแสงและคํานวณ
 ตําแหนงและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้ง
 อธิบายการนําความรูเรื่องการสะทอนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช
 ประโยชนในชีวิตประจําวัน (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/9) 
10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ  และมุมหักเหรวมท้ังอธิบาย
 ความสัมพันธระหวางความลึกจริงและลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะทอนกลับหมดของแสง และ
 คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/10) 
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11. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนสบาง ตําแหนง ขนาด ชนิดของภาพ และ
 ความสัมพันธระหวางระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่
 เกี่ยวของ และอธิบายการนําความรู เ ร่ืองการหักเหของแสงผานเลนสบางไปใชประโยชนใน
 ชีวิตประจําวัน (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/11) 
12. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เชน รุง การทรงกลด มิราจ และการเห็นทองฟาเปนสี
 ตาง ๆ ในชวงเวลาตางกัน (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/12) 
13. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบาย
 สาเหตุของการบอดสี (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/13) 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30204   รายวิชา ฟสิกส 4     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  80  ชั่วโมง                 จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห แรงไฟฟา  และกฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา ศกัยไฟฟา ความจุและตัวเก็บประจุ 
กฎของโอหม  สภาพตานทานและสภาพนําไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงอยางงาย  การหา
พลังงานไฟฟาที่ใชในเครื่องใชไฟฟา  สนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กที่กระทํากับประจุไฟฟา  และกระแสไฟฟา  
การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาและกฎของฟาราเดย ไฟฟากระแสสลับ                     
 โดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การสํารวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิด
ความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ และ แกปญหา สามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. ทดลอง และอธิบายการทําวัตถุที่เปนกลางทางไฟฟาใหมีประจุไฟฟาโดยการขัดสีกันและการเหนี่ยวนํา
 ไฟฟาสถิต (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/1) 
2. อธิบาย และคํานวณแรงไฟฟาตามกฎของคูลอมบ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/2) 
3. อธิบาย และคํานวณสนามไฟฟาและแรงไฟฟาที่กระทํากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาท่ีอยูในสนามไฟฟา 
 รวมทั้งหาสนามไฟฟาลัพธเนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/3) 
4. อธิบาย และคํานวณพลังงานไฟฟา ศกัยไฟฟา และความตางศักยไฟฟาระหวางสองตําแหนงใด ๆ   
 (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/4) 
5. อธิบายสวนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธระหวางประจุไฟฟา ความตางศักยไฟฟา และ
 ความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูลรวมทั้งคํานวณ
 ปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/5) 
6. นําความรูเรื่องไฟฟาสถิตไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาบางชนิด และปรากฏการณใน
 ชีวิตประจําวัน (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/6) 
7. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟาในลวดตัวนํา ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟา
 ในลวดตัวนํากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนนของอิเล็กตรอนในลวดตัวนํา
 และพ้ืนที่หนาตัดของลวดตัวนํา และคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/7) 
8. ทดลอง และอธิบายกฎของโอหม อธิบายความสัมพันธระหวางความตานทานกับความยาว พื้นที่หนา
 ตัด และสภาพตานทานของตัวนําโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้ง
 อธิบายและคํานวณความตานทานสมมูล เม่ือนําตัวตานทานมาตอแบบอนุกรมและแบบขนาน  
 (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/8) 
9. ทดลอง อธิบาย และคํานวณอีเอ็มเอฟของแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและคํานวณ
 พลังงานไฟฟา และกําลังไฟฟา  (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/9) 
10. ทดลอง และคํานวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตอแบตเตอร่ีแบบอนุกรมและแบบขนาน รวมท้ังคํานวณ
 ปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของในวงจรไฟฟากระแสตรงซึ่งประกอบดวยแบตเตอรี่และตัวตานทาน   
 (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/10) 
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11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา รวมทั้งสืบคนและอภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
 นํามาแกปญหาหรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงานไฟฟา โดยเนนดานประสิทธิภาพและ
 ความคุมคาดานคาใชจาย  (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/11) 
12. สังเกต และอธิบายเสนสนามแมเหล็ก อธิบายและคํานวณฟลักซแมเหล็กในบริเวณท่ีกําหนดรวมทั้ง
 สังเกต และอธิบายสนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนําเสนตรงและโซเลนอยด  
 (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/1) 
13. อธิบาย และคํานวณแรงแมเหล็กที่กระทําตออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก แรง
 แมเหล็กที่กระทําตอเสนลวดที่มีกระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของการ
 เคลื่อนที่เม่ือประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหวางเสนลวดตัวนําคูขนานท่ี
 มีกระแสไฟฟาผาน (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/2) 
14. อธิบายหลักการทํางานของแกลวานอมิเตอรและมอเตอรไฟฟากระแสตรง รวมทั้งคํานวณปริมาณ 
 ตาง ๆ เกี่ยวของ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/3) 
15. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนํา กฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย และคํานวณปริมาณ 
 ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมทั้งนําความรูเรื่องอีเอ็มเอฟเหน่ียวนําไปอธิบายการทํางานของเคร่ืองใชไฟฟา 
 (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/4)  
16. อธิบาย และคาํนวณความตางศักยอารเอ็มเอสและกระแสไฟฟาอารเอ็มเอฟ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/5) 
17. อธิบายหลักการทํางานและประโยชนของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟ
 ของหมอแปลง และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/6) 
 
รวมทั้งหมด  17  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30205   รายวิชา ฟสิกส 5     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  80  ชั่วโมง                 จํานวน   2.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอารคิมีดีส ความตึงผิว และแรงหนืด
ของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบรนูลลี ความรอน ผลของความรอนท่ีมีตอสสาร  กฎของแกส  
ทฤษฎีจลนของแกสอุดมคติและพลังงานในระบบ  ทฤษฎีอะตอมของโบร ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก  
ทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค  
 โดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การเสาระหาความรู การสืบคนขอมูล เพ่ือใหเกิดความรู 
ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ และแกปญหา สามารถนําความรู ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบาย และคํานวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ และความดันบรรยากาศ รวมท้ังอธิบายหลักการ
 ทํางานของแมนอมิเตอร บารอมิเตอร และเคร่ืองอัดไฮดรอลิก  (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/3) 
2. ทดลอง อธิบาย และคํานวณขนาดแรงพยุงจากของไหล (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/4) 
3. ทดลอง อธิบาย และคํานวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว  
 (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/5) 
4. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความตอเนื่อง และสมการแบรนูลลี รวมทั้งคํานวณปริมาณ 
 ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และนําความรูเกี่ยวกับสมการความตอเนื่องและสมการแบรนูลลีไปอธิบายหลักการ
 ทํางานของอุปกรณตาง ๆ  (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/6) 
5. อธิบาย และคํานวณความรอนที่ทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความรอนที่ทําใหสสารเปลี่ยนสถานะ และ 
 ความรอนที่เกิดจากการถายโอนตามกฎการอนุรักษพลังงาน (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/1) 
6. อธิบายกฎของแกสอุดมคตแิละคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/7) 
7. อธิบายแบบจําลองของแกสอุดมคติ ทฤษฎีจลนของแกส และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของโมเลกุลของ
 แกส รวมท้ังคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/8)\ 
8. อธิบาย และคํานวณงานที่ทําโดยแกสในภาชนะปดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ
 ระหวางความรอน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ และนํา
 ความรูเรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน   
 (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/9) 
9. อธิบายสมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบร และการเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
 รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/10) 
10. อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกและคํานวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอน
 และฟงกชันงานของโลหะ (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/11) 
11. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและคํานวณความยาวคลื่นเดอบรอยล   
 (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/12) 
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30206   รายวิชา ฟสิกส 6     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟสิกส หนวยระหวางชาติ สัญกรณวิทยาศาสตร 
ความไมแนนอนในการวัด เลขนัย การวัดและการบันทึกผลการวัดปริมาณทางฟสิกส การทดลองทางฟสิกส 
การรายงานความคลาดเคลื่อน ระยะทาง การกระจัด เวลา ความเร็ว อัตราเร็ว ความเรง การเคลื่อนที่ใน
แนวตรง กฎการเคลื่อนที่ท้ัง 3 ขอ ของนิวตัน แรงการหาแรงลัพธมวล แรง และกฎการเคลื่อนท่ี แรงเสียด
ทาน แรงดึงดูดระหวางมวล การประยุกตใชกฎการเคลื่อนที่ สมดุลกล ศูนยกลางมวลและศูนยถวง สมดุล
ตอการเลื่อนท่ี สมดุลตอการหมุน โมเมนตของแรง โมเมนตของแรงคูควบ สภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  
เมื่อแรงท่ีกระทําตอวัตถุผานศนูยกลางมวลของวัตถุเสถียรภาพของวัตถุ 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูลและการอภิปราย  เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  
 มีความสามารถในการตัดสินใจนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม   
คุณธรรม  และคานิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู 
๑.  สืบคน และอธิบายการคนหาความรูทางฟสิกส ประวัติความเปนมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและ
 แนวคิดทางฟสิกสที่มีผลตอ การแสวงหาความรูใหมและการพัฒนาเทคโนโลยี  (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/1) 
๒.  วัด และรายงานผลการวัดปรมิาณทางฟสิกสไดถูกตองเหมาะสม โดยนําความคลาดเคลื่อนในการวัด 
     มาพิจารณาในการนําเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะหและแปล
 ความหมายจากกราฟเสนตรง (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/2) 
๓.  ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางตําแหนง การกระจัด ความเร็ว และความเรงของการ
 เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเรงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาคาความเรงโนม
 ถวงของโลกและคาํนวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/3) 
๔.  ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงท่ีทํามุมตอกัน (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/4) 
๕.  เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทําตอวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและ 
     การใชกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ี
 เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/5) 
๖.  อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงที่ทําใหวัตถุมีน้ําหนัก รวมทั้งคํานวณปริมาณ
 ตาง ๆ  ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/6) 
๗.  วิเคราะห อธิบาย และคํานวณแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่ง
 และวัตถุเคล่ือนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผวิสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ  
     และนําความรูเรื่องแรงเสียดทานไปใชในชีวิตประจําวัน (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/7) 
8.  อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต และผลรวมของโมเมนตท่ีมีตอการหมุน แรงคูควบและผลของแรงคู
 ควบท่ีมีตอสมดลุของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยูในสมดุลกล และคํานวณ
 ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/8) 
9.  สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงท่ีกระทําตอวัตถุผานศูนยกลางมวลของวัตถุและ 
 ผลของศูนยถวงท่ีมีตอเสถียรภาพของวัตถุ (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/9) 
 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 



205 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30207   รายวิชา ฟสิกส 7     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห งานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางแรงกับ
ตําแหนง รวมทั้งอธิบายกําลังเฉลี่ย พลังงานกล พลังงานจลน พลังงานศักย การอนุรักษพลังงานกล 
เครื่องกล ประสิทธิภาพของเครื่องกล หลักการของเคร่ืองกลอยางงาย โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยน
โมเมนตัม การดลและแรงดล การอนุรักษโมเมนตัม การชนและการดีดตัวแยกจากกัน การชนของวัตถุใน 1 
มิติ การดีดตัวแยกจากกันของวัตถุใน 1 มิติ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม
สม่ําเสมอ การเคลื่อนท่ีของดาวเทียม และการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การเสาะหาความรูการสืบคนขอมูล การทดลอง การอธิบาย 
การอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิดความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา สามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. วิเคราะหและคํานวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางแรงกับ
 ตําแหนง รวมทั้งอธิบายกําลังเฉลี่ย (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/10) 
2. อธิบายและคํานวณพลังงานจลน พลังงานศักย พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธระหวางงานกับ 
 พลังงานจลน ความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยโนมถวง ความสัมพันธระหวางขนาดของแรงท่ี
 ใชดึงสปรงิกับระยะสปริงยืดออกและความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยยืดหยุน รวมทั้งอธิบาย
 ความสัมพันธระหวางงานของแรงลัพธและพลังงานจลน และคํานวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ  
 (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/11) 
3. อธิบายกฎการอนุรักษพลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ
 เคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณตาง ๆ โดยใชกฎการอนุรกัษพลังงานกล (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/12) 
4. อธิบายการทํางาน ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงายบางชนิด โดยใช
 ความรูเรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคํานวณประสิทธิภาพและการไดเปรยีบเชิงกล  
 (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/13) 
5. อธิบาย และคํานวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นท่ีใตกราฟความสัมพันธระหวาง
 แรงลัพธกับเวลา รวมท้ังอธิบายความสัมพันธระหวางแรงดลกับโมเมนตัม (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/14) 
6. ทดลอง อธิบาย และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิต ิทั้งแบบยืดหยุน  
 ไมยืดหยุน และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษโมเมนตัม  
 (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/15) 
7. อธิบาย วิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล และทดลอง
 การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/16) 
8. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางแรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนท่ี อัตราเร็วเชิงเสน 
 อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคํานวณปริมาณ
 ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และประยุกตใชความรูการเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของ
 ดาวเทียม (สาระฟสิกส ขอ 1 ม.4/17) 
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9. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุมอยางงาย 
 รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/1) 
10. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและเกิดการสั่นพอง (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/2) 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 

  



207 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30208   รายวิชา ฟสิกส 8     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  ธรรมชาติของคลื่น อัตราเร็วของคลื่น หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น พฤติกรรมของ
คลื่น  ธรรมชาติของเสียง การไดยินเสียง ปรากฏการณเก่ียวกับเสียง การประยุกตใชความรูเร่ืองเสียง  
การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู สลิตเดี่ยว การเลี้ยวเบนผานเกรตติง การสะทอนและหักเหของแสง  
การมองเห็นและการเกิดภาพ  ภาพจากเลนสบาง กระจกเงาทรงกลม แสง สี การมองเห็นแสงสี 
ปรากฏการณธรรมชาติและใชประโยชนเก่ียวกับแสง 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การเสาะหาความรูการสืบคนขอมูล การทดลอง การอธิบาย 
การอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิดความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา สามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายปรากฏการณคลื่น ชนิดของคลื่น สวนประกอบของคลื่น การแผของหนาคลื่นดวยหลักการของ
 ฮอยเกนส และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซอนทับ พรอมทั้งคํานวณอัตราเร็ว ความถ่ี และความ
 ยาวคลื่น (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/3) 
2. สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ํารวมทั้ง
 คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/4) 
3. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธระหวางคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่น
 ความดัน ความสัมพันธระหวางอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นอยูกับอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส 
 สมบัติของคลื่นเสียง ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมท้ังคํานวณ
 ปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/5) 
4. อธิบายความเขมเสียง ระดับเสียง องคประกอบของการไดยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง 
 รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/6) 
5. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพองของอากาศในทอปลายเปดหนึ่งดาน รวมท้ังสังเกตและอธิบาย
 การเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณดอปเพลอร คลื่นกระแทกของเสียง คํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ี
 เก่ียวของ และนําความรูเร่ืองเสยีงไปใชในชีวิตประจําวัน (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/7) 
6. ออกแบบและสรางชิ้นงานจากสถานการณที่กําหนดให 
7. เขียน Coding  เพ่ือแสดงข้ันตอนการออกแบบชิ้นงาน 
8. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผานสลิตคูและเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด
 ของแสงผานสลิตเดี่ยวรวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/8) 
9. ทดลอง และอธิบายการสะทอนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะทอน เขียนรังสีของแสงและคํานวณ
 ตําแหนงและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้ง
 อธิบายการนําความรูเรื่องการสะทอนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช
 ประโยชนในชีวิตประจําวัน (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/9) 
10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ  และมุมหักเหรวมท้ังอธิบาย
 ความสัมพันธระหวางความลึกจริงและลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะทอนกลับหมดของแสง และ
 คํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/10) 
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11. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนสบาง ตําแหนง ขนาด ชนิดของภาพ และ
 ความสัมพันธระหวางระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่
 เกี่ยวของ และอธิบายการนําความรู เ ร่ืองการหักเหของแสงผานเลนสบางไปใชประโยชนใน
 ชีวิตประจําวัน (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/11) 
12. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เชน รุง การทรงกลด มิราจ และการเห็นทองฟาเปนสี
 ตาง ๆ ในชวงเวลาตางกัน (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/12) 
13. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบาย
 สาเหตุของการบอดสี (สาระฟสิกส ขอ 2 ม.5/13) 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30209   รายวิชา ฟสิกส 9     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห แรงไฟฟา  และกฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา ศกัยไฟฟา ความจุและตัวเก็บประจุ 
กฎของโอหม  สภาพตานทานและสภาพนําไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงอยางงาย  การหา
พลังงานไฟฟาที่ใชในเครื่องใชไฟฟา  สนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กที่กระทํากับประจุไฟฟา  และกระแสไฟฟา  
การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาและกฎของฟาราเดย ไฟฟากระแสสลับ                     
 โดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การสํารวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิด
ความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ และ แกปญหา สามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. ทดลอง และอธิบายการทําวัตถุที่เปนกลางทางไฟฟาใหมีประจุไฟฟาโดยการขัดสีกันและการเหนี่ยวนํา
 ไฟฟาสถิต (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/1) 
2. อธิบาย และคํานวณแรงไฟฟาตามกฎของคูลอมบ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/2) 
3. อธิบาย และคํานวณสนามไฟฟาและแรงไฟฟาที่กระทํากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาท่ีอยูในสนามไฟฟา 
 รวมทั้งหาสนามไฟฟาลัพธเนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/3) 
4. อธิบาย และคํานวณพลังงานไฟฟา ศกัยไฟฟา และความตางศักยไฟฟาระหวางสองตําแหนงใด ๆ   
 (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/4) 
5. อธิบายสวนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธระหวางประจุไฟฟา ความตางศักยไฟฟา และ
 ความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูลรวมทั้งคํานวณ
 ปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/5) 
6. นําความรูเรื่องไฟฟาสถิตไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาบางชนิด และปรากฏการณใน
 ชีวิตประจําวัน (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/6) 
7. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟาในลวดตัวนํา ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟา
 ในลวดตัวนํากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนนของอิเล็กตรอนในลวดตัวนํา
 และพ้ืนที่หนาตัดของลวดตัวนํา และคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/7) 
8. ทดลอง และอธิบายกฎของโอหม อธิบายความสัมพันธระหวางความตานทานกับความยาว พื้นที่หนา
 ตัด และสภาพตานทานของตัวนําโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้ง
 อธิบายและคํานวณความตานทานสมมูล เม่ือนําตัวตานทานมาตอแบบอนุกรมและแบบขนาน  
 (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/8) 
9. ทดลอง อธิบาย และคํานวณอีเอ็มเอฟของแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและคํานวณ
 พลังงานไฟฟา และกําลังไฟฟา  (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/9) 
10. ทดลอง และคํานวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตอแบตเตอร่ีแบบอนุกรมและแบบขนาน รวมท้ังคํานวณ
 ปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของในวงจรไฟฟากระแสตรงซึ่งประกอบดวยแบตเตอรี่และตัวตานทาน   
 (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/10) 
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11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา รวมทั้งสืบคนและอภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
 นํามาแกปญหาหรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงานไฟฟา โดยเนนดานประสิทธิภาพและ
 ความคุมคาดานคาใชจาย  (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.5/11) 
12. สังเกต และอธิบายเสนสนามแมเหล็ก อธิบายและคํานวณฟลักซแมเหล็กในบริเวณท่ีกําหนดรวมทั้ง
 สังเกต และอธิบายสนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนําเสนตรงและโซเลนอยด  
 (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/1) 
13. อธิบาย และคํานวณแรงแมเหล็กที่กระทําตออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก แรง
 แมเหล็กที่กระทําตอเสนลวดที่มีกระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของการ
 เคลื่อนที่เม่ือประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหวางเสนลวดตัวนําคูขนานท่ี
 มีกระแสไฟฟาผาน (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/2) 
14. อธิบายหลักการทํางานของแกลวานอมิเตอรและมอเตอรไฟฟากระแสตรง รวมทั้งคํานวณปริมาณ 
 ตาง ๆ เกี่ยวของ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/3) 
15. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนํา กฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย และคํานวณปริมาณ 
 ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมทั้งนําความรูเรื่องอีเอ็มเอฟเหน่ียวนําไปอธิบายการทํางานของเคร่ืองใชไฟฟา 
 (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/4)  
16. อธิบาย และคาํนวณความตางศักยอารเอ็มเอสและกระแสไฟฟาอารเอ็มเอฟ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/5) 
17. อธิบายหลักการทํางานและประโยชนของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟ
 ของหมอแปลง และคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 3 ม.6/6) 
 
รวมทั้งหมด  17  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30210   รายวิชา ฟสิกส 10     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอารคิมีดีส ความตึงผิว และแรงหนืด
ของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบรนูลลี ความรอน ผลของความรอนท่ีมีตอสสาร  กฎของแกส  
ทฤษฎีจลนของแกสอุดมคติและพลังงานในระบบ  ทฤษฎีอะตอมของโบร ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก  
ทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค  
 โดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การเสาระหาความรู การสืบคนขอมูล เพ่ือใหเกิดความรู 
ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ และแกปญหา สามารถนําความรู ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบาย และคํานวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ และความดันบรรยากาศ รวมท้ังอธิบายหลักการ
 ทํางานของแมนอมิเตอร บารอมิเตอร และเคร่ืองอัดไฮดรอลิก  (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/3) 
2. ทดลอง อธิบาย และคํานวณขนาดแรงพยุงจากของไหล (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/4) 
3. ทดลอง อธิบาย และคํานวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว  
 (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/5) 
4. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความตอเนื่อง และสมการแบรนูลลี รวมทั้งคํานวณปริมาณ 
 ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และนําความรูเกี่ยวกับสมการความตอเนื่องและสมการแบรนูลลีไปอธิบายหลักการ
 ทํางานของอุปกรณตาง ๆ  (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/6) 
5. อธิบาย และคํานวณความรอนที่ทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความรอนที่ทําใหสสารเปลี่ยนสถานะ และ 
 ความรอนที่เกิดจากการถายโอนตามกฎการอนุรักษพลังงาน (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/1) 
6. อธิบายกฎของแกสอุดมคตแิละคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/7) 
7. อธิบายแบบจําลองของแกสอุดมคติ ทฤษฎีจลนของแกส และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของโมเลกุลของ
 แกส รวมท้ังคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/8)\ 
8. อธิบาย และคํานวณงานที่ทําโดยแกสในภาชนะปดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ
 ระหวางความรอน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ และนํา
 ความรูเรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน   
 (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/9) 
9. อธิบายสมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบร และการเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
 รวมทั้งคํานวณปริมาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/10) 
10. อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกและคํานวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอน
 และฟงกชันงานของโลหะ (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/11) 
11. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและคํานวณความยาวคลื่นเดอบรอยล   
 (สาระฟสิกส ขอ 4 ม.6/12) 
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30221   รายวิชา เคมี 1     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาขอปฏิบัติเบื้องตนในการทําปฏิบัติการเคมี การเลือกใชอุปกรณและเครื่องมือในการทํา
ปฏิบัติการ การระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสาร การเปลี่ยนหนวยในระบบเอสไอดวยการใชแฟกเตอร
เปลี่ยนหนวย ศึกษาแบบจําลองอะตอม สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม  
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุใน
ตารางธาตุตามหมูและตามคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุม
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษาและอธิบายสมบัติและคํานวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี ยกตัวอยาง 
การนําธาตุมาใชประโยชนรวมทั้งผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตร
และการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก การเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติ
ของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะ 
โคเวเลนต การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต 
พลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต รูปรางโมเลกุลโคเวเลนต สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต 
แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนตสมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขาย ศึกษาการเกิดโลหะและ
สมบัติของโลหะ 
 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
สามารถนําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหา  
 มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สืบคนขอมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เปนประจักษพยานในการเสนอแบบจําลอง
 อะตอมของนักวิทยาศาสตรและอธิบายวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม (สาระเคมี ขอ1 ม.4/1) 
๒. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาต ุและระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก
 สัญลักษณนิวเคลียร รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป (สาระเคมี ขอ1 ม.4/2) 
๓. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอยเมื่อทราบ เลข
 อะตอมของธาตุ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/3) 
๔. ระบุหมู คาบ ความเปนโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันใน
 ตารางธาตุ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/4) 
๕. วิเคราะห และบอกแนวโนมสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/5) 
๖. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/6) 
๗. อธิบายสมบัติ และคํานวณคร่ึงชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี (สาระเคม ีขอ1 ม.4/7) 
๘. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนําธาตุมาใชประโยชน รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/8) 
๙. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใชแผนภาพหรือสัญลักษณแบบจุดของลิวอิส 
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/9) 
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๑๐. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก (สาระเคมี ขอ1 ม.4/10) 
๑๑. คํานวณพลังงานท่ีเก่ียวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอรน-ฮาเบอร  
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/11) 
๑๒. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก (สาระเคมี ขอ1 ม.4/12) 
๑๓. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิรยิาของสารประกอบไอออนิก  
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/13) 
๑๔. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตแบบพันธะเด่ียว พันธะคู และพันธะสาม ดวยโครงสรางลิวอิส  
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/14) 
๑๕. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต (สาระเคมี ขอ1 ม.4/15) 
๑๖. วิเคราะห และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต รวมทั้งคํานวณ
 พลังงานท่ี เก่ียวของกับปฏิกิรยิาของสารโคเวเลนตจากพลังงานพันธะ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/16) 
๑๗. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนต โดยใชทฤษฎีการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ และระบุ
 สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต (สาระเคมี ขอ1 ม.4/17) 
๑๘. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และ
 การละลายน้ําของสารโคเวเลนต (สาระเคมี ขอ1 ม.4/18) 
๑๙. สืบคนขอมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตาง ๆ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/19) 
๒๐. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/20) 
๒๑. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ สืบคนขอมูลและ
 นําเสนอตัวอยางการใชประโยชนของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ ไดอยาง
 เหมาะสม (สาระเคมี ขอ1 ม.4/21) 
๒๒. บอก และอธิบายขอปฏิบัติเบ้ืองตน และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทําปฏิบัติการเคมี
 เพื่อใหมีความปลอดภัยท้ังตอตนเอง ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางแกไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 (สาระเคมี ขอ3 ม.4/1) 
๒๓. เลือก และใชอุปกรณหรือเครื่องมือในการทําปฏิบัติการ และวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 (สาระเคมี ขอ3 ม.4/2) 
๒๔. นําเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง (สาระเคมี ขอ3 ม.4/3) 
๒๕. ระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหนวยวัดใหเปนหนวยในระบบเอสไอดวยการใช 
 แฟกเตอรเปลี่ยนหนวย (สาระเคม ีขอ3 ม.4/4) 
 
รวมทั้งหมด  25  ผลการเรียนรู 

  



214 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30222   รายวิชา เคมี 2     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวล
โมเลกุลของสาร ความสัมพันธระหวางจํานวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแกส ที่ STP ศึกษาหนวย
และการคํานวณความเขมขนของสารละลาย การทดลองเตรยีมสารละลาย การเปรียบเทียบจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล หรือสูตร
อยางงาย และสูตรโครงสราง การคาํนวณหามวลเปนรอยละจากสูตร การคาํนวณหาสูตรเอมพิริคลัและสูตร
โมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี ทดลองและคํานวณหาอัตราสวนจํานวนโมลของสารตั้ง
ตนท่ีทําปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษาสมบัติของระบบปด และระบบเปด ศึกษาและฝกคํานวณปริมาณสารใน
ปฏิกิริยาเคมีท่ีเปนไปตามกฎทรงมวล กฎสัดสวนคงที่ ศึกษาทดลองและคํานวณปริมาตรของแกสใน
ปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกยลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร ศึกษาและฝกคํานวณหาความสัมพันธระหวาง
ปริมาณของสารในสมการเคมีนั้น ๆ และสมการเคมีท่ีเกี่ยวของมากกวาหนึ่งสมการ สารกําหนดปริมาณ 
ผลไดรอยละ 
 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
สามารถนําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหา  
 มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด  
 (สาระเคมี ขอ2 ม.4/1) 
2. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวของกับมวลสาร (สาระเคมี ขอ2 ม.4/2) 
3. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวของกับความเขมขนของสารละลาย (สาระเคมี ขอ2 ม.4/3) 
4. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวของกับปริมาตรแกส (สาระเคมี ขอ2 ม.4/4) 
5. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน (สาระเคมี ขอ2 ม.4/5) 
6. ระบุสารกําหนดปริมาณ และคํานวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี (สาระเคมี ขอ2 ม.4/6) 
7. คํานวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑในปฏิกิริยาเคมี (สาระเคมี ขอ2 ม.4/7) 
8. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และมวล
 สูตร (สาระเคมี ขอ3 ม.4/5) 
9. อธิบาย และคํานวณปริมาณใดปริมาณหน่ึงจากความสัมพันธของโมล จํานวนอนุภาค มวล และ
 ปริมาตรของแกสที่ STP (สาระเคมี ขอ3 ม.4/6) 
10. คํานวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงที่  
 (สาระเคมี ขอ3 ม.4/7) 
11. คํานวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร (สาระเคมี ขอ3 ม.4/8) 
12. คํานวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ (สาระเคมี ขอ3 ม.4/9) 
13. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามท่ี
 กําหนด (สาระเคมี ขอ3 ม.4/10) 
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14. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคํานวณ จุดเดือดและ 
 จุดเยือกแข็งของสารละลาย (สาระเคมี ขอ3 ม.4/11) 
 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30223   รายวิชา เคมี 3     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและอธิบายความสัมพันธของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิ คํานวณหาปริมาตร ความดัน 
หรืออุณหภูมิของแกสตามกฎของบอยล กฎของชารล กฎของเกย-ลูสแซก และกฎรวมแกส คํานวณหา
ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จํานวนโมล หรือมวลของแกสตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแกสอุดมคติ 
คํานวณความดันยอย หรือจํานวนโมลของแกสในแกสผสมโดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน ศึกษาและ
ทดลองการแพรและอัตราการแพรของแกส คํานวณเก่ียวกับกฎการแพรผานของเกรแฮม ศึกษาเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวของกับสมบัติของแกส ศึกษาและทดลองเก่ียวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คํานวณหาอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสารจากกราฟ ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใชทฤษฎี
จลนและการชนกันของอนุภาค ศึกษา ทดลอง และอธิบายผลของความเขมขน พ้ืนที่ผิวของสารตั้งตน 
อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยาที่มีตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ยกตัวอยางและอธิบายปจจัยที่มีผลตออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรม ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา ปฏิกิริยา
ยอนกลับ และปฏิกิริยาที่ผันกลับได ทดลองเก่ียวกับปฏิกิริยาที่ผันกลับได ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีใน
ปฏิกิริยา วิเคราะหความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารตาง ๆ ณ ภาวะสมดุล คาคงที่สมดุลกับสมการ
เคมี คํานวณหาคาคงที่สมดุล และหาความเขมขนของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ทดลองเพ่ือศึกษาผล
ของความเขมขน ความดัน และอุณหภูมิตอภาวะสมดุลและคาคงที่สมดุล ศึกษาหลักของเลอชาเตอลิเอ 
และการนําหลักเลอชาเตอลิเอไปใชอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณใน
ธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 
 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
สามารถนําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหา  
 มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความสัมพันธและคํานวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแกสท่ีภาวะตาง ๆ ตามกฎของ
 บอยล กฎของชารล กฎของเกย–ลูสแซก (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/1) 
๒. คํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแกสที่ภาวะตาง ๆ ตามกฎรวมแกส (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/2) 
๓. คํานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จํานวนโมล หรือมวลของแกส จากความสัมพันธตามกฎของ 
 อาโวกาโดร และกฎแกสอุดมคติ (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/3) 
๔. คํานวณความดันยอยหรือจํานวนโมลของแกสในแกสผสม โดยใชกฎความดันยอยของดอลตนั  
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/4) 
๕. อธิบายการแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลนของแกส คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรของแกส 
 โดยใชกฎการแพรผานของ เกรแฮม (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/5) 
๖. สืบคนขอมูล นําเสนอตัวอยาง และอธิบายการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับสมบัติและกฎตาง ๆ ของ
 แกสในการอธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม  
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/6) 
๗. ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยา (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/1) 
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๘. คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารท่ีไมไดวัดในปฏิกิริยา 
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/2) 
๙. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สงผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา
 เคมี (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/3) 
๑๐. ทดลอง และอธิบายผลของความเขมขน พ้ืนที่ผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยาที่มีตอ
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/4) 
๑๑. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขน พื้นที่ผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิ 
 และตัวเรงปฏิกิรยิา (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/5) 
๑๒. ยกตัวอยาง และอธิบายปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันหรืออุตสาหกรรม 
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/6) 
๑๓. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/7) 
๑๔. อธิบายการเปล่ียนแปลงความเขมขนของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตราการ
 เกิดปฏิกิริยายอนกลับ เม่ือเร่ิมปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยูในภาวะสมดุล (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/8) 
๑๕. คํานวณคาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/9) 
๑๖. คํานวณความเขมขนของสารท่ีภาวะสมดุล (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/10) 
๑๗. คํานวณคาคงท่ีสมดุลหรือความเขมขนของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/11) 
๑๘. ระบุปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุลและคาคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่
 เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/12) 
๑๙. ยกตัวอยาง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณในธรรมชาติและ
 กระบวนการในอุตสาหกรรม (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/13) 
 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30224   รายวิชา เคมี 4     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาไอออนในสารละลายกรดและเบส ทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และ
ลิวอิส ศึกษาและทดลอง เกี่ยวกับการถายโอนโปรตอนของสารละลายกรด-เบส ศึกษาคูกรด-เบส คํานวณ
และเขียนสมการการแตกตัวของกรด-เบส การคํานวณ คาคงที่การแตกตัวเปนไอออนของกรดออนและเบส
ออน ศึกษาและทดลองการแตกตัวเปนไอออนของน้ํา การคํานวณคาคงที่ของการ แตกตัวของน้ํา pH ของ
สารละลายกรด-เบส ศึกษาและทดลองเรื่องปฏิกิริยาสะเทิน และปฏิกิริยาการเกิดเกลือจากปฏิกิริยา
ระหวาง สารละลายกรดกับสารละลายเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ ศึกษาเก่ียวกับการไทเทรต
สารละลายกรด-เบส การเขียนกราฟและการหาจุดสมมูลจากกราฟของการไทเทรต และคํานวณหาความ
เขมขนของสารละลายกรด-เบส ศึกษาหลักการเลือกใชอินดิเคเตอรสําาหรับ ไทเทรตกรด-เบส ศึกษาและ
ทดลองสมบัติความเปนบัฟเฟอรของสารละลาย ศึกษาและทดลองการถายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยา 
ระหวางโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ 
ตัวรีดิวซและตัวออกซิไดส การเขียนและดุลสมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชันและคร่ึงปฏิกิริยา ศึกษา
เซลลไฟฟาเคมี ศึกษาและทดลองเก่ียวกับหลักการของเซลลกัลวานิก ศกึษาการเขียนแผนภาพของเซลลกัล
วานิก การหาคาศักยไฟฟาของเซลลและศักยไฟฟามาตรฐานของคร่ึงเซลล ปฏิกิริยาในเซลลกัลวานิก
ประเภทเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิบางชนิด ทดลองเพ่ือศึกษาหลักการสรางและการทํางานของเซลล 
สะสมไฟฟาแบบตะก่ัว ศึกษาหลักการของเซลลอิเล็กโทรไลติก และทดลองการแยกสารละลายดวยไฟฟา
ตามหลักการของเซลลอิเล็กโทรไลติก ศึกษาการแยกสารที่หลอมเหลวดวยไฟฟา ศกึษาและทดลองชุบโลหะ
ดวยกระแสไฟฟาศึกษาวิธีการทําใหโลหะบริสุทธ์ิ ศึกษา และทดลองเก่ียวกับการผุกรอนและการปองกันการ
ผุกรอนของโลหะ ศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลไฟฟาเคมี 
 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
สามารถนําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหา  
 มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ระบุ และอธิบายวาสารเปนกรดหรือเบสโดยใชทฤษฎีกรด–เบสของอารเรเนียส เบรินสเตด–ลาวร ีและ
 ลิวอิส (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/14)  
๒. ระบุคูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/15) 
๓. คํานวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส  
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/16) 
๔. คํานวณคา pH ความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซดไอออนของสารละลายกรดและ
 เบส (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/17) 
๕. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/18) 
๖. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซสิของเกลือ และระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายเกลือ  
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/19) 
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๗. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมสําหรับ การไทเทรตกรด-
 เบส (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/20) 
๘. คํานวณปริมาณสารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/21) 
๙. อธิบายสมบัติ องคประกอบ และประโยชนของสารละลายบัฟเฟอร (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/22) 
๑๐. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางการใชประโยชนและการแกปญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับกรด–เบส 
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/23) 
๑๑. คํานวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เปนปฏิกิรยิารีดอกซ (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/24) 
๑๒. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซและตัวออกซิไดส รวมทั้งเขียนคร่ึงปฏิกิริยา 
 ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ (สาระเคม ีขอ 2 ม.5/25) 
๑๓. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดส และเขียนแสดงปฏิกิริยา 
 รีดอกซ (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/26) 
๑๔. ดุลสมการรีดอกซดวยการใชเลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/27) 
๑๕. ระบุองคประกอบของเซลลเคมีไฟฟา และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยา
 รวม และแผนภาพเซลล (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/28) 
๑๖. คํานวณคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลลและระบุประเภทของเซลลเคมีไฟฟา ขั้วไฟฟา และปฏิกิริยา
 เคมีที่เกิดขึ้น (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/29) 
๑๗. อธิบายหลักการทํางาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิ  
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/30) 
๑๘. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟาท่ีใชในการชุบ
 โลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา การทําโลหะใหบริสุทธ์ิ และการปองกันการกัดกรอนของ
 โลหะ (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/31) 
๑๙. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลเคมีไฟฟาใน
 ชีวิตประจําวัน (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/32)   
 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30225   รายวิชา เคมี 5     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ชนิดของพันธะระหวางคารบอนในสารประกอบอินทรีย  การเขียนสูตร
โครงสราง   การเกิดไอโซเมอรของสารประกอบไฮโดรคารบอน ประเภทและการเรียกชื่อของสารประกอบ
อินทรีย สารประกอบไฮโดรคารบอนแบบโซตรง โซก่ิง แบบวง อะโรมาติก  และหมูฟงกชัน ศึกษา ทดลอง
เปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบอินทรีย ศึกษา ทดสอบปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย ชนิดพอลิ
เมอรและปฏิกิ ริยาของพอลิเมอร ศึกษา ทดลองสมบัติและประโยชนพลาสติกและผลิตภัณฑยาง  
การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอรและผลกระทบจากการใชและการกําจัดผลิตภัณฑพอลิเมอรและแนว
ทางแกไข รวมท้ังการบูรณาการความรูและทักษะในการอธิบายปรากฏการณในชีวิตประจําวันและ 
การแกปญหาทางเคมี 
 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
สามารถนําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหา  
 มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางสารประกอบอินทรยีที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู หรือพันธะสาม ที่พบใน
 ชีวิตประจําวัน (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/1) 
๒. เขียนสูตรโครงสรางลิวอิส สูตรโครงสรางแบบยอ และสูตรโครงสรางแบบเสนพันธะของสารประกอบ
 อินทรีย (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/2) 
๓. วิเคราะหโครงสราง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรียจากหมูฟงกชัน (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/3) 
๔. เขียนสูตรโครงสรางและเรยีกชื่อสารประกอบอินทรยีประเภทตาง ๆ ที่มีหมูฟงกชันไมเกิน ๑ หมู  
 ตามระบบ IUPAC (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/4) 
๕. ทดลองและเขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/5) 
๖. ทดลอง วิเคราะห และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในนํ้าของสารประกอบอินทรียที่มีหมู
 ฟงกชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/6) 
๗. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอนและเขียนผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาการเผาไหม ปฏิกิริยา
 กับโบรมีน หรือทดลองปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/7) 
๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะหเอไมดปฏิกิริยา
 ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน (สาระเคม ีขอ 1 ม.6/8) 
๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิรยิาไฮโดรลิซิส และปฏิกิรยิาสะปอนนิฟเคชัน  
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/9) 
๑๐. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางการนําสารประกอบอินทรียไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและ
 อุตสาหกรรม (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/10) 
๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจากโครงสรางของมอนอเมอรหรือพอลิเมอร  
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/11) 
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๑๒. วิเคราะห และอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร รวมทั้ง การนําไปใช
 ประโยชน (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/12) 
๑๓. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสตกิและผลิตภัณฑยาง รวมทั้งการนําไปใชประโยชน  
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/13) 
๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสราง และการสังเคราะหพอลิเมอรที่มีตอสมบัติของพอลิเมอร 
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/14) 
๑๕. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางผลกระทบจากการใชและการกําจัดผลิตภัณฑพอลิเมอรและแนว
 ทางแกไข (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/15) 
๑๖. กําหนดปญหา และนําเสนอแนวทางการแกปญหาโดยใชความรูทางเคมีจากสถานการณที่เกิดขึ้นใน
 ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ หรอือุตสาหกรรม (สาระเคมี ขอ 3 ม.6/1) 
๑๗. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
 วิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและ
 ความคิดสรางสรรค เพ่ือแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจ (สาระเคมี ขอ 3 ม.6/2) 
๑๘. นําเสนอผลงานหรือชิ้นงานท่ีไดจากการแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจโดยใชเทคโนโลยี
 สารสนเทศ (สาระเคมี ขอ 3 ม.6/3) 
๑๙. แสดงหลักฐานการเขารวมการสัมมนา การเขารวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐใน
 งานนิทรรศการ (สาระเคมี ขอ 3 ม.6/4) 
 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30226   รายวิชา เคมี 6     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเขาใจความรูพื้นฐานเก่ียวกับปฏิบัติการเคมี แนวปฏิบัติเบื้องตนในการทําปฏิบัติการเคมี 
เทคนิคการใชอุปกรณและเครื่องมือในการทําปฏิบัติการเคมี วิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และการเขียนรายงานการทดลอง หนวยวัดปริมาณและระบบเอสไอ แฟกเตอรเปลี่ยน 
หนวย วิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบรและ แบบกลุม
หมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ ศึกษาอนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม 
เลขมวล ไอโซโทป ศึกษาและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับพลังงาน
ของอิเล็กตรอน ออร บิทัล เวเลนซ อิเล็กตรอน ศึกษาวิเคราะหการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุของ
นักวิทยาศาสตร แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมูและตามคาบ แรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาคหรือพันธะเคมีของสาร กฎออกเตต การเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต สูตร การ
เรียกชื่อ และโครงสรางสารประกอบ โคเวเลนต ความยาวพันธะ พลังงานพันธะ การคํานวณหาพลังงาน
พันธะและพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา แนวคิดเกี่ยวกับ เรโซแนนซ รปูรางของโมเลกุลและสภาพขั้ว
ของโมเลกุลโคเวเลนต แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล โคเวเลนต สารโครงผลึกรางตาขาย สมบัติบาง
ประการของสารโคเวเลนต การเกิดพันธะไอออนิก โครงสรางของสารประกอบไอออนิก สูตรและการ
เรียกชื่อสารประกอบไอออนิก ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก ทดลองเพ่ือ
ศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบ ไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ศึกษาเก่ียวกับ
พันธะโลหะ ศึกษาและทดลองเก่ียวกับปฏิกิริยาของธาตุ และการละลายน้ําของสารประกอบบางชนิดของ
ธาตุหมู IA และ IIA ทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชัน การเปลี่ยนสีของสารประกอบเชิงซอนของ
ธาตุแทรนซิชัน ศึกษาสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี  การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 
ศึกษาและคํานวณคร่ึงชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร การตรวจสอบสารกัมมันตรังสี 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการใชสารกัมมันตรังสี ธาตุและสารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมบัติและความสัมพันธระหวางสมบัติของธาตุและ
สารประกอบ และพันธะเคมี 
 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
สามารถนําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหา  
 มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สืบคนขอมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เปนประจักษพยานในการเสนอแบบจําลอง
 อะตอมของนักวิทยาศาสตรและอธิบายวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม (สาระเคมี ขอ1 ม.4/1) 
๒. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาต ุและระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก
 สัญลักษณนิวเคลียร รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป (สาระเคมี ขอ1 ม.4/2) 
๓. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอยเมื่อทราบ 
 เลขอะตอมของธาตุ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/3) 
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๔. ระบุหมู คาบ ความเปนโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันใน
 ตารางธาตุ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/4) 
๕. วิเคราะห และบอกแนวโนมสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/5) 
๖. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/6) 
๗. อธิบายสมบัติ และคํานวณคร่ึงชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี (สาระเคม ีขอ1 ม.4/7) 
๘. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนําธาตุมาใชประโยชน รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/8) 
๙. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใชแผนภาพหรือสัญลักษณแบบจุดของลิวอิส 
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/9) 
๑๐. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก (สาระเคมี ขอ1 ม.4/10) 
๑๑. คํานวณพลังงานท่ีเก่ียวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอรน-ฮาเบอร  
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/11) 
๑๒. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก (สาระเคมี ขอ1 ม.4/12) 
๑๓. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิรยิาของสารประกอบไอออนิก  
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/13) 
๑๔. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตแบบพันธะเด่ียว พันธะคู และพันธะสาม ดวยโครงสรางลิวอิส  
 (สาระเคมี ขอ1 ม.4/14) 
๑๕. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต (สาระเคมี ขอ1 ม.4/15) 
๑๖. วิเคราะห และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต รวมทั้งคํานวณ
 พลังงานท่ี เก่ียวของกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนตจากพลังงานพันธะ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/16) 
๑๗. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนต โดยใชทฤษฎีการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ และระบุ
 สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต (สาระเคมี ขอ1 ม.4/17) 
๑๘. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และ
 การละลายน้ําของสารโคเวเลนต (สาระเคมี ขอ1 ม.4/18) 
๑๙. สืบคนขอมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตาง ๆ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/19) 
๒๐. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ (สาระเคมี ขอ1 ม.4/20) 
๒๑. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ สืบคนขอมูลและ
 นําเสนอตัวอยางการใชประโยชนของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ ไดอยาง
 เหมาะสม (สาระเคมี ขอ1 ม.4/21) 
๒๒. บอก และอธิบายขอปฏิบัติเบ้ืองตน และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทําปฏิบัติการเคมี
 เพื่อใหมีความปลอดภัยท้ังตอตนเอง ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางแกไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 (สาระเคมี ขอ3 ม.4/1) 
๒๓. เลือก และใชอุปกรณหรือเครื่องมือในการทําปฏิบัติการ และวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 (สาระเคมี ขอ3 ม.4/2) 
๒๔. นําเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง (สาระเคมี ขอ3 ม.4/3) 
25. ระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหนวยวัดใหเปนหนวยในระบบเอสไอดวยการใช  
      แฟกเตอรเปลี่ยนหนวย (สาระเคมี ขอ3 ม.4/4)      
 
รวมทั้งหมด  25  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30227   รายวิชา เคมี 7     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวล
โมเลกุลและมวลสูตรของสาร ความสัมพันธระหวางจํานวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแกส ท่ี STP 
มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี การคํานวณเกี่ยวกับสูตรเคมี ศึกษาหนวยและการคํานวณความเขมขนของ
สารละลาย ความเขมขนหนวยรอยละ สวนในลานสวน สวนในพันลานสวน โมลาริตี โมแลลิตี เศษสวนโมล 
การทดลองเตรียมสารละลาย การเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธ์ิและสารละลาย 
ปริมาณสัมพันธในปฏิกิริยาเคมี ความหมายของสมการเคมี การดุลสมการเคมี ศึกษาสมบัติของระบบปด 
และระบบเปด ศึกษาและฝกคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เปนไปตามกฎทรงมวล กฎสัดสวนคงที่ 
ศึกษาทดลองและคํานวณปริมาตรของแกสในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย-ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร 
ศึกษาและฝกคํานวณหาความสัมพันธระหวางปริมาณของสารในสมการเคมีน้ัน ๆ และสมการเคมีที่
เก่ียวของมากกวาหนึ่งสมการ  สารกําหนดปริมาณ การคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีของแกส ผลได
รอยละ 
 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
สามารถนําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหา  
 มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด  
 (สาระเคมี ขอ2 ม.4/1) 
2. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวของกับมวลสาร (สาระเคมี ขอ2 ม.4/2) 
3. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวของกับความเขมขนของสารละลาย (สาระเคมี ขอ2 ม.4/3) 
4. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวของกับปริมาตรแกส (สาระเคมี ขอ2 ม.4/4) 
5. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน (สาระเคมี ขอ2 ม.4/5) 
6. ระบุสารกําหนดปริมาณ และคํานวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี (สาระเคมี ขอ2 ม.4/6) 
7. คํานวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑในปฏิกิริยาเคมี (สาระเคมี ขอ2 ม.4/7) 
8. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และ 
 มวลสูตร (สาระเคมี ขอ3 ม.4/5) 
9. อธิบาย และคํานวณปริมาณใดปริมาณหน่ึงจากความสัมพันธของโมล จํานวนอนุภาค มวล และ
 ปริมาตรของแกสที่ STP (สาระเคมี ขอ3 ม.4/6) 
10. คํานวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงที่  
 (สาระเคมี ขอ3 ม.4/7) 
11. คํานวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร (สาระเคมี ขอ3 ม.4/8) 
12. คํานวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ (สาระเคมี ขอ3 ม.4/9) 
13. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามท่ี
 กําหนด (สาระเคมี ขอ3 ม.4/10) 
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14. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมท้ังคํานวณ จุดเดือดและ 
 จุดเยือกแข็งของสารละลาย (สาระเคมี ขอ3 ม.4/11) 
 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30228   รายวิชา เคมี 8     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับสมบัติบางประการของแกส ทฤษฎีจลนของแกส ศึกษาและทดลองเก่ียวกับ
ความสัมพันธของความดัน อุณหภูมิและปริมาตรของแกส และคํานวณหาปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิ
ของแกสโดยใชกฎของบอยล กฎของชารล กฎรวมแกส ศึกษาและคํานวณความดัน ปริมาตร จํานวนโมล 
มวล และอุณหภูมิของแกสตามกฎแกสสมบูรณ ศึกษาทดลองการแพรและอัตราการแพรของแกส  
การคํานวณเก่ียวกับกฎการแพรผานของเกรแฮม ศึกษาความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลอง
เพ่ือศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การคํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารจากกราฟ ศึกษาและ
วิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใชทฤษฎีจลนและการชนกันของอนุภาค การเกิดสาร
เชิงซอนกัมมันต พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลองเก่ียวกับผลของความเขมขน 
พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเรงปฏิกิริยาและ ตัวหนวงปฏิกิริยาตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติของตัวเรง
ปฏิกิริยา และการใชทฤษฎีจลนอธิบายผลของปจจัยตางๆ ที่มีตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาปฏิกิริยา
เคมีท่ีเกิดข้ึนอยางสมบูรณ การเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา ปฏิกิริยายอนกลับและปฏิกิริยาที่ผันกลับได ทดลอง
เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผันกลับได ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดภาวะสมดุลระหวางสถานะ สมดุลใน
สารละลายอิ่มตัว สมดุลไดนามิก ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีในปฏิกิริยา วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความเขมขนของสารตางๆ ณ ภาวะสมดุล คาคงที่สมดุลกับสมการเคมี คํานวณหาคาคงท่ีของสมดุลและหา
ความเขมขนของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ทดลองเพ่ือศึกษาผลของความเขมขน ความดัน อุณหภูมิ
ตอภาวะสมดุลและคาคงที่สมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอและการนําหลักของเลอชาเตอลิเอไปใชใน
กระบวนการอุตสาหกรรม กระบวนการตางๆ ของส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
สามารถนําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหา  
 มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. อธิบายความสัมพันธและคํานวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแกสท่ีภาวะตาง ๆ ตามกฎของ
 บอยล กฎของชารล กฎของเกย–ลูสแซก (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/1) 
๒. คํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแกสที่ภาวะตาง ๆ ตามกฎรวมแกส (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/2) 
๓. คํานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จํานวนโมล หรือมวลของแกส จากความสัมพันธตามกฎของ 
 อาโวกาโดร และกฎแกสอุดมคติ (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/3) 
๔. คํานวณความดันยอยหรือจํานวนโมลของแกสในแกสผสม โดยใชกฎความดันยอยของดอลตนั  
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/4) 
๕. อธิบายการแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลนของแกส คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรของแกส 
 โดยใชกฎการแพรผานของ เกรแฮม (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/5) 
๖. สืบคนขอมูล นําเสนอตัวอยาง และอธิบายการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับสมบัติและกฎตาง ๆ ของ
 แกสในการอธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม  
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.5/6) 
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๗. ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยา (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/1) 
๘. คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารท่ีไมไดวัดในปฏิกิริยา 
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/2) 
๙. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สงผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา
 เคมี (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/3) 
๑๐. ทดลอง และอธิบายผลของความเขมขน พ้ืนที่ผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยาที่มีตอ
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/4) 
๑๑. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขน พื้นที่ผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิ 
 และตัวเรงปฏิกิรยิา (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/5) 
๑๒. ยกตัวอยาง และอธิบายปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันหรืออุตสาหกรรม 
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/6) 
๑๓. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/7) 
๑๔. อธิบายการเปล่ียนแปลงความเขมขนของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตราการ
 เกิดปฏิกิริยายอนกลับ เม่ือเร่ิมปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยูในภาวะสมดุล (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/8) 
๑๕. คํานวณคาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/9) 
๑๖. คํานวณความเขมขนของสารท่ีภาวะสมดุล (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/10) 
๑๗. คํานวณคาคงท่ีสมดุลหรือความเขมขนของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/11) 
๑๘. ระบุปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุลและคาคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่
 เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/12) 
๑๙. ยกตัวอยาง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณในธรรมชาติและ
 กระบวนการในอุตสาหกรรม (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/13) 
 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30229   รายวิชา เคมี 9     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลตและสารละลายนอนอิเล็กโทร
ไลต ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต ศึกษาไอออนในสารละลาย กรด และเบส ทฤษฎีกรด-เบสของ
อารเรเนียส  เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส ศึกษาและทดลองเก่ียวกับการถายโอนโปรตอนของสารละลาย
กรด-เบส ศึกษาคูกรด–เบส การคํานวณและการเขียนสมการการแตกตัวของกรด-เบส การคํานวณคาคงที่
การแตกตัวเปนไอออนของกรดออนและเบสออน ศึกษาและทดลองการแตกตัวเปนไอออนของน้ํา 
การคํานวณคาคงท่ีการแตกตัวของนํ้า pH ของสารละลาย และการคาํนวณคา pH อินดิเคเตอรสําหรับกรด-
เบส สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวันและในสิ่งมีชีวิต ศึกษาและทดลองเร่ืองปฏิกิริยาสะเทินและ
ปฏิกิริยาการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหวางสารละลายกรดกับสารละลายเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ 
ศึกษาเกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส การเขียนกราฟและการหาจุดสมมูลจากกราฟของ 
การไทเทรต และคํานวณหาความเขมขนของสารละลายกรด-เบส ศึกษาหลักการเลือกใชอินดิเคเตอร
สําหรับไทเทรตกรด-เบส การประยุกตความรูเรื่องการไทเทรตไปใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาและทดลอง
สมบัติความเปนบัฟเฟอรของสารละลาย ศึกษาทดลองการถายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหวางโลหะกับ
สารละลายของโลหะไอออน ศึกษาทดลองการถายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหวางโลหะกับสารละลาย
ของโลหะไอออน ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ ตัวรีดิวซ ตัวออกซิไดซ การ
เขียนและดุลสมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา ศึกษาเซลลไฟฟาเคมี ศึกษาและทดลอง
เก่ียวกับหลักการของเซลลกัลวานิก ศึกษาการเขียนแผนภาพของเซลลกัลวานิก การหาคาศักยไฟฟาของ
เซลลและศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลล ปฏิกิริยาในเซลลกัลวานิกประเภทเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติย
ภูมิบางชนิด ทดลองเพ่ือศึกษาหลักการสรางและการทํางานของเซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว ศึกษาหลักการ
ของเซลลอิเล็กโทรไลติกและทดลองการแยกสารละลายดวยไฟฟาตามหลักการของเซลลอิเล็กโทรไลติก 
ศึกษาการแยกสารที่หลอมเหลวดวยไฟฟา ศึกษาและทดลองชุบ โลหะดวยกระแสไฟฟาศึกษาวิธีการทําให
โลหะบรสิุทธ์ิ การถลุงแร ศึกษาและทดลองเก่ียวกับการผุกรอนและการปองกันการผุกรอนของโลหะ ศึกษา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลไฟฟาเคมี 
 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
สามารถนําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหา  
 มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. ระบุ และอธิบายวาสารเปนกรดหรือเบสโดยใชทฤษฎีกรด–เบสของอารเรเนียส เบรินสเตด–ลาวร ีและ
 ลิวอิส (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/14)  
๒. ระบุคูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/15) 
๓. คํานวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส  
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/16) 
๔. คํานวณคา pH ความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซดไอออนของสารละลายกรดและ
 เบส (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/17) 
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๕. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/18) 
๖. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซสิของเกลือ และระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายเกลือ  
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/19) 
๗. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมสําหรับ การไทเทรตกรด-
 เบส (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/20) 
๘. คํานวณปริมาณสารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/21) 
๙. อธิบายสมบัติ องคประกอบ และประโยชนของสารละลายบัฟเฟอร (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/22) 
๑๐. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางการใชประโยชนและการแกปญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับกรด–เบส 
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/23) 
๑๑. คํานวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เปนปฏิกิรยิารีดอกซ (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/24) 
๑๒. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซและตัวออกซิไดส รวมทั้งเขียนคร่ึงปฏิกิริยา 
 ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ (สาระเคม ีขอ 2 ม.5/25) 
๑๓. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดส และเขียนแสดงปฏิกิริยา 
 รีดอกซ (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/26) 
๑๔. ดุลสมการรีดอกซดวยการใชเลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/27) 
๑๕. ระบุองคประกอบของเซลลเคมีไฟฟา และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยา
 รวม และแผนภาพเซลล (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/28) 
๑๖. คํานวณคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลลและระบุประเภทของเซลลเคมีไฟฟา ขั้วไฟฟา และปฏิกิริยา
 เคมีที่เกิดขึ้น (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/29) 
๑๗. อธิบายหลักการทํางาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิ  
 (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/30) 
๑๘. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟาท่ีใชในการชุบ
 โลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา การทําโลหะใหบริสุทธ์ิ และการปองกันการกัดกรอนของ
 โลหะ (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/31) 
๑๙. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลเคมีไฟฟาใน
 ชีวิตประจําวัน (สาระเคมี ขอ 2 ม.5/32) 
 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30230   รายวิชา เคมี 10    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายของสารประกอบอินทรียและเคมีอินทรีย การเขียนสูตรโครงสรางแบบลิวอิส 
แบบยอ แบบเสนพันธะ ศึกษาทดลองการเกิดไอโซเมอรของสารประกอบอินทรีย ศึกษาและทดลองเก่ียวกับ
หมูอะตอมท่ีแสดงสมบัติเฉพาะหรือหมูฟงกชันในโมเลกุลของสาร ศกึษาหมูฟงกชัน การจําแนกประเภทของ
สารประกอบอินทรีย ศึกษาโครงสราง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ แนวโนมของจุดหลอมเหลวและจุดเดือด 
การละลายในนํ้า ปฏิกิริยาบางชนิด การนําไปใชประโยชน และอันตรายของสารประกอบอินทรียประเภท
แอลเคน แอลคีน แอลไคน แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก เอสเทอร เอมีน
และเอไมด ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคารบอน การเตรียมเอสเทอรจาก
ปฏิกิริยาที่เรียกวาเอสเทอริฟเคชันและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเอสเทอร ศึกษาประเภทของพอลิเมอรและ
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติของพอลิเมอร ศึกษาสมบัติของ
ผลิตภัณฑจากพอลิเมอรประเภทตาง ๆ ศึกษาทดลองสมบัติและประโยชนพลาสติกและผลิตภัณฑยาง  
การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอรและผลกระทบจากการใช การนําพอลิเมอรไปใชประโยชนอยางเหมาะสม
และปลอดภัย มลพิษที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางในการปองกัน รวมทั้งการบูรณาการความรูและทักษะใน
การอธิบายปรากฏการณในชีวิตประจําวันและการแกปญหาทางเคมี 
 โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 
สามารถนําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหา  
 มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางสารประกอบอินทรยีที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู หรือพันธะสาม ที่พบใน
 ชีวิตประจําวัน (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/1) 
๒. เขียนสูตรโครงสรางลิวอิส สูตรโครงสรางแบบยอ และสูตรโครงสรางแบบเสนพันธะของสารประกอบ
 อินทรีย (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/2) 
๓. วิเคราะหโครงสราง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรียจากหมูฟงกชัน (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/3) 
๔. เขียนสูตรโครงสรางและเรียกชื่อสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ ท่ีมีหมูฟงกชันไมเกิน ๑ หมู  
 ตามระบบ IUPAC (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/4) 
๕. ทดลองและเขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/5) 
๖. ทดลอง วิเคราะห และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในนํ้าของสารประกอบอินทรียที่มีหมู
 ฟงกชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/6) 
๗. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอนและเขียนผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาการเผาไหม ปฏิกิริยา
 กับโบรมีน หรือทดลองปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/7) 
๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะหเอไมดปฏิกิริยา
 ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน (สาระเคม ีขอ 1 ม.6/8) 
๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิรยิาไฮโดรลิซิส และปฏิกิรยิาสะปอนนิฟเคชัน  
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/9) 
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๑๐. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางการนําสารประกอบอินทรียไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและ
 อุตสาหกรรม (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/10) 
๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจากโครงสรางของมอนอเมอรหรือพอลิเมอร  
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/11) 
๑๒. วิเคราะห และอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร รวมทั้ง การนําไปใช
 ประโยชน (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/12) 
๑๓. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสตกิและผลิตภัณฑยาง รวมทั้งการนําไปใชประโยชน  
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/13) 
๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสราง และการสังเคราะหพอลิเมอรที่มีตอสมบัติของพอลิเมอร 
 (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/14) 
๑๕. สืบคนขอมูล และนําเสนอตัวอยางผลกระทบจากการใชและการกําจัดผลิตภัณฑพอลิเมอรและ 
 แนวทางแกไข (สาระเคมี ขอ 1 ม.6/15) 
๑๖. กําหนดปญหา และนําเสนอแนวทางการแกปญหาโดยใชความรูทางเคมีจากสถานการณที่เกิดขึ้นใน
 ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ หรอือุตสาหกรรม (สาระเคมี ขอ 3 ม.6/1) 
๑๗. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
 วิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและ
 ความคิดสรางสรรค เพ่ือแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจ (สาระเคมี ขอ 3 ม.6/2) 
๑๘. นําเสนอผลงานหรือชิ้นงานท่ีไดจากการแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจโดยใชเทคโนโลยี
 สารสนเทศ (สาระเคมี ขอ 3 ม.6/3) 
๑๙. แสดงหลักฐานการเขารวมการสัมมนา การเขารวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐใน
 งานนิทรรศการ (สาระเคมี ขอ 3 ม.6/4) 
 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30241   รายวิชา ชีววิทยา 1    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  ลักษณะจําเพาะของสิ่งมีชีวิต แขนงวิชาที่เก่ียวของกับ
ชีววิทยาและการใชความรูทางชีววิทยาที่เปนประโยชนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ชีววิทยากับการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต ความตระหนักในเร่ืองชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมทั้ง
การศึกษาวิธีการทํางานของนักวิทยาศาสตร และการนําความรูเก่ียวกับชีววิทยามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน การทํากิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใชกระบนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือแกปญหาในชีวิต
จริง ศึกษาเคมีท่ีเปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสวนประกอบของ
กลองจุลทรรศนใชแสง หลักการทํางาน วิธีการใชรวมทั้งการดูแลและเก็บรักษา ศึกษาโครงสรางของสวนที่
หอหุมเซลล ไซโทรพลาซึม และนิวเคลียส การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล การแบงเซลล ศึกษา
เกี่ยวกับโครงสรางและกระบวนการยอยอาหารของสัตวและมนุษย  การหายใจระดับเซลลซึ่งเปน
กระบวนการท่ีเซลลสรางพลังงานจากการสลายสารอาหารสําหรับนําไปใชในกิจกรรมตางๆของเซลล 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล การสังเกต 
วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร รวมทั้งมีทักษะเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชใน
ชีวิตของตนเอง   
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบาย และสรุปสมบัติที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทําให
 สิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได 
2. อภิปราย และบอกความสําคัญของการระบุปญหา ความสัมพันธระหวางปญหา สมมติฐานและวิธีการ
 ตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ังออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
3. สืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ํา และบอกความสําคัญของน้ําที่มีตอสิ่งมีชีวิตและยกตัวอยาง
 ธาตุชนิดตางๆท่ีมีความสําคัญตอรางกายสิ่งมชีีวิต 
4. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของคารโบไฮเดรต ระบุกลุมของคารโบไฮเดรต รวมทั้งความสําคัญของ
 คารโบไฮเดรตที่มีตอสิ่งมีชีวิต 
5. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของโปรตีนและความสําคัญของโปรตีนที่มีตอสิ่งมีชีวิตและความสําคัญ
 ของโปรตีนที่มีตอสิ่งมีชีวิต 
6. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของลิพิด และความสําคัญของลิพิดที่มีตอสิ่งมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสรางของกรดนิวคลีอิกและระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสาํคัญของกรดนิวคลิอิกท่ี
 มีตอสิ่งมีชีวิต 
8. สืบคนขอมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 
9. อธิบายการทํางานของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปจจัยที่มีผลตอการทํางาน
 ของเอนไซม 
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10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอยางสิ่งมีชี วิตเพ่ือศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนใชแสง  วัดขนาด
 โดยประมาณ  และวาดภาพที่ปรากฏภายใตกลอง บอกวิธีการใช และการดูแลรักษากลองจุลทรรศนใช
 แสงท่ีถูกตอง 
11. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนท่ีหอหุมเซลลของเซลลพืชและเซลลสัตว 
12. สืบคนขอมูล อธิบาย และระบุชนิดและหนาที่ของออรแกเนลล 
13. อธิบายโครงสราง และหนาที่ของนิวเคลยีส 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร  ออสโมซิส  การแพรแบบฟาซิลิเทต  และแอกทีฟทรานสปอรต 
15. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลําเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลลดวยกระบวนการ
 เอกโซไซโทซิสและการลําเลียงสารโมเลกุลใหญเขาสูเซลลดวยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
16. สังเกตการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส จากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศน พรอมทั้ง
 อธิบายและเปรียบเทียบการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิส  และแบบไมโอซิส 
17. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและกระบวนการยอยอาหารของสัตวที่ไมมีทางเดิน
 อาหาร สัตวที่มีทางเดนิอาหารแบบไมสมบูรณ และสัตวที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ  
18. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย  
19. อธิบายเก่ียวกับโครงสราง หนาที่ และกระบวนการยอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบ
 ยอยอาหารของมนุษย  
20. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลลในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอ และภาวะ
 ท่ีมีออกซิเจนไมเพียงพอ 
 
รวมทั้งหมด  20  ผลการเรียนรู 

  



234 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30242   รายวิชา ชีววิทยา 2    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับโครโมโซม และสารพันธุกรรม โครงสรางของ DNA การจําลองDNA การควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรมของDNA มิวเทชัน และการเกิดมิวเทชัน ศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล การถายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน ศึกษา
เทคโนโลยีทางDNA พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน การหาขนาดของ DNA และการหาลําดับนิวคลีโอไทด 
การประยุกตใชเทคโนโลยีทางDNA และเทคโนโลยีทางDNA กับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม 
ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตรประชากร ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของ
แอลลีลและกําเนิดสปชีส 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล การสังเกต 
วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร รวมทั้งมีทักษะเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชใน
ชีวิตของตนเอง   
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. สืบคนขอมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
2. อธิบาย  และสรุปกฎแหงการแยก และกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ และนํากฏของเมนเดลนี้ไป
 อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใชในการคํานวณโอกาสในการเกิดฟโนไทปและ 
 จีโนไทปแบบตางๆของรุน F1 และ F2   
3. สืบคนขอมูล วิเคราะห อธิบาย และสรุปเก่ียวกับการถายทอดลักษณทางพันธุกรรม ท่ีเปนสวนขยาย
 ของพันธุศาสตรเมนเดล 
4. สืบคนขอมูล วิเคราะห และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไมตอเนื่อง และลักษณะ
 ทางพันธุกรรมที่มกีารแปรผันตอเน่ือง 
5. อธิบายการถายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยยีนบน 
 ออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
6. สืบคนขอมูล อธิบายสมบัติและหนาท่ีของสารพันธุกรรม โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของDNA 
 และสรปุการจําลองDNA 
7. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะหโปรตีนและหนาที่ของDNA และ RNA แตละชนิด
 ในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน 
8. สรุปความสัมพันธระหวาง สารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
 ความรูเรื่องพันธุศาสตรเมนเดล 
9. สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดัลยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 
 รวมทัง้ยกตัวอยางโรค และกลุมอาการที่เปนผลของการเกิดมิวเทชัน 
10. อธิบายหลักการสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท 
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11. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอภิปรายการนําเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกตใชทั้งในดาน
 สิ่งแวดลอม นิติวิทยาศาสตร การแพทย การเกษตรและอุตสาหกรรม และขอควรคํานึงถึงดาน 
 ชีวจริยธรรม 
12. สืบคนขอมูล และอธิบายเก่ียวกับหลักฐานที่สนับสนุน และขอมูลที่ใชอธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
 สิ่งมีชีวิต 
13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ฌอง ลามารก และทฤษฎี
 เก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส ดารวิน 
14. ระบุสาระสําคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปจจัยที่ทําใหเกิดการ
 เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พรอมทั้งคํานวณหาความถ่ีของแอลลีลในประชากร 
 พรอมทั้งคํานวณหาความถ่ีของแอลลีล และจีโนไทปของประชากรโดยใชหลักของฮารดี-ไวนเบิรก 
15. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมชีีวิต 
 
รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30243   รายวิชา ชีววิทยา 3    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก   กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูเพศเมีย
และการปฏิสนธิของพืชดอก  การเกิดและโครงสรางของเมล็ดและผล  ศึกษาชนิดและลักษณะของเน้ือเยื่อ
เจริญ  โครงสรางภายในของราก  ลําตน  และใบของพืช  ศึกษาการแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ําของพืช  
กลไกการลําเลียงน้ํา  ธาตุอาหาร  และอาหารในพืช  ศึกษาการทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเก่ียวกับ
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง  กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช  C3  การตรงึคารบอนไดออกไซด
ในพืช C3  พืช  C4  และพืช  CAM ปจจัยที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช  รวมทั้งศึกษาสภาพพัก
ตัวของเมล็ดและปจจัยที่มีผลตอการงอกของเมล็ด  สิ่งเราภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของ
พืชและการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต  
วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  รวมท้ังทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการส่ือสาร สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนํา
ความรูไปใชในชีวิตของตนเอง 
   มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/13) 
2. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอก และอธิบาย
 การปฏิสนธิของพืชดอก (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/14) 
3. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยางการใช
 ประโยชนจากโครงสรางตาง ๆ ของเมล็ดและผล (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/15) 
4. อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเย่ือพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเย่ือพืช  
 (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/1)  
5. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคูจาก
 การตัดตามขวาง (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/2) 
6. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลําตนพืชใบเลี้ยงคูจาก
 การตัดตามขวาง (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/3) 
7. สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืชจากการตดัตามขวาง (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/4) 
8. สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ําของพืช  
 (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/5) 
9. สืบคนขอมูล และอธิบายกลไกการลําเลียงนํ้าและธาตุอาหารของพืช (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/6) 
10. สืบคนขอมูล อธิบายความสําคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยางธาตุอาหารที่สําคัญที่มีผลตอการ
 เจริญเติบโตของพืช (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/7) 
11. อธิบายกลไกการลําเลียงอาหารในพืช (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/8) 
12. สืบคนขอมูล และสรุปการศึกษาที่ไดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ
 สังเคราะหดวยแสง (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/9) 
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13. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช C3 (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/10) 
14. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซดในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM  
 (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/11) 
15. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปปจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด และ
 อุณหภูมิ ท่ีมีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/12) 
16. ทดลอง และอธิบายเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอก
 แนวทางในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/16) 
17. สืบคนขอมูล อธิบายบทบาทและหนาท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก 
 และอภิปรายเกี่ยวกับการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/17) 
18. สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกับสิ่งเราภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช  
 (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/18)   
 
รวมทั้งหมด  18  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30244   รายวิชา ชีววิทยา 4    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางและกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสของสัตวและมนุษย การทํางานของ
ปอดและการวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย ศึกษาระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปดและ
ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปดในสัตว โครงสรางและการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย  เซลล
เม็ดเลือดชนิดตาง ๆ หมูเลือดและหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh  สวนประกอบและ
หนาที่ของน้ําเหลือง โครงสรางและหนาที่ของหลอดน้ําเหลือง และตอมน้ําเหลือง  ศึกษากลไกการตอตาน
หรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมจําเพาะและแบบจําเพาะ การสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา 
และความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางและหนาที่ในการกําจัดของเสียออกจาก
รางกายของสัตวโครงสรางและหนาท่ีของไต กลไกการทํางานของหนวยไต และโครงสรางที่ใชลําเลียง
ปสสาวะออกจากรางกายของมนุษย และความผิดปกติของไตจากโรคตาง ๆ ศึกษาเก่ียวกับการรับรูและ 
การตอบสนอง การเคลื่อนที่ 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต  
วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  รวมท้ังทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชในชีวิตของตนเอง 
   มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางท่ีทําหนาที่แลกเปลี่ยนแกสของฟองน้ํา ไฮดรา  
 พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/4) 
2. สังเกต และอธิบายโครงสรางของปอดในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/5) 
3. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางที่ใชในการแลกเปลี่ยนแกส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสของมนุษย 
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/6) 
4. อธิบายการทํางานของปอด และทดลองวัดปรมิาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย  
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/7) 
5. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบ
 ปด (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/8) 
6. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลลเม็ดเลือดในหางปลา และสรุป
 ความสัมพันธระหวางขนาดของหลอดเลือดกับความเรว็ในการไหลของเลือด (สาระชีววิทยา ขอ 4  ม.5/9) 
7. อธิบายโครงสรางและการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/10) 
8. สังเกต และอธิบายโครงสรางหัวใจของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ทิศทางการไหลของเลือดผานหัวใจของ
 มนุษย และเขียนแผนผังสรปุ การหมุนเวียนเลือดของมนุษย (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/11) 
9. สืบคนขอมูล ระบุความแตกตางของเซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา 
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/12) 
10. อธิบายหมูเลือดและหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/13) 
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11. อธิบาย และสรุปเก่ียวกับสวนประกอบและหนาที่ของน้ําเหลือง รวมท้ังโครงสรางและหนาที่ของหลอด
 นํ้าเหลือง และตอมน้ําเหลือง (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/14) 
12. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการตอตานหรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมจําเพาะและ
 แบบจําเพาะ (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/15) 
13. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรบัมา  
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/16) 
14. สืบคนขอมูล และอธิบายเก่ียวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันที่ทําใหเกิดเอดส ภูมิแพ การสราง
 ภูมิตานทานตอเนื้อเย่ือตนเอง (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/17) 
15. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาท่ีในการกําจัดของเสียออกจากรางกายของ
 ฟองน้ํา ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/18) 
16. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของไต และโครงสรางที่ใชลําเลียงปสสาวะออกจากรางกาย  
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/19) 
17. อธิบายกลไกการทํางานของหนวยไต ในการกําจัดของเสียออกจากรางกาย และเขียนแผนผังสรุป
 ข้ันตอนการกําจัดของเสียออกจากรางกายโดยหนวยไต (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/20) 
18. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตาง ๆ  
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/21) 
19. สืบคนขอมูล อภิปราย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาที่ของระบบประสาทของไฮดรา 
 พลาราเรีย ไสเดือนดิน กุง หอย แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑) 
20. อธิบายเก่ียวกับโครงสรางและหนาที่ของเซลลประสาท (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๒) 
21. อธิบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของศักยไฟฟาที่เย่ือหุมเซลลของเซลลประสาท และกลไก  
 การถายทอดกระแสประสาท (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๓) 
22. อธิบาย และสรปุเก่ียวกับโครงสรางของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๔) 
23. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนตาง ๆ ในสมองสวนหนา สมองสวนกลาง สมองสวน
 หลัง (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๕)  
24. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการทํางานของระบบประสาทโซมาติก และระบบ
 ประสารทอัตโนมัติ (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๖) 
25. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย ยกตัวอยางโรค
 ตาง ๆ ที่เก่ียวของ และบอกแนวทางในการดูแลปองกัน และรักษา (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๗) 
26. สังเกต และอธิบายการหาตําแหนงของจุดบอดโฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๘) 
27. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะที่เก่ียวของกับการเคลื่อนที่ของ
 แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไสเดือนดิน แมลง ปลา และนก (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๙) 
28. สืบคนขอมูล และอธิบายโครงสรางและหนาท่ีของกระดูกและกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว
 และการเคลื่อนที่ของมนุษย (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๐) 
29. สังเกต และอธิบายการทํางานของขอตอชนิดตางๆ และการทํางานของกลามเนื้อโครงรางที่เก่ียวของ
 กับการเคล่ือนไหวและการเคลื่อนท่ีของมนุษย (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๑) 
 
รวมทั้งหมด  29  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30245   รายวิชา ชีววิทยา 5    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับระบบตอมไรทอ การทํางานรวมกันของระบบตอมไรทอและระบบประสาท 
ฮอรโมน การทํางานของฮอรโมน การรักษาสมดุลของฮอรโมน ระบบสืบพันธุของสัตวและมนุษย  
การเจริญเติบโตของสัตว พฤติกรรมของสัตว กลไกการเกิดพฤติกรรม ประเภทพฤติกรรมของสัตว 
ความสัม พันธระหวางพฤติกรรมและวิวัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหวางสัตว   
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ความหลากหลายของสิ่งมีชี วิต ระบบนิเวศและประชากร ไบโอม  
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มนุษยกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาและ 
การจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน รวมทั้งการนําความรูไปใชประโยชน  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
   มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลาย
 ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปชีส และความหลากหลายของระบบนิเวศ  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๒ ม.๖/๑ ) 
2. อธิบายการเกิดเซลลเร่ิมแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๒ ม.๖/๒) 
3. อธิบายลักษณะสําคัญ และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุมโพรทิสต สิ่งมีชีวิตกลุมพืช 
 สิ่งมีชีวิตกลุมฟงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุมสัตว (สาระชีววิทยา ขอ ๒ ม.๖/๓) 
4. อธิบาย และยกตัวอยางการจําแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมูใหญจนถึงหมวดหมูยอย และวิธีการเขียนชื่อ
 วิทยาศาสตรในลําดับขั้นสปชีส (สาระชีววิทยา ขอ ๒ ม.๖/๔) 
5. สรางไดโคโทมัสคียในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยางที่กําหนดออกเปนหมวดหมู 
 (สาระชีววิทยา ขอ ๒ ม.๖/๕) 
6. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและการสืบพันธุแบบอาศัยเพศใน
 สัตว (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๒) 
7. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและระบบสืบพันธุ 
 เพศหญิง (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๓) 
8. อธิบายกระบวนการสรางสเปรม กระบวนการสรางเซลลไข และการปฏิสนธิในมนุษย   
 (สาระชีววิทยาขอ ๔ ม.๖/๑๔) 
9. อธิบายการเจรญิเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ  ไก และมนุษย  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๕) 
10. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหนาที่ของฮอรโมนจากตอมไรทอและเนื้อเย่ือที่สราง
 ฮอรโมน (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๖) 
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11. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางพฤติกรรมที่เปนมาแตกําเนิดและพฤติกรรมที่เกิด
 จากการเรียนรูของสัตว (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๗) 
12. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของ
 ระบบประสาท (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๘) 
13. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางการสื่อสารระหวางสัตวที่ทําใหสัตวแสดงพฤติกรรม  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๙) 
14. วิเคราะห อธิบาย และยกตัวอยางกระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๑) 
15. อธิบาย ยกตัวอยางการเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน 
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๒) 
16. สืบคนขอมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกํามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๓) 
17. สืบคนขอมูลยกตัวอยาง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยูตามเขตภูมิศาสตรตางๆ บนโลก 
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๔) 
18. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และ 
 การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๕) 
19. สืบคนขอมูล อธิบาย ยกตัวอยาง และสรุปเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๖) 
20. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและ 
 การเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๗) 
21. อธิบาย และยกตัวอยางปจจัยที่ควบคุมการเตบิโตของประชากร (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๘) 
22. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาการขาดแคลนน้ํา การเกิดมลพิษทางน้ํา และผลกระทบที่มีตอ
 มนุษยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ําและการแกไขปญหา  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๙) 
23. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
 รวมทั้งเสนอแนวทางการแกไขปญหา (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๑๐) 
24. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
 รวมทั้งเสนอแนวทางแกไขปญหา (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๑๑) 
25. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทําลายปาไม รวมท้ังเสนอแนวทางใน 
 การปองกันการทําลายปาไมและการอนุรักษปาไม (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๑๒) 
26. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหา ผลกระทบท่ีทําใหสัตวปามีจํานวนลดลง และแนวทางใน 
 การอนรัุกษสัตวปา (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๑๓) 
 
รวมทั้งหมด  26  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30246   รายวิชา ชีววิทยา 6    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  ลักษณะจําเพาะของสิ่งมีชีวิต แขนงวิชาที่เก่ียวของกับ
ชีววิทยาและการใชความรูทางชีววิทยาที่เปนประโยชนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ชีววิทยากับการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต ความตระหนักในเร่ืองชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมทั้ง
การศึกษาวิธีการทํางานของนักวิทยาศาสตร และการนําความรูเก่ียวกับชีววิทยามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน การทํากิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใชกระบนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือแกปญหาในชีวิต
จริง ศึกษาเคมีท่ีเปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสวนประกอบของ
กลองจุลทรรศนใชแสง หลักการทํางาน วิธีการใชรวมทั้งการดูแลและเก็บรักษา ศึกษาโครงสรางของสวนท่ี
หอหุมเซลล ไซโทรพลาซึม และนิวเคลียส การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล การแบงเซลล ศึกษา
เกี่ยวกับโครงสรางและกระบวนการยอยอาหารของสัตวและมนุษย  การหายใจระดับเซลลซึ่งเปน
กระบวนการท่ีเซลลสรางพลังงานจากการสลายสารอาหารสําหรับนําไปใชในกิจกรรมตางๆของเซลล 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล การสังเกต 
วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร รวมทั้งมีทักษะเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชใน
ชีวิตของตนเอง   
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบาย และสรุปสมบัติที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทําให
 สิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได 
2. อภิปราย และบอกความสําคัญของการระบุปญหา ความสัมพันธระหวางปญหา สมมติฐานและวิธีการ
 ตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ังออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
3. สืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ํา และบอกความสําคัญของน้ําที่มีตอสิ่งมีชีวิตและยกตัวอยาง
 ธาตุชนิดตางๆท่ีมีความสําคัญตอรางกายสิ่งมชีีวิต 
4. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของคารโบไฮเดรต ระบุกลุมของคารโบไฮเดรต รวมทั้งความสําคัญของ
 คารโบไฮเดรตที่มีตอสิ่งมีชีวิต 
5. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของโปรตีนและความสําคัญของโปรตีนที่มีตอสิ่งมีชีวิตและความสําคัญ
 ของโปรตีนที่มีตอสิ่งมีชีวิต 
6. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของลิพิด และความสําคัญของลิพิดที่มีตอสิ่งมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสรางของกรดนิวคลีอิกและระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสาํคัญของกรดนิวคลิอิกท่ี
 มีตอสิ่งมีชีวิต 
8. สืบคนขอมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 
9. อธิบายการทํางานของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปจจัยที่มีผลตอการทํางาน
 ของเอนไซม 
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10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอยางสิ่งมีชี วิตเพ่ือศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนใชแสง  วัดขนาด
 โดยประมาณ  และวาดภาพที่ปรากฏภายใตกลอง บอกวิธีการใช และการดูแลรักษากลองจุลทรรศนใช
 แสงท่ีถูกตอง 
11. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนท่ีหอหุมเซลลของเซลลพืชและเซลลสัตว 
12. สืบคนขอมูล อธิบาย และระบุชนิดและหนาที่ของออรแกเนลล 
13. อธิบายโครงสราง และหนาที่ของนิวเคลยีส 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร  ออสโมซิส  การแพรแบบฟาซิลิเทต  และแอกทีฟทรานสปอรต 
15. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลําเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลลดวยกระบวนการ
 เอกโซไซโทซิสและการลําเลียงสารโมเลกุลใหญเขาสูเซลลดวยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
16. สังเกตการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส จากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศน พรอมทั้ง
 อธิบายและเปรียบเทียบการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิส  และแบบไมโอซิส 
17. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและกระบวนการยอยอาหารของสัตวที่ไมมีทางเดิน
 อาหาร สัตวที่มีทางเดนิอาหารแบบไมสมบูรณ และสัตวที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ  
18. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย  
19. อธิบายเก่ียวกับโครงสราง หนาที่ และกระบวนการยอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบ
 ยอยอาหารของมนุษย  
20. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลลในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอ และภาวะ
 ท่ีมีออกซิเจนไมเพียงพอ 
 
รวมทั้งหมด  20  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30247   รายวิชา ชีววิทยา 7    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับโครโมโซม และสารพันธุกรรม โครงสรางของ DNA การจําลองDNA การควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรมของDNA มิวเทชัน และการเกิดมิวเทชัน ศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล การถายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน ศึกษา
เทคโนโลยีทางDNA พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน การหาขนาดของ DNA และการหาลําดับนิวคลีโอไทด 
การประยุกตใชเทคโนโลยีทางDNA และเทคโนโลยีทางDNA กับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม 
ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตรประชากร ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของ
แอลลีลและกําเนิดสปชีส 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล การสังเกต 
วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร รวมทั้งมีทักษะเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชใน
ชีวิตของตนเอง   
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. สืบคนขอมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
2. อธิบาย  และสรุปกฎแหงการแยก และกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ และนํากฏของเมนเดลนี้ไป
 อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใชในการคํานวณโอกาสในการเกิดฟโนไทปและ 
 จีโนไทปแบบตางๆของรุน F1 และ F2   
3. สืบคนขอมูล วิเคราะห อธิบาย และสรุปเก่ียวกับการถายทอดลักษณทางพันธุกรรม ท่ีเปนสวนขยาย
 ของพันธุศาสตรเมนเดล 
4. สืบคนขอมูล วิเคราะห และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไมตอเนื่อง และลักษณะ
 ทางพันธุกรรมที่มกีารแปรผันตอเน่ือง 
5. อธิบายการถายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยยีนบน 
 ออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
6. สืบคนขอมูล อธิบายสมบัติและหนาท่ีของสารพันธุกรรม โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของDNA 
 และสรปุการจําลองDNA 
7. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะหโปรตีนและหนาที่ของDNA และ RNA แตละชนิด
 ในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน 
8. สรุปความสัมพันธระหวาง สารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
 ความรูเรื่องพันธุศาสตรเมนเดล 
9. สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดัลยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 
 รวมทัง้ยกตัวอยางโรค และกลุมอาการที่เปนผลของการเกิดมิวเทชัน 
10. อธิบายหลักการสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท 



245 
 

11. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอภิปรายการนําเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกตใชทั้งในดาน
 สิ่งแวดลอม นิติวิทยาศาสตร การแพทย การเกษตรและอุตสาหกรรม และขอควรคํานึงถึงดาน 
 ชีวจริยธรรม 
12. สืบคนขอมูล และอธิบายเก่ียวกับหลักฐานที่สนับสนุน และขอมูลที่ใชอธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
 สิ่งมีชีวิต 
13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ฌอง ลามารก และทฤษฎี
 เก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส ดารวิน 
14. ระบุสาระสําคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปจจัยที่ทําใหเกิดการ
 เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พรอมทั้งคํานวณหาความถ่ีของแอลลีลในประชากร 
 พรอมทั้งคํานวณหาความถ่ีของแอลลีล และจีโนไทปของประชากรโดยใชหลักของฮารดี-ไวนเบิรก 
15. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมชีีวิต 
 
รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30248   รายวิชา ชีววิทยา 8    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก   กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูเพศเมีย
และการปฏิสนธิของพืชดอก  การเกิดและโครงสรางของเมล็ดและผล  ศึกษาชนิดและลักษณะของเน้ือเยื่อ
เจริญ  โครงสรางภายในของราก  ลําตน  และใบของพืช  ศึกษาการแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ําของพืช  
กลไกการลําเลียงน้ํา  ธาตุอาหาร  และอาหารในพืช  ศึกษาการทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเก่ียวกับ
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง  กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช  C3  การตรงึคารบอนไดออกไซด
ในพืช C3  พืช  C4  และพืช  CAM ปจจัยที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช  รวมทั้งศึกษาสภาพพัก
ตัวของเมล็ดและปจจัยที่มีผลตอการงอกของเมล็ด  สิ่งเราภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของ
พืชและการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต  
วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  รวมท้ังทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการส่ือสาร สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนํา
ความรูไปใชในชีวิตของตนเอง 
   มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/13) 
2. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอก และอธิบาย
 การปฏิสนธิของพืชดอก (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/14) 
3. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยางการใช
 ประโยชนจากโครงสรางตาง ๆ ของเมล็ดและผล (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/15) 
4. อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเย่ือพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเย่ือพืช  
 (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/1)  
5. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคูจาก
 การตัดตามขวาง (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/2) 
6. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลําตนพืชใบเลี้ยงคูจาก
 การตัดตามขวาง (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/3) 
7. สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืชจากการตดัตามขวาง (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/4) 
8. สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ําของพืช  
 (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/5) 
9. สืบคนขอมูล และอธิบายกลไกการลําเลียงนํ้าและธาตุอาหารของพืช (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/6) 
10. สืบคนขอมูล อธิบายความสําคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยางธาตุอาหารที่สําคัญที่มีผลตอการ
 เจริญเติบโตของพืช (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/7) 
11. อธิบายกลไกการลําเลียงอาหารในพืช (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/8) 
12. สืบคนขอมูล และสรุปการศึกษาที่ไดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ
 สังเคราะหดวยแสง (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/9) 
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13. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช C3 (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/10) 
14. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซดในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM  
 (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/11) 
15. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปปจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด และ
 อุณหภูมิ ท่ีมีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/12) 
16. ทดลอง และอธิบายเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอก
 แนวทางในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/16) 
17. สืบคนขอมูล อธิบายบทบาทและหนาท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก 
 และอภิปรายเกี่ยวกับการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/17) 
18. สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกับสิ่งเราภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช  
 (สาระชีววิทยา ขอ 3 ม.5/18)   
 
รวมทั้งหมด  18  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30249   รายวิชา ชีววิทยา 9    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางและกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสของสัตวและมนุษย การทํางานของ
ปอดและการวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย ศึกษาระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปดและ
ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปดในสัตว โครงสรางและการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย  เซลล
เม็ดเลือดชนิดตาง ๆ หมูเลือดและหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh  สวนประกอบและ
หนาที่ของน้ําเหลือง โครงสรางและหนาที่ของหลอดน้ําเหลือง และตอมนํ้าเหลือง  ศึกษากลไกการตอตาน
หรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมจําเพาะและแบบจําเพาะ การสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา 
และความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางและหนาที่ในการกําจัดของเสียออกจาก
รางกายของสัตวโครงสรางและหนาท่ีของไต กลไกการทํางานของหนวยไต และโครงสรางที่ใชลําเลียง
ปสสาวะออกจากรางกายของมนุษย และความผิดปกติของไตจากโรคตาง ๆ ศึกษาเก่ียวกับการรับรูและ 
การตอบสนอง การเคลื่อนที่ 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต  
วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  รวมท้ังทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการส่ือสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชในชีวิตของตนเอง 
   มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางท่ีทําหนาที่แลกเปลี่ยนแกสของฟองน้ํา ไฮดรา  
 พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/4) 
2. สังเกต และอธิบายโครงสรางของปอดในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/5) 
3. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางที่ใชในการแลกเปลี่ยนแกส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสของมนุษย 
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/6) 
4. อธิบายการทํางานของปอด และทดลองวัดปรมิาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย  
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/7) 
5. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบ
 ปด (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/8) 
6. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลลเม็ดเลือดในหางปลา และสรุป
 ความสมัพันธระหวางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด (สาระชีววิทยา ขอ 4  ม.5/9) 
7. อธิบายโครงสรางและการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/10) 
8. สังเกต และอธิบายโครงสรางหัวใจของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ทิศทางการไหลของเลือดผานหัวใจของ
 มนุษย และเขียนแผนผังสรปุ การหมุนเวียนเลือดของมนุษย (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/11) 
9. สืบคนขอมูล ระบุความแตกตางของเซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา 
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/12) 
10. อธิบายหมูเลือดและหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/13) 
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11. อธิบาย และสรุปเก่ียวกับสวนประกอบและหนาที่ของน้ําเหลือง รวมท้ังโครงสรางและหนาที่ของหลอด
 นํ้าเหลือง และตอมน้ําเหลือง (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/14) 
12. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการตอตานหรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมจําเพาะและ
 แบบจําเพาะ (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/15) 
13. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรบัมา  
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/16) 
14. สืบคนขอมูล และอธิบายเก่ียวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันที่ทําใหเกิดเอดส ภูมิแพ การสราง
 ภูมิตานทานตอเนื้อเย่ือตนเอง (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/17) 
15. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาท่ีในการกําจัดของเสียออกจากรางกายของ
 ฟองน้ํา ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/18) 
16. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของไต และโครงสรางที่ใชลําเลียงปสสาวะออกจากรางกาย  
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/19) 
17. อธิบายกลไกการทํางานของหนวยไต ในการกําจัดของเสียออกจากรางกาย และเขียนแผนผังสรุป
 ข้ันตอนการกําจัดของเสียออกจากรางกายโดยหนวยไต (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/20) 
18. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตาง ๆ  
 (สาระชีววิทยา ขอ 4 ม.5/21) 
19. สืบคนขอมูล อภิปราย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาที่ของระบบประสาทของไฮดรา 
 พลาราเรีย ไสเดือนดิน กุง หอย แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑) 
20. อธิบายเก่ียวกับโครงสรางและหนาที่ของเซลลประสาท (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๒) 
21. อธิบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของศักยไฟฟาที่เยื่อหุมเซลลของเซลลประสาท และกลไก  
 การถายทอดกระแสประสาท (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๓) 
22. อธิบาย และสรปุเก่ียวกับโครงสรางของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๔) 
23. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนตาง ๆ ในสมองสวนหนา สมองสวนกลาง สมองสวน
 หลัง (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๕)  
24. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการทํางานของระบบประสาทโซมาติก และระบบ
 ประสารทอัตโนมัติ (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๖) 
25. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย ยกตัวอยางโรค
 ตาง ๆ ที่เก่ียวของ และบอกแนวทางในการดูแลปองกัน และรักษา (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๗) 
26. สังเกต และอธิบายการหาตําแหนงของจุดบอดโฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๘) 
27. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะที่เก่ียวของกับการเคลื่อนที่ของ
 แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไสเดือนดิน แมลง ปลา และนก (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๙) 
28. สืบคนขอมูล และอธิบายโครงสรางและหนาท่ีของกระดูกและกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว
 และการเคลื่อนที่ของมนุษย (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๐) 
29. สังเกต และอธิบายการทํางานของขอตอชนิดตางๆ และการทํางานของกลามเนื้อโครงรางที่เก่ียวของ
 กับการเคล่ือนไหวและการเคลื่อนท่ีของมนุษย (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๑) 
 
รวมทั้งหมด  29  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30250   รายวิชา ชีววิทยา 10    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับระบบตอมไรทอ การทํางานรวมกันของระบบตอมไรทอและระบบประสาท 
ฮอรโมน การทํางานของฮอรโมน การรักษาสมดุลของฮอรโมน ระบบสืบพันธุของสัตวและมนุษย  
การเจริญเติบโตของสัตว พฤติกรรมของสัตว กลไกการเกิดพฤติกรรม ประเภทพฤติกรรมของสัตว 
ความสัม พันธระหวางพฤติกรรมและวิวัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหวางสัตว   
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ความหลากหลายของสิ่งมีชี วิต ระบบนิเวศและประชากร ไบโอม  
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มนุษยกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาและ 
การจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน รวมทั้งการนําความรูไปใชประโยชน  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
   มีจิตวิทยาศาสตร เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจรยิธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลาย
 ทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปชีส และความหลากหลายของระบบนิเวศ  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๒ ม.๖/๑ ) 
2. อธิบายการเกิดเซลลเร่ิมแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๒ ม.๖/๒) 
3. อธิบายลักษณะสําคัญ และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุมโพรทิสต สิ่งมีชีวิตกลุมพืช 
 สิ่งมีชีวิตกลุมฟงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุมสัตว (สาระชีววิทยา ขอ ๒ ม.๖/๓) 
4. อธิบาย และยกตัวอยางการจําแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมูใหญจนถึงหมวดหมูยอย และวิธีการเขียนชื่อ
 วิทยาศาสตรในลําดับขั้นสปชีส (สาระชีววิทยา ขอ ๒ ม.๖/๔) 
5. สรางไดโคโทมัสคียในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยางที่กําหนดออกเปนหมวดหมู 
 (สาระชีววิทยา ขอ ๒ ม.๖/๕) 
6. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและการสืบพันธุแบบอาศัยเพศใน
 สัตว (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๒) 
7. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและระบบสืบพันธุ 
 เพศหญิง (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๓) 
8. อธิบายกระบวนการสรางสเปรม กระบวนการสรางเซลลไข และการปฏิสนธิในมนุษย   
 (สาระชีววิทยาขอ ๔ ม.๖/๑๔) 
9. อธิบายการเจรญิเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ  ไก และมนุษย  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๕) 
10. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหนาที่ของฮอรโมนจากตอมไรทอและเนื้อเย่ือที่สราง
 ฮอรโมน (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๖) 
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11. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางพฤติกรรมที่เปนมาแตกําเนิดและพฤติกรรมที่เกิด
 จากการเรียนรูของสัตว (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๗) 
12. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของ
 ระบบประสาท (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๘) 
13. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางการสื่อสารระหวางสัตวที่ทําใหสัตวแสดงพฤติกรรม  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๔ ม.๖/๑๙) 
14. วิเคราะห อธิบาย และยกตัวอยางกระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๑) 
15. อธิบาย ยกตัวอยางการเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน 
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๒) 
16. สืบคนขอมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกํามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๓) 
17. สืบคนขอมูลยกตัวอยาง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยูตามเขตภูมิศาสตรตางๆ บนโลก 
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๔) 
18. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และ 
 การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๕) 
19. สืบคนขอมูล อธิบาย ยกตัวอยาง และสรุปเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๖) 
20. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและ 
 การเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๗) 
21. อธิบาย และยกตัวอยางปจจัยที่ควบคุมการเตบิโตของประชากร (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๘) 
22. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาการขาดแคลนน้ํา การเกิดมลพิษทางน้ํา และผลกระทบที่มีตอ
 มนุษยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ําและการแกไขปญหา  
 (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๙) 
23. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
 รวมทั้งเสนอแนวทางการแกไขปญหา (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๑๐) 
24. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
 รวมทั้งเสนอแนวทางแกไขปญหา (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๑๑) 
25. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทําลายปาไม รวมท้ังเสนอแนวทางใน 
 การปองกันการทําลายปาไมและการอนุรักษปาไม (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๑๒) 
26. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหา ผลกระทบท่ีทําใหสัตวปามีจํานวนลดลง และแนวทางใน 
 การอนรัุกษสัตวปา (สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/๑๓) 
 
รวมทั้งหมด  26  ผลการเรียนรู 

  



252 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30261 รายวิชา โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  60  ชั่วโมง                 จํานวน   1.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหโครงสรางทางธรณีของโลก  แผนเปลือกโลก  การเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก  
ผลการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก  อายุทางธรณีวิทยา  ลักษณะและอายุของซากดึกดําบรรพ  การลําดับ
ชั้นหินและอายุของหิน  ตารางธรณีกาลเพื่อศึกษาความเปนมาของโลก  ภูเขาไฟ  แผนดินไหว  สึนามิ   
ใชความรู เร่ืองสมบัติทางกายภาพและทางเคมีในการจําแนกแรและหิน  ปโตรเลียม  ถานหิน  แผนท่ี 
ภูมิประเทศ  แผนที่ธรณีวิทยา   
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล  การอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมคานิยมที่เหมาะสม  โดยมุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลกพรอมยกตัวอยางขอมูลท่ีสนับสนุน 
๒.  อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผนธรณี 
๓.  ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยตอของแผนธรณีที่สัมพันธกับการเคลื่อนที่ของแผนธรณีพรอม
 ยกตัวอยางหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบ 
๔.  วิเคราะหหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปจจุบันและอธิบายลําดับเหตุการณทางธรณีวิทยาในอดีต 
๕.  อธิบายสาเหตุ  กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด  และปจจัยที่ทําใหความรุนแรงของการปะทุ  และ
 รูปรางของภูเขาไฟแตกตางกันรวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย  ออกแบบและนําเสนอ แนวทางการ
 เฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 
๖.  อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดขนาดและความรุนแรงและผลจากแผนดินไหวรวมทั้งสืบคนขอมูลพ้ืนที่
 เสี่ยงภัย  ออกแบบและนําเสนอ แนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 
๗.  อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด  และผลจากสึนามิ  รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย  ออกแบบและ
 นําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 
๘.  ตรวจสอบและระบุชนิดแรรวมทั้งวิเคราะห สมบัติและนําเสนอการใชประโยชนจากทรัพยากรแรท่ี
 เหมาะสม 
๙.  ตรวจสอบ  จําแนกประเภท  และระบุชื่อหินรวมท้ังวิเคราะหสมบัติและนําเสนอการใชประโยชนของ
 ทรัพยากรหินที่เหมาะสม 
๑๐. อธิบายกระบวนการเกิดและการสํารวจแหลงปโตรเลียมและถานหินโดยใชขอมูลทางธรณีวิทยา 
๑๑.  อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑที่ไดจากปโตรเลียม  และถานหินพรอมนําเสนอการใชประโยชนอยาง
 เหมาะสม 
๑๒.  อานและแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศ  และแผนท่ีธรณีวิทยาของพ้ืนที่ที่กําหนดพรอมทั้ง
 อธิบายและยกตัวอยางการนําไปใชประโยชน 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู 

  



253 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30281 รายวิชา เทคนิคปฏิบัติการฟสิกสและคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  20  ชั่วโมง                 จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหความหมาย ธรรมชาติ กระบวนการ องคประกอบ และหลักการวัดปริมาณทาง
ฟสิกส การอาน การบันทึกผล การคํานวณตามหลักการเลขนัยสําคัญและความไมแนนอนในการวัด  
ใชเคร่ืองมือวัดทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับการวัด การออกแบบตารางบันทึกผล บันทึกผล เขียนกราฟ
และคํานวณคาที่จําเปนจากกราฟ สรุปและอภิปรายผลการทดลองที่เก่ียวของกับองคความรูทางฟสิกส  
การจัดรูปแบบเอกสารและการเลือกใชฟงกชันในการจัดกระทําขอมูลที่ไดมาจากการทดลอง ต้ังสูตร 
การคํานวณและแสดงผลการทดลองเปนกราฟเชิงเสน ดวยการใชโปรแกรมไมโครซอรฟเวิรด ไมโครซอรฟ
เอ็กเซล และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
   โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะ หาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล การอภิปราย เพ่ือให เกิด ความรู  ความคิด และความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู   
มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายและคํานวณตัวเลขตามหลักการของเลขนัยสําคัญและความไมแนนอนในการวัด ซึ่งเปน 
 ตัวเลขที่เกิดการทดลอง 
2. เลือกใชเคร่ืองมือวัดและอานคาตัวเลขจากเครื่องมือวัดปริมาณทางฟสิกสตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเก็บ
 รวบรวมขอมูลการทดลอง 
3. เขียนกราฟ ลงจุด ลากเสนแนวโนม และคํานวณหาคาที่เกี่ยวของจากกราฟ 
4. ออกแบบตารางบันทึกผล เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปและอภิปรายผลการทดลองทางฟสิกส 
5. เลือกใชโปรแกรมไมโครซอรฟเวิรด ไมโครซอรฟเอ็กเซล และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของสําหรับ
 นํามาใชในการจัดรูปแบบเอกสาร เขียนสูตรการคํานวณและแสดงขอมูลเปนกราฟไดอยางถูกตอง
 เหมาะสม 
6. มีความรูความเขาใจตามสาระการเรียนรู มีจิตวิทยาศาสตร และคานิยมที่พึงประสงค 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30282 รายวิชา เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาและเคมี  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  20  ชั่วโมง                 จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการปฏิบัติการทางเคมีเก่ียวกับขอปฏิบัติทางเคมี การใชเคร่ืองมือชั่ง
สารเคมี การวัดปริมาณของของเหลว การกรอง การตกผลึก การแยกสารโดยโครมาโทรกราฟ การกลั่น การ
สกัดดวยตัวทําละลาย การไทเทรต ทกัษะการใชกลองจุลทรรศน ทักษะการใชเครื่องมือผาตัดและเครื่องมือ
อ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการสกัด DNA จากตัวอยางพืชอยางงาย  และการศึกษา  รงควัตถุในพืช  การตรวจ
วิเคราะหคุณภาพของน้ําในแหลงน้ํา 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะ หาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล การอภิปราย เพ่ือใหเกิด ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน
การตัดสินใจ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ศึกษาทดลองใชอุปกรณทางเคมี ไดแก เครื่องชั่งแบบตางๆ กระบอกตวง ปเปต และบิวเรต 
2.  ศึกษาทดลองทางเคมี ไดแก เทคนิคการถายเทสาร การกรอง การรินสาร การตกผลึกสาร การกลั่น
 ของเหลว การสกัดโดยการกลั่นดวยไอน้ํา การสกัดดวยกรวยแยก เทคนิคโครมาโทรกราฟ และ 
 การไทเทรต 
3.  ศึกษาทดลองการใชกลองจุลทรรศนแบบใชแสงเชิงประกอบ 
4.  ศึกษาทดลองการใชเคร่ืองมือผาตัดและเครื่องมืออ่ืนๆ ที่จําเปน 
5.  ศึกษาทดลองการสกัด  DNA  อยางงายจากตัวอยางพืช 
6.  ศึกษาทดลองการหารงควัตถุในพืช 
7.  ศึกษาทดลองการวิเคราะหคุณภาพของน้ําในแหลงน้ําตางๆ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30283   รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร 1    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูเ ก่ียวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร ความหมายและคุณคาของโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภทและตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตร สืบคนและวิเคราะหผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี นําเสนอผลการวิเคราะหงานวิจัยที่ไดศึกษาคนควา ศึกษาหลักการประเมิน
โครงงานวิทยาศาสตร ความปลอดภัยในหอง ปฏิบัติการ จรรยาบรรณในการใชสัตวทดลอง เคาโครงของ
โครงงานวิทยาศาสตร ออกแบบเคาโครงโครงงานที่ตนเองสนใจ โดยเริ่มตั้งแตการออกแบบแนวคิด  
การกําหนดประเด็นปญหา การสืบคนขอมูล คิดหัวขอโครงงาน การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง 
การเขียนเคาโครง และการนําเสนอเคาโครงวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน และการลงมือปฏิบัติจริง
ของโครงงานรายวิชา ว30284 ตอไป 
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน 
การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตามความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและมุงพัฒนาสูความ
เปนสากลบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  วิเคราะหและสรปุสาระสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตรแตละประเภท 
2.  ศึกษาคนควาขอมูลทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีจากแหลงความรูตางๆ  
3.  คิดและเลือกเรื่องที่จะทําโครงงานวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม 
4.  เขียนเคาโครงยอและทําการทดลองเบื้องตนเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของวิธีการทดลองและอุปกรณท่ี
 จะใชในการศึกษาเร่ืองนั้น 
5.  เขียนเคาโครงและนําเสนอเรื่องที่จะศึกษาไดครบทุกขั้นตอนและมีความเปนไปไดสูง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 

  



256 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30284   รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร 2    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการปฏิบัติการทําโครงงานวิทยาศาสตร การเตรียมการ การปฏิบัติการและรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลและแปลผล การอภิปรายและสรุปผลการปฏิบัติการ การเขียนรายงานโครงงาน
วิทยาศาสตร รูปแบบของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร วิธีเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร ประเด็น
สําคัญในการนําเสนอผลงาน รูปแบบของการนําเสนอผลงาน เกณฑการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร และ
การนําเสนอโครงงานในรูปแบบตางๆ ไดแก รายงานโครงงาน การแสดงนิทรรศการโครงงานในรูปแผง
โครงงาน/โปสเตอร การนําเสนอดวยวาจา และการเขียนบทความทางวิชาการเผยแพรผลงานของตนเองลง
ในวารสารโครงงาน  
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน 
การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตามความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและมุงพัฒนาสูความ
เปนสากลบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. ปฏิบัติการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล จัดกระทําขอมูล จากการสํารวจ หรือ ทดลอง หรือ 
 ทําสิ่งประดิษฐ   โดยใชหลักการทางสถิติที่เหมาะสม  รวมทั้งการสรุปผลปฏิบัติการโครงงาน 
2.   จัดทํารายงานโครงงานไดถูกตองตามหลักการวิจัย 
3.   นําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 

  



257 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30285   รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนการวิจัย ไดแก การตั้งปญหาและหัวขอเรื่อง สมมติฐาน จุดประสงค
การทําวิจัย การคนควา การวางแผน การจัดทํารายงาน และการนําเสนอ สถิติเบื้องตนท่ีใชในการวิจัย 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักวิจัย การสืบคนขอมูลงานวิจัย แหลงสืบคน วิธีการสืบคน การรวบรวม
และวิเคราะหผลงานวิจัย การนําเสนอขอมูลท่ีนักเรียนสนใจ และการเขียนเอกสารอางอิง 
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน 
การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตามความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและมุงพัฒนาสูความ
เปนสากลบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 
 มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายระเบียบวิธีวิจัย 
2. สืบคนขอมูลผลงานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
3. เขียนและนําเสนอเคาโครงโครงงานวิจัยของตนเองในสาขาที่สนใจ 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 

  



258 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30290 รายวิชา คอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอ   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา (Microsoft Word ) ในการสรางเอกสาร 
รายงาน ตาราง นําเสนอผลงานผานทางขอความและรูปภาพ รวมทั้งศึกษาการสรางตารางดวย Microsoft 
Excel การทํางานกับชองตาราง การทํางานกับขอมูล เขาใจการทํางานกับ Workbook และ Worksheet 
การตกแตง worksheet การใชสูตรคํานวณ การใชฟงกชั่นการคํานวณ  การใชกราฟและการตกแตงกราฟ
ในรูปแบบตางๆ การพิมพงาน การบริหารขอมูลปริมาณมาก การวิเคราะหขอมูล 
 ฝกปฏิบัติจริงการใชโปรแกรมประมวลผลคํา (Microsoft Word ) ในการสรางเอกสาร รายงาน 
ตาราง นําเสนอผลงานผานทางขอความและรูปภาพ รวมทั้งโปรแกรมการคํานวณ (Microsoft Excel)  
ในการสรางแผนงาน ตาราง นําเสนอแผนภูมิและใชสูตรหรือฟงกชั่นในการคํานวณ 
 ปฏิบัติงานความอดทนและรับผิดชอบ ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ คํานึงถึง พรบ.
คอมพิวเตอรในการสรางสรรคงาน การใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค การจัดเก็บรักษาผลงานของตัวเอง 
การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน โดยความรูและทักษะที่ไดนี้จะสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
การทํางานและชีวิตประจําวันได 
 
ผลการเรียนรู 
1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในความหมาย ,ประโยชนของโปรแกรม Microsoft Word  
2.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชงานโปรแกรม Microsoft Word  
3.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในสวนประกอบของโปรแกรม 
4.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการสรางไฟลเอกสาร 
5.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการจัดการกับไฟลเอกสาร 
6.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการพิมพ แกไข และตั้งคาหนากระดาษ 
7.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการตกแตงไฟลเอกสาร 
8.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในความหมายคุณสมบัตขิองโปรแกรม Microsoft Excel    
๙.  เพื่อใหมีทักษะในการปอนขอมูล จัดรูปแบบการแสดงผลขอมูล และการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบตางๆ 
๑๐. เพ่ือใหมีทักษะในการนําขอมูลมาการแกไข ปรับปรุงได 
๑๑. เพ่ือใหสรางสูตรและฟงกชันในการคาํนวณได 
๑๒. เขาใจกระบวนการนําขอมูลมาทําการคาํนวณตลอดจนทํารายงานในรูปของแผนภูมิชนิดตางๆ ได 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู 

  



259 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30291 รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานของหลักการเขียนโปรแกรมภาษาซี โครงสรางของโปรแกรม ตัวแปร  
คาคงที่  ฟงกชั่นการรับและการแสดงผลขอมูล  นิพจน การคํานวณทางคณิตศาสตร  ตัวดําเนินการ   
การควบคุมการทํางานของโปรแกรมดวยคําสั่งในลักษณะตางๆ ไดแก คําสั่งแบบทางเลือก และคําสั่งแบบ
ทําซ้ํา 
 เขียนโปรแกรมโดยใชกระบวนการการทํางาน กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ  
 เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมภาษาซี  
2. อธิบายโครงสรางของโปรแกรม ตัวแปร  คาคงที่  ฟงกชั่นการรับและการแสดงผลขอมูล  
3. อธิบายนิพจน การคํานวณทางคณิตศาสตร  ตัวดําเนินการ  การควบคุมการทํางานของโปรแกรมดวย
 คําสั่งในลักษณะตางๆ 
4. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซี 
5. เห็นคณุคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร  
 การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 

  



260 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30292   รายวิชา การจัดการฐานขอมูล         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควาใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access  หลักการของ
ระบบฐานขอมูลโครงสรางขอมูล  ชนิดและลักษณะของขอมูล วิธีการฐานขอมูลองคประกอบตางๆ 
 ปฏิบัติการสรางฐานขอมูลได สรางตารางและแกไขโครงสรางตารางได  ปอนขอมูลและแกไข
ขอมูลในตารางได  สรางความสัมพันธระหวางตาราง  สรางและกําหนดเงื่อนไขในแบบสอบถามขอมูลได  
สรางและแกไขฟอรมไดใชสูตรและฟงกชั่นในการคํานวณได สรางและสั่งพิมพรายงานได สามารถนําไป
ประยุกตใชงานดานตางๆ และสรางชิ้นงานได 
 เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู 
1.   อธิบายเก่ียวกับขอมูล สารสนเทศ การจัดการขอมูล แฟมขอมูล และองคประกอบของฐานขอมูล
 เบื้องตนได 
2.  อธิบายสวนประกอบ การใชงานสวนตางๆ วิธีการใชโปรแกรม Microsoft Access และข้ันตอนใน 
 การออกแบบฐานขอมูลได 
3.  อธิบายขั้นตอนการสรางตาราง (Table) การกําหนดสวนประกอบตางๆ ใหเหมาะสมกับขอมูล และ
 แกไขได 
4.  อธิบายการกําหนดความสัมพันธใหกับตาราง และแกไขได 
5.  อธิบายขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม (Query) การกําหนดสวนประกอบตางๆ และแกไขได 
6.  อธิบายขั้นตอนในการสรางฟอรม (Form)  การกําหนดสวนประกอบตางๆ และแกไขได 
7.  อธิบายขั้นตอนในการสรางรายงาน (Report)  การกําหนดสวนประกอบตางๆ และแกไขได 
8.  สามารถออกแบบและสรางฐานขอมูลอยางงายๆ ไดอยางครบถวน สมบูรณ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30293   รายวิชา การสรางภาพเคลื่อนไหว  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาการใชงานเครื่องมือในโปรแกรม Adobe Flash การวาดภาพและการลงสี การจัดการ
ออบเจ็กต การใชสี การสรางขอความ การสราง Symbol กับ Instance การนําเขาภาพกราฟกจาก
ภายนอก หลักการสรางงาน Animation รูปแบบตางๆ การทํางานกับไฟลเสียงและไฟลวีดิโอ และเผยแพร
ผลงาน 
 การแสวงหาความรูใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคนําไปสูการสรางผลงาน Animation ดวย
โปรแกรม Adobe Flash และประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการเผยแพรผลงาน 
  มีความสํานึกในคุณคาและศักยภาพของตนเอง ตัดสินใจและแกไขปญหาในการทํางาน มี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีตองาน และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายหลักการทํางานและความสามารถของโปรแกรม Adobe Flash ได 
2.  สามารถวาดภาพและลงสีภาพดวยเครื่องมือในโปรแกรม Adobe Flash ได 
3.  สามารถจัดการกับวัตถุในโปรแกรม Adobe Flash ได 
4.  สามารถสรางขอความในโปรแกรม Adobe Flash ได 
5.  สามารถสรางงานแบบ Symbol กับ Instance ได 
6.  อธิบายพื้นฐานการสรางงาน Animation ได 
7.  สามารถสรางงาน Animation ลักษณะตางๆ ได 
8.  สามารถนําเขาไฟลเสียงและไฟลวีดีโอในงาน Animation ได 
9.  สามารถออกแบบและเผยแพรผลงาน Animation ดวยเทคโนโลยีได 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว30294 รายวิชา การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                 จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาและหลักการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การใชงาน
โปรแกรมสําหรับสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การประยุกตใชโปรแกรมอื่นเพื่อสรางองคประกอบ
ของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และการเผยแพรผลงานสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
 ปฏิบัติเก่ียวกับการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การใชงานของโปรแกรม การทํา 
Package ชิ้นงาน การนําโปรแกรมมาประยุกต ใชในการสรางสื่อมัลติมีเดีย เพื่อใชในการเรียนการสอน  
โดยใชกระบวนการ ความคิดสรางสรรค การแสวงหาความรู แกปญหา เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ มี
ความคิดสรางสรรค มีทักษะเก่ียวกับการใชงานโปรแกรมสรางสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานได 
 เพ่ือใหผูเรียนเกิด จริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต  
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทางานรักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ รูรักสามัคคี และ 
บนพ้ืนฐานหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเชื่อมโยงความรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ได 
 
ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
2.  อธิบายสวนประกอบ การใชงานสวนตางๆ วิธีการใชโปรแกรม Adobe Captivate  
3.  อธิบายขั้นตอนการสรางคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 
4.  อธิบายขั้นตอนการจัดรปูแบบชิ้นงาน 
5.  อธิบายขั้นตอนการใสไฟลวิดีโอ และเสียงดนตรีและการสรางปุมใหกับชิ้นงาน 
6.  อธิบายขั้นตอนการใส Effect เพ่ิมเติม 
7.  อธิบายขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ 
8.  สามารถออกแบบและสรางคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ดวยโปรแกรม Adobe Captivate ไดอยาง
 ครบถวน สมบูรณ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ส31101   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30101 ประวัติศาสตร 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส31102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30102 ประวัติศาสตร 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส32101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30103  ประวัติศาสตร 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส32102  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30104  ประวัติศาสตร 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส33101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส33102  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ส31204 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส31205 อารยธรรมเอเชีย 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส31206 ประชากรกับคุณภาพชีวิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส32202  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส32204  ภูมิศาสตรกายภาพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส32205  เอเชียใตในโลกปจจุบัน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส32206  ประวัติศาสตรอเมริกา 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส33203  ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย   2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30201  โครงงานสังคมศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30203  ศาสนาสากล  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30204  พลังงานกับสิ่งแวดลอม  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30209  โลกศึกษา  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30210 พระพุทธศาสนา 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30211 พระพุทธศาสนา 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30221 กฎหมายเบื้องตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30222 ประชากรศาสตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30223 กฎหมายที่ประชาชนตองรู 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30224 การปกครองของไทย 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30225  รัฐศาสตรเบื้องตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30226  สังคมวิทยา 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30227  กฎมายรัฐธรรมนูญ  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30229 มรดกภูมิปญญา 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 



264 
 

รายวิชาเพิ่มเติม (ตอ)  
ส30230 ไทยกับประชาคมโลก   2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30231  ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30232 ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบ้ืองตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30233  ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30234 กฎหมายอาญา 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30235 กฎหมายแพงและพาณิชย 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30236  การเมืองการปกครองทองถิ่นไทย 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30263 มรดกโลกตะวันตก  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30285 อาเซยีนศึกษา 2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30288  เหตุการณปจจุบัน  2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
ส30243 หนาที่พลเมือง1 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส30244 หนาที่พลเมือง2 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส30245 หนาที่พลเมือง3 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ส30246 หนาที่พลเมือง4 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส31101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา สืบคน อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะหและอภิปราย ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติ
ความเชื่อทางศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจา พระพุทธเจาในฐานเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดในการตรัสรู 
การกอตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผพระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา พุทธประวัติดานการบริหารและ
การธํารงรักษาศาสนา พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เปนสากลและมีขอปฏิบัติที่ยึดสายกลาง 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาพระรัตนตรยัหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบดวยทุกข (ขันธ 5)สมุทัย 
(หลักกรรม ในเร่ือง นิยาม 5และวิตก 3)นิโรธ (ภาวนา 4)มรรค(พระสัทธรรม 3ปญญาวุฒิธรรม 4พละ 5
อุบาสกธรรม 5)มงคล (สงเคราะหบุตร สงเคราะหภรรยาหรือสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเร่ือง จิตท่ี
ฝกดีแลวนําสุขมาให บัณฑิตยอมไมแสดงอาการขึ้นๆ ลงๆคนที่ไมถูกนินทาไมมีในโลก ฆาความโกรธไดยอม
อยูเปนสุขขอคิดและแบบอยางการดาํเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตร
มีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ) พุทธศาสนิกชนตัวอยาง (พระนาคเสน-พระยามิลินท สมเด็จ
พระวันรัต (เฮง เขมจารี) พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต  สุชีพ ปุญญานุภาพ) ชาดก (เวสสันดรชาดก)วิธีการศึกษา
และคนควาพระไตรปฎกตัวอยางผลท่ีเกิดจาการทําความดี  ความชั่ว  ประวัติของศาสดาของศาสนาอ่ืนและ
หลักธรรมสําคัญในการอยูรวมกันอยางสันติสุขหลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันสําคัญและเทศกาลสําคญัใน
พระพุทธศาสนาการสัมมนาและเสนอแนวทางในการธํารงรักษาพระพุทธศาสนาอันสงผลถึงการพัฒนาตน พัฒนา
ชาติและโลก ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพระรัตนตรยัหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 การปฏิบัติ
ตนเปนชาวพุทธที่ดีตอพระภิกษุ การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเก่ียวกับพิธีแสดง
ตนเปนพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผาอาบน้ําฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารนา การทําบุญ
เลี้ยงพระในโอกาสตางๆ วันสําคัญและเทศกาลสําคัญในพระพุทธศาสนาเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
รวมมือของทุกศาสนาในการแกปญหาและพัฒนาสังคมและตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดีของประเทศชาติและ
ของโลก ศึกษา สืบคน อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะหและอภิปราย เกี่ยวกับกฎหมายแพงที่เก่ียวกับนิติกรรม
สัญญา กฎหมายอาญา โครงสรางทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแกปญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม  
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม 
 ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของคานิยม จริยธรรมที่เปนตัวกําหนดความเชื่อและพฤติกรรม
ที่แตกตางกันของศาสนิกชนศาสนาตางๆ เพ่ือขจัดความขัดแยงและอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขเพ่ือให
เห็นคุณคาของประเพณีและวัฒนธรรมไทย สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยาง
สันติและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตรยิ ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรยีนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
 

ตัวชี้วัด 
ส1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 , ม.4-6/4, ม.4-6/13, ม.4-6/14, ม.4-6/15, ม.4-6/17,  
        ม.4-6/18, ม.4-6/21, ม.4-6/22 
ส1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ส2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 , ม.4-6/3 
 

รวมทั้งหมด  19  ตัวช้ีวัด 



266 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส30101   รายวิชา ประวัติศาสตร      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษาสืบคน อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะหและอภิปราย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร คุณคาและ
ประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตรที่มีตอการศกึษาทางประวัติศาสตร ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร
ตั้งแตความเปนมาของชาติไทยสมัยกอนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสําคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริยตอชาติไทย ปจจัยที่สงเสริมการสรางสรรคภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่ง
มีผลตอสังคมไทยในยุคปจจุบัน บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทยในดานตางๆ 
อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกท่ีมีตอสังคมไทย 
 โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม 
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ  เกิดความรักความภาคภูมิใจและธํารงความเปนไทย มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มุงมั่นในการ
ทํางาน 
 
ตัวชี้วัด 
ส4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2  
ส4.3 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส31102 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา  สืบคน อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะหและอภิปราย และอภิปรายการกําหนดราคาและ
คาจางในระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ  และบทบาทของรฐัในการแทรกแซงราคาและการควบคมุราคา  ระบบ
เศรษฐกิจของโลกในปจจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ ตลาดและประเภทของตลาด 
ขอดีและขอเสียของตลาดประเภทตาง ๆการกําหนดราคาตามอุปสงค และอุปทานการกําหนดราคาสินคาใน
เชิงกลยุทธท่ีมีในสังคมไทย  การกําหนดคาจาง  กฎหมายที่เก่ียวของและอัตราคาจางแรงงานในสังคมไทย 
บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการควบคุมราคาเพ่ือการแจกจาย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลกซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ทางภูมิศาสตรการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ(ประกอบดวย ๑. ธรณีภาค ๒. บรรยากาศภาค๓. อุทกภาค ๔. 
ชีวภาค) ของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลกซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตรการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สงผลตอภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติใชแผนที่และ
องคประกอบการอานแผนที่เฉพาะเรื่องการแปลความหมายรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมการ
นําภูมิสารสนเทศไปใชในชีวิตประจําวัน  และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูล
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตรและนําภูมิสารสนเทศมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม 
 เพ่ือใหเห็นคุณคาของเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสืบคนขอมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงคใน
ดานใฝเรยีนรู มุงมั่นในการทํางาน มีวินัย มจีิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 
ส๓.๑ ม.๔-๖/๑  
ส๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๓ 
ส๕.2 ม.๔-๖/3 
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส30102    รายวิชา ประวัติศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา สืบคน อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะหและอภิปราย ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร
ตั้งแตความเปนมาของชาติไทยสมัยกอนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสําคัญ
ผลงานของบุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและตางประเทศท่ีมีสวนสรางสรรควัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตรไทย 
ปจจัยและบุคคลที่สงเสริมสรางสรรคภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอสังคมไทยในปจจุบัน 
สภาพแวดลอมที่มีผลตอการสรางสรรคภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย การกําหนดแนวทางและการมีสวน
รวมอนุรักษภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม 
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจตระหนักในความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตรชาติไทย เกิด
ความรักความภาคภูมิใจและธํารงความเปนไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย 
ซื่อสัตยสุจรติ มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มุงมั่นในการทํางาน 
 
ตัวชี้วัด 
ส4.3 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส32101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร การฝกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุงอิสรภาพในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดในการตรัสรู การกอตั้ง วิธีการสอน และการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอนุรุทธเถระ พระองคุลิมาลเถระ พระธัมมทินนาเถรี 
จิตตคหบดี) ศาสนิกชนตัวอยาง (สมเด็จพระนารายณมหาราช พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) พระ
พรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ)) ชาดก (มโหสถชาดก) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบดวย ทุกข (ขันธ 5-โลกธรรม 8) สมุทัย (กรรมนิยาม-
กรรม 12 มิจฉาวณิชชา 5) นิโรธ (วิมุตติ 5) มรรค (อปริหานิยธรรม 7 ปาปณิกธรรม 3 ทิฏฐธัมมิกัตถสัง
วัตตนิกธรรม 4 โภคอาทิยะ 5 อริยวัฑฒิ 5 มงคล 38 (จิตไมหว่ัน จิตไมเศราโศก จิตไมมัวหมอง จิตเกษม) 
พุทธศาสนสุภาษิต (คนขยันเอาการเอางาน  กระทําเหมาะสม ยอมหาทรัพยได เกิดเปนคนควรจะพยายาม
จนกวาจะประสบความสําเร็จ ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง การเปนหนี้เปนทุกขในโลก) การสังคายนา
พระไตรปฎก ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตอสมาชิกในครอบครัวและสังคม ปฏิบัติตนตามศาสนพิธี 
พิธีกรรมของพระพุทธศาสนา (พิธีบรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี) สวดมนตแปลและแผเมตตา 
และบริหารจิตและเจริญปญญาภาวนาตามหลักสติปฏฐาน การพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบแยกแยะ
สวนประกอบ วิธีคิดแบบวิภัชชวาท การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธํารงรักษาพระพุทธศาสนา และ
ศาสนาท่ีตนนับถือ อันสงผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก หลักธรรมทางศาสนาในการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตรซึ่งทําใหเกิดปญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตร
ในประเทศไทยและทวีปตางๆ การประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกวา เปนผลจากการกระทําของ
มนุษยหรือธรรมชาติ สถานการณและวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
และโลก มาตรการปองกันและแกไขปญหาบทบาทขององคการและการประสานความรวมมือ ทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ เก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชประโยชนจาก
สิ่งแวดลอม ในการสรางสรรควัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของทองถ่ิน ท้ังในประเทศไทยและโลก การมี
สวนรวมในการแกปญหาและการดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณและแกปญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุม 
 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นําไปแกปญหาและพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝ
เรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณคาและมีจิตสํานึกในการรวมมือกัน
แกปญหาอนุรักษทรพัยากรและสิ่งแวดลอม สามารถดาํเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
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ตัวชี้วัด 
ส1.1 ม.4-6/2, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/13, ม.4-6/14, ม.4-6/15, ม.4-6/16   
        ม.4-6/19, ม.4-6/20, ม.4-6/21, ม.4-6/22  
ส1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/5  
ส5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ส5.2 ม.4-6/1,  ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
 
รวมทั้งหมด  25  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส30103    รายวิชา ประวัติศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร คุณคาและประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตรที่มี
ตอการศึกษาประวัติศาสตรสากล ศึกษาอารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส – ยูเฟรทีส อารยธรรมลุมแมน้ําไนล
อารยธรรมลุมแมนํ้าหวางเหออารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ และอารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมัน อิทธิพลของ
อารยธรรมการติดตอระหวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  
 โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม 
 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักในความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตรสากล 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
ตัวชี้วัด 
ส4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
ส4.2 ม.4-6/1 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวช้ีวัด 
  



272 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส32102 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห  สถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน ปญหาการเมืองที่สําคัญใน
ประเทศไทย การเมือง การปกครอง การประสานประโยชนรวมกันระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนเพื่อ
ชวยเหลือและสงเสริมดานวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความสําคัญและความจําเปนที่ตองธํารง
รักษาไวซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตระหนักถึง
ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีตอเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความสําคัญในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปจจุบัน อธิบายวิวัฒนาการของ
สหกรณในประเทศไทย   ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน
และประเทศ วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแกไข 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม  
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนําไปประยุกตปฏิบัติในการดําเนินชีวิต รูจักใชทรัพยากร 
ธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน 
กษัตริย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 
ตัวชี้วัด 
ส2.1 ม.4-6/4  
ส2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/๓, ม.4-6/4  
ส3.1 ม.4-6/2 
ส3.2 ม.4-6/3,  ม.4-6/4 
 
รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส30104   รายวิชา ประวัติศาสตร     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.5     หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห  การติดตอระหวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เหตุการณสําคัญตางๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน การขยาย การ
ลาอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความรวมมือและ
ความขัดแยงของมนุษยชาติในโลก สถานการณสําคัญของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21 
 โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม 
 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักในความสําคัญของการศกึษาประวัติศาสตรสากล  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
ตัวชี้วัด 
ส4.2 ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส33101 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง         จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 คนควา อธิบาย เปรียบเทียบ อภิปราย วิเคราะหและปฏิบัติตามแนวทางเก่ียวกับพระพุทธศาสนา 
เปนศาสตรแหงการศึกษาเนนความความสัมพันธของเหตุปจจัยกับวิธีการแกปญหา หรือแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามท่ีกําหนด  พระพุทธศาสนาในการฝกตนไมใหประมาท  มุงประโยชนและสันติภาพบุคคล 
สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบยั่ ง ยืน  หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด  ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ การเมืองและสันติภาพ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ 
หลักธรรมในกรอบ อริยสัจ ๔ (จิต, เจตสิกล, ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุปบาท),อุปาทาน ๔, นิพพาน,อธิปไตย ๓ 
,สาราณียธรรม ๖,ทศพิธราชธรรม ๑ , วิปสสนาญาณ ๙ ,มงคล ๓๘ ไดแก ความเพียรเผากิเลส ,ประพฤติ
พรหมจรรย, เห็นอริยสัจ, บรรลุนิพพาน พุทธศาสนสุภาษิต ไดแก ราชา มุขํ มนุสฺสานํ  พระราชาเปนประมุข
ของประชาชน, สติ โลกสฺมิ ชาคโร สติเปนเครื่องตื่นในโลก,  นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ  สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี,  
นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุข อยางย่ิง  ขอคิดและแบบอยาง การดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก  
เร่ืองเลา และศาสนิกชนตัวอยาง ไดแกพระอานนท ,พระปฏาจาราเถรี, จูฬสุภัททา,สุมนมาลาการ  มหา
ชนกชาดกชาดก, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ,พระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ,อนาคาริก ธรรมปาละ เชื่อมั่นตอผลของการทําความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห
สถานการณท่ีตองเผชิญ และตัดสินใจเลือกดําเนินการหรือปฏิบัติตนได รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชน
ของการสวดมนต บริหารจิตและเจริญปญญา หลักธรรมสําคัญในการอยูรวมกันอยางสันติสุขของศาสนา
อ่ืนๆ และชักชวน สงเสรมิ สนับสนนุใหบุคคลอ่ืนเห็นความสําคัญของการทําความดี    ตอกัน ไดแกหลัก สา
ราณียธรรม ๖,  อธิปไตย ๓  การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีตอสาวก สมาชิกในครอบครวั และคนรอบขาง 
สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันสงผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ
และโลก ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เก่ียวของกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก  
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล  แนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นําไปสูความเขาใจ  และ
การประสานประโยชนรวมกันระหวางประเทศ  แนวทางและมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

   โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห  ประเมิน ขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ 
สถานการณและแกปญหาสืบคน  อภิปราย 
 เพ่ือใหเห็นคณุคา และตระหนักถึงการมีศรัทธาที่ถูกตอง  ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  หลักธรรม
ไปประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี อยูร วมกันในสังคมอยางมีความสุขหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูจะสามารถทํางานอยางมีคุณคาตอ
ชีวิต  ดําเนินชีวิตตนอยางพอเพียงรับผิดชอบตอธรรมชาติและ สวนรวม ตระหนักถึงปฏิบัติตนตามหนาที่
ของการเปนพลเมืองดีของประเทศชาติและของโลก ยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีคานิยมที่ดีงาม เห็นคุณคา ของประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย สามารถดํารงชีวิตอยู รวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติ 
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ตัวชี้วัด 
ส1.1 ม.4-6/9, ม.4-6/10, ม.4-6/11, ม.4-6/12, ม.4-6/13, ม.4-6/14, ม.4-6/16, ม.4-6/20 
       ม.4-6/21   
ส1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ส2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/5 
ส2.2 ม.4-6/2,  ม.4-6/6 
 
รวมทั้งหมด  16  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส33102 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี 2      เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง       จํานวน   1.0     หนวยกิต 
 

 อธิบาย  วิเคราะห  นําเสนอขอมูล สืบคนหาความรูเก่ียวกับ บทบาทของรัฐบาลเก่ียวกับนโยบาย
การเงิน การคลังใน การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนพรอมเสนอแนว
ทางแกไข  บทบาทรัฐบาลดานนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศ ผลกระทบของ
การเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒนที่มีผลตอสังคมไทย ผลดีผลเสียของความ รวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ  บอกมาตรการการปองกันแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆของโลกองคกรภายในและตางประเทศที่เก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ียั่งยืน 
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห  ประเมิน ขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ 
สถานการณและแกปญหาสืบคน   อภิปราย  
 ตระหนักถึงผลกระทบของเศรษฐกิจ  การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ ผลดีและผลเสยีของความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบ
สหกรณในการพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ มีจิตสํานึกเชื่อมั่น ตระหนักเห็นคุณคา และมีสวน
รวมตอความสัมพันธของ สรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ระหวางมนุษยกับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด การสรางสรรควัฒนธรรม  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
ส3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ส5.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4 
 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส31204 รายวิชา ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4       เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง        จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
มนุษยในขั้นปฐมภูมิขั้นทุติยภูมิและขั้นตติยภูมิการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและสภาวะภูมิศาสตรในปจจุบัน
วิเคราะหลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบการกระจายของกิจกรรมนั้นตลอดจนมลพิษที่เกิดจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอันสงผลกระทบตอประชากรวิเคราะหสภาพปญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมี
ผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานตางๆ 
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห  ประเมิน ขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ 
สถานการณและแกปญหาสืบคน   อภิปราย 
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในอิทธิพลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีตอกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมีความตระหนักถึงปญหาสภาวะทางภูมิศาสตรท่ีเกิดขึ้นและเห็นความจําเปนที่จะตองชวยกัน
แกไข 
 
ผลการเรียนรู 
1.   มีความรูความเขาใจในการศึกษาวิชาภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 
2.   มีความรูความเขาใจในความสัมพันธของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคมที่มีอิทธิพลตอ    
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย 
3.  มีความรูความเขาใจในอิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิเพื่อยังชีพและ
 เพื่อการคา 
4.   มีความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับความหมายประเภทและปจจัยที่สงเสริมการประกอบการ
 อุตสาหกรรมได 
5.   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ันตติยภูมิ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส31205 รายวิชา อารยธรรมอาเซียน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4       เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง        จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเจริญที่เกิดจากการสรางสรรค และสั่งสม วัฒนธรรมของมนุษยท่ีตั้งถ่ินฐาน วิถีชีวิต
ความเปนอยู ความเจริญในดานตางๆ ท่ีถูกถายทอด และพัฒนามายาวนาน ในดินแดนเอเชียตั้งแตสมัย
โบราณ จากสังคมรุนหนึ่งมาสูสังคมรุนหนึ่ง อีกทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุท่ีเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
และวัฒนธรรมทางจิตใจ รวมทั้งคุณคาทางจริยธรรม เพ่ือจัดระเบียบทางสังคมใหผูคนไดใชชีวิตรวมกันอยาง
สงบสุข อารยธรรมที่สําคัญของเอเชีย ที่ไดขยายไปยังดินแดนทุกมุมโลก เปรียบเสมือนกระจกสองท่ีสะทอน
ความเปนมาของคนในแถบเอเชีย และทําใหเขาใจชาวเอเชียในพัฒนาการตางๆ ที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน 
 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมการสืบเสาะหาความรูการสืบคนขอมูลการอภิปราย
กระบวนการคิดวิเคราะหสังเคราะหอารยธรรมอันหลาก-หลายของเอเชีย ไดขยายไปยังดินแดนทุกมุมโลก 
เปรียบเสมือนกระจกสองที่สะทอนความเปนมาของคนในแถบเอเชีย และทําใหเขาใจชาวเอเชียใน
พัฒนาการตางๆ ที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 เห็นความสําคัญการศึกษาอารยธรรมเอเชีย จึงมีประโยชนทําใหทราบถึงความพยายามของคนใน
ยุคนั้น ที่สามารถดํารงชวีิตและเอาชนะอุปสรรคตางๆ ซึ่งเปนบทเรียนสําหรับคนรุนปจจุบัน ท่ีไดเรียนรู และ
นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรู เกี่ยวกับปจจัยที่กอใหเกิดอารยธรรมสําคัญในเอเชียไดแกอารยะธรรมลุมแมนํ้าเมโสโปเตเมีย 
 อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ และอารยธรรมลุมแมน้ําฮวงเหอความรูเก่ียวกับอารยธรรมตางๆ ในดินแดน 
 เอเชียเปนแหลงกําเนิดอารยธรรมสําคัญของโลก 
๒.  มีความรูเก่ียวกับพัฒนาการในดินแดนเอเชีย ดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
 วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ และผลที่เกิดขึ้น 
3.  เห็นความสําคัญของความหลากหลายทางอารยธรรมที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส31206 รายวิชา ประชากรกับคณุภาพชีวิต กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4       เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง        จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ศึกษาความรูเบ้ืองตนที่เกี่ยวกับประชากรการเปลี่ยนแปลงประชากรและภาวะเหตุการณประชากรใน
ปจจุบันวิเคราะหปญหาประชากรที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันทั้งในดานสาเหตุผลกระทบและแนวทางปองกัน
และแกไขปญหา 
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห  ประเมิน ขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ 
สถานการณและแกปญหาสืบคน อภิปราย 
 เพ่ือใหมีความเขาใจในความสัมพันธระหวางประชากรกับคุณภาพชีวิตตลอดจนตระหนักถึงการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากร 
 
ผลการเรียนรู 
1.   สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางประชากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีตอคุณภาพ
 ชีวิต 
2.   เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองภาวะประชากรและความสําคัญของภาวะประชากรในแตละ
 ดาน 
3.   เพื่อใหมีความรูความเชาใจในการเปล่ียนแปลงประชากรอันไดแกการเกิดการตายและการยายถ่ิน
 ตลอดถึงผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภาวะประชากร 
4.   สามารถวิเคราะหปญหาประชากรทั้งสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นพรอมหาแนวทางปองและแกไข
 ปญหาดังกลาว 
5.   เพื่อใหตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากร 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส32202 รายวิชา ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 นโยบายการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนพรอมเสนอ
แนวทางแกไขบทบาทรัฐบาลดานนโยบายการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยการ
พัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมผลดีผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ ระบบเศรษฐกิจการผลิต
การบริโภคการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ  สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 โดยใชกระบวนการกลุม การสืบคน การสัมภาษณ การอภิปรายผลและวิเคราะหปญหาผลกระทบ 
ของเศรษฐกิจ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ผูเรียนไดเรียนรูและศึกษาหลักเศรษฐศาสตรกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจใน
 ระดับตาง ๆ   
2.  ผูเรยีนไดรับการสงเสริมใหมีการดํารงชีวิต เปนพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีนิสัยท่ีดีในการบริโภค
 และสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน  
3.  ผูเรียนมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง  สามารถแสวงหาความรูจากแหลง
 เรียนรูตาง ๆ ในสังคมไดตลอดชีวิต  
4.  ผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  รวมทั้งมีศักยภาพ 
5.  นําความรูไปศึกษาตอในชั้นสูงตามความประสงคได  
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส32204 รายวิชา ภูมิศาสตรกายภาพ   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาและใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะหและนําเสนอขอมูล ภูมิสารสนเทศ
อยางมี ประสิทธิภาพ วิเคราะหอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตรซึ่งทําใหเกิดปญหาทางกายภาพ หรือ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆของโลก วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีซึ่งไดรับอิทธิพล
จากปจจัยทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและทวีปตางๆ ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกวาเปนผล
มาจากการกระทําของมนุษยหรือธรรมชาติ วิเคราะห สถานการณและวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและโลก ระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหา บทบาทขององคกรและ
การประสานความรวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาค
ตางๆของโลก  อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ิน  ทั้งในประเทศไทยและโลก  
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะหดวยการเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหมและ 
การศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆและการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย การยก
กรณีศึกษารวมกันวิเคราะห สาเหตุ ผลกระทบและเสนอแนวทางในการปองกันแกไขและพัฒนาเพ่ือพัฒนา 
ความสามารถในการคิด  การแกปญหา  การสื่อสาร การใชทักษะชีวิตและการใช เทคโนโลยี   
 มีสวนรวมในการแกปญหาและการดําเนินชี วิต ตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปลูกฝงและสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย  การ
มีวินัย  ใฝเรียนรู  มุงมั่น ในการทํางาน อยูอยางพอเพียง มีความซื่อสัตย จิตสาธารณะ    
 

ผลการเรียนรู 
1.   มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะหและนําเสนอ
 ขอมูลภูมิสารสนเทศมีประสิทธิภาพ  
2.   สามารถวิเคราะหปฏิสัมพันธเชิงภูมิศาสตรของโลกและอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตรซึ่งทําใหเกิด   
 ปญหาทางกายภาพหรอืภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆของโลก  
3.   สามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตรในประเทศไทย
 และทวีปตางๆตลอดจนประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกวาเปนผลมาจากกระทําของมนุษย
 หรือธรรมชาติ   
4.  สามารถวิเคราะหสถานการณและวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
 ไทยและโลกตลอดจนระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหาบทบาทขององคกรและการประสานความ
 รวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดลอมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดลอม   
5.  อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของทองถ่ินทั้งใน 
      ประเทศไทยและโลก   
6.   เสนอแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆของโลกมีสวนรวมใน 
 การแกปญหาและการดําเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่
 ย่ังยืน           
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส32205 รายวิชา เอเชียใตในโลกปจจุบัน    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ภูมิภาคเอเชียใตตั้งแต ค.ศ.1947 จนถึงปจจุบัน โดยวิเคราะหปญหาสําคัญที่
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคประสบหลังไดเอกราชพัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในเอเชียใต ประเทศอินเดียภายใต การปกครองของอังกฤษ ขบวนการชาตินิยม ปญหาการ
แบงกลุมชน การเรียกรองเอกราช กําเนิดของปากีสถาน บังกลาเทศ และศรีลังกา ปญหาและอุปสรรคของ
ประเทศตาง ๆ  ภายหลังเอกราชความสัมพันธและความขัดแยงระหวางอินเดยีและปากีสถานดานการเมือง 
ศาสนา และวัฒนธรรม บทบาท และการดําเนินนโยบายของผูนําประเทศในเอเชียใตในปจจุบัน บทบาท
ของอินเดีย กับมหาอํานาจ และประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชียใตปจจุบัน  
 โดยใชกระบวนการกลุม การสืบคน การสัมภาษณ การอภิปรายผลปญหาและพัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียใต 
 ตระหนักถึงความสําคัญพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใตที่มีผลตอประเทศไทยและสังคมโลก 
เห็นคุณคาของความสัมพันธระหวางประเทศ ยอมรับในความแตกตางหลากหลายและมีคานิยมความเปน
พลโลก 

 
ผลการเรียนรู 
1.  มีความรูความใจในพัฒนาการทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศในเอเชียใต  
2.  วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต ความสัมพันธบทบาทของประเทศเอเชียใตกับประเทศ 
 มหาอํานาจและความสัมพันธกับประเทศตางๆ  
3.  เห็นคุณคาของความสัมพันธระหวางประเทศ ยอมรับในความแตกตางหลากหลาย  และมีคานิยม 
 ความเปนพลโลก 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส32206 รายวิชา ประวัติศาสตรอเมริกา   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาโดยสังเขป โดยเนนตั้งแตยุคท่ีมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการ 
ขยายถิ่นฐานไปสูฝงตะวันตก ปจจัยที่สงผลใหสหรัฐอเมริกาเปนชาติมหาอํานาจ บทบาทของสหรัฐอเมริกา
ใน ภูมิภาคตางๆของโลก ความสัมพันธกับประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อใหมีความเขาใจ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การสรางชาติใหทันสมัย และตระหนักใน
บทบาทของ สหรัฐอเมริกา   
 โดยใชกระบวนการกลุม การสืบคน การสัมภาษณ การอภิปรายผลปญหาและพัฒนาการของ
สหรัฐอเมริกา 
 ตระหนักถึงความสําคัญพัฒนาการของสหรัฐอเมริกาที่มีผลตอประเทศไทยและสังคมโลก เห็น
คุณคาของความสัมพันธระหวางประเทศ ยอมรับในความแตกตางหลากหลายและมีคานิยมความเปนพล
โลก 
 
ผลการเรียนรู 
1.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพสหรัฐอเมริกา และชนพื้นเมืองดั้งเดิมสหรัฐอเมริกา  
2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโลกใหม การตั้งถ่ินฐานของชาวยุโรป และการประกาศอิสรภาพของ 
 ชาวอาณานิคม  
3.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดรูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาในระยะแรก  
4.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรขยายดินแดนของสหรัฐอเมริกาไปทางตะวันตก จนถึงมหาสมุทร
 แปซิฟก  
5. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมรกิา  
6.  มีความรู ความเขาใจ เร่ืองการปฏิวัติเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา  
7.  มีความรู ความเขาใจ บทบาทของสหรัฐอเมริกาในการกาวไปสูความเปนชาติมหานิยม  
8.  มีความรู ความเขาใจ บทบาทของสหรัฐอเมริกาในการเปนผูนําประเทศฝายเสรีประชาธิปไตยและ
 ความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 

 

  



284 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส33203  รายวิชา ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 อธิบาย  วิเคราะห สังคมไทยในเร่ืองโครงสราง ลักษณะทั่วไป พัฒนาการโดยสังเขป ประวัติความ
เปนมาของการศึกษา โดยเนนการปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 และการขยายตัวทางการศึกษา สมัย
รัชกาลที่ 6 จนถึงปจจุบัน  การเมืองไทยในเรื่อง ลักษณะการปกครอง กฎหมาย การศาล พัฒนาการ
โดยสังเขป โดยเนนการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 และการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย
รัชกาลที่ 7 จนถึง ปจจุบัน  ศึกษา วิเคราะหเศรษฐกิจไทยในเรื่อง รูปแบบ พัฒนาการ ผลกระทบท่ีมีตอ
สังคม และวัฒนธรรมไทยโดยเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื่อง รากฐาน เอกลักษณ พัฒนาการโดยสังเขปและแนวโนม โดยเนนอิทธิพลของ
ศาสนาตาง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมไทย  
 โดยใชกระบวนการศึกษา กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
กระบวนการคิดสังเคราะห และกระบวนการสรางความตระหนัก  
 เห็นคุณคาในมรดกทางสังคมและ วัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติ และมี
สวนรวม ในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 
 
ผลการเรียนรู 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางสังคมไทย การปฏิรูปการศึกษา ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  
2. ศึกษาวิเคราะหพัฒนาการ การเมืองการปกครองท่ีสําคัญ ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ถึงปจจุบัน  
3. ศึกษาวิเคราะหเศรษฐกิจไทยตั้งแตเร่ิมใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯจนถึงปจจุบัน  
4. ศึกษาวิเคราะหศิลปวัฒนธรรมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 

  



285 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30201 รายวิชา โครงงานสังคมศึกษา     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล วิเคราะห อภิปราย  ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของ 
โครงงาน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโครงงานสังคมศึกษา  
 โดยใชกระบวนการกลุมในการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล วิเคราะห อภิปราย การเลือกหัวขอ  
ตัวแปร สถิติ ขั้นตอนการจัดทําโครงงานและจัดทํานําเสนอโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตลอดจนเกิดทักษะกระบวนการคดิ การสืบคน การเขียน การทํางานรวมกัน 
 เห็นคณุคาของการจัดทําโครงงานและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  การรูจักการแกปญหา
และความ ภาคภูมิใจในการทํางานของตน 
 
ผลการเรียนรู 
1.  เขาใจ สืบคน วิเคราะหความหมายความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของโครงงาน 
2.  เขาใจ สืบคน วิเคราะหความหมายความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของโครงงานสังคมศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.  เขาใจ ตั้งประเดน็หัวขอที่จะศึกษา คนควาอยางเหมาะสม 
5.  เสนอเคาโครงของโครงงานตามหัวขอที่ตองการคนควาไดอยางเหมาะสม  
6.  เขาใจวิธีและเทคนิคการนําเสนอโครงงาน  
7.  จัดทําและนําเสนอโครงงานที่คนควาไดอยางเหมาะสมและมีเหตุผลตามหัวขอที่กําหนด 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



286 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30203  รายวิชา ศาสนาสากล   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา ศาสนาพราหมณ ฮินดู พุทธ คริสตและอิสลามในเร่ือง ความเปนมาของ ศาสดา นิกาย
สําคัญ หลักคําสอน พิธีกรรม และอิทธิพลที่มีตอการดําเนินชีวิต ความสอดคลองของหลักคาสอน ทั้ง 4 
ศาสนา เพื่อใหมีความเขาใจหลักคาสอน ของแตละศาสนา ตลอดจนเห็นความสําคัญของศาสนาที่มีตอการ
ดําเนินชีวิต และ เกิดความเขาใจอันดีระหวางศาสนิกชนนําหลักคาสอนของศาสนามาใชใหเกิดประโยชนกับ
ตนเองและสวนรวม  
 โดยใช กระบวนการคิด วิเคราะห  ประเมิน ขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ 
สถานการณและแกปญหา 
 ตระหนักถึงความสําคัญของหลักคําสอนของแตละศาสนา และเห็นความสําคัญของศาสนาที่มีตอ
การดําเนินชีวิต เกิดความเขาใจอันดีระหวางศาสนิกชน และนําหลัก คําสอนของศาสนามาใชใหเกิด
ประโยชนกับตนเอง และสวนรวม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  นักเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับความหมายของศาสนาเกี่ยวกับคํานิยาม มูลเหตุท่ีเกิดศาสนาประเภท 
 และองคประกอบของศาสนา  
2.  นักเรียนรูสามารถคนประวัติความเปนมาของศาสนาพราหมณ – ฮินดู ในเรื่อง ประวัติความเปนมา 
 ศาสดา, นิกายสําคัญ, หลักธรรมคําสอนและพิธีกรรมที่สําคญัของศาสนาพราหมณ – ฮินดูได  
3.   สามารถสืบคืนประวัติความเปนมาของศาสนาพุทธในเรื่อง ศาสดา, นิกายสําคัญ, หลักคําสอน และ 
 พิธีกรรมที่สําคัญ  
4.  นักเรียนมีความรูและเขาใจประวัติความเปนมาของศาสนาคริสต ประวัติศาสดา นิกายสําคัญ 
 หลักธรรมคาํสอนและพิธีกรรมที่สําคัญของศาสนาคริสตได  
5.  นักเรียนมีความรู ความเขาใจในประวัติความเปนมาของศาสนาอิสลาม ประวัติศาสดา นิกายที่สําคัญ 
 หลักคําสอน และพิธีกรรมสําคัญของศาสนาอิสลามได  
6.   วิเคราะหหลักคําสอนองศาสนาทั้ง 4 ศาสนา ในดานความเหมือน หรือความแตกตางกันในบาง
 ประการได  
7. ตระหนักในอิทธิผลของศาสนาที่มีตอการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาทั้ง 4 ได 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



287 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30204  รายวิชา พลังงานกับสิ่งแวดลอม  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายของพลังงาน พลังงานในรูปแบบตางๆ แหลงพลังงาน และความสําคัญของ
พลังงานที่ มีตอการดํารงชีวิตศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานกับสิ่งแวดลอม ความตองการและการใช
พลังงานในการ พัฒนาในดานตางๆ วิกฤตการณทางพลังงาน  นโยบายและแนวโนมการใชพลังงานของ
ประเทศไทยศึกษากรณี ตัวอยางเก่ียวกับการใชพลังงานวิเคราะหสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาที่กระทบตอ
สิ่งแวดลอมเสนอแนะแนวทาง ปองกันและแกไขปญหา 
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห  ประเมิน ขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ 
สถานการณและแกปญหา 
 ตระหนักในความสําคัญและมีสวนรวมใน การอนุรักษพลังงานและสามารถตัดสินใจในการ
เลือกใชพลังงานดวยความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
1. รู และ เขาใจ และตระหนักในความสาคัญของพลังงาน  
2. รู และ เขาใจประวัติการใชพลังงานและการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ  
3. รู และ เขาใจในเร่ืองพลังงานในระบบนิเวศและการใชพลังงานในระบบนิเวศ  
4. รู และ เขาใจและตระหนักถึงความสาคัญของพลังงานในอาหาร  
5. รู และ เขาใจสถานการณพลังงานภายในประเทศและของโลก ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบจาก 
 การใชพลังงาน  
6. รู และ เขาใจวิกฤตการณพลังงาน ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน  
7. รู และ เขาใจเร่ืองการอนุรักษพลังงาน และตระหนักถึงปญหาการใชพลังงานของประเทศไทย  
8. รู และ เขาใจนโยบายพลังงานของประเทศไทย 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



288 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30209  รายวิชา โลกศึกษา             กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 อธิบาย วิเคราะหแนวคดิ หลกัการ และสถาบันการมีบทบาทที่เก่ียวของในฐานะสมาชิกของสังคม
ทั้งใน ระดับทองถ่ินประเทศ และระดับโลก ตลอดจนการมีสวนรวมรบัผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม
ที่คํานึงถึง สิทธิมนุษยชนและอุดมการณประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ธรรมชาติของความขัดแยง และเขาใจวาความขัดแยงเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา เขาในเหตุผล
ความจําเปนของการแกปญหาความขัดแยงและการสงเสริมความสมานฉันทปรองดอง  ตระหนักถึง
ความสําคัญของ ความยุติธรรมหรือความเปนธรรมทางสังคม มีบทบาทและมีสวนรวม ในการสรางความเทา
เทียมและความเปน ธรรมในสังคมสามารถประเมินสถานการณและสภาวะวิกฤติตางๆท่ีปรากฏในระดับโลก
และตระหนักถึง ผลกระทบที่มีตอความรูสึกนึกคิดเจตคติและคานิยมของผูคนที่เก่ียวของ โดยคํานึงถึง
ความสําคัญและคานิยม ดานสิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผาพันธุ สังคม วัฒนธรรม 
รวมทั้งความหลากหลายทาง ชีวภาพ ตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รวมถึงความสัมพันธ เชื่อมโยงระหวางกันของผูคน ถ่ินฐาน เศรษฐกิจ ธรรมชาติสิ่งแวดลอมท่ี
ตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ ความจําเปนในการจรรโลง รักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปราศจาก
การทําลายโลกเพ่ือความอยูรอดของ ชีวิตในรุนตอไป โดยคาํนึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน  
   โดยใช กระบวนการคิด วิเคราะห  ประเมิน ขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ 
สถานการณและแกปญหา  
   เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  เพิ่มพูนทักษะ และตระหนักถึงความสําคัญตอบทบาทและหนาท่ี
ของ เยาวชนในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการอยูรวมกันในฐานะพลเมืองโลก 
 
ผลการเรียนรู 
1.  มีความรูและความเขาใจแนวคิดหลักการและสถาบันการมีบทบาทท่ีเกี่ยวของในฐานะสมาชิกของ
 สังคมทั้งในระดับทองถ่ินประเทศและระดับโลกตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดี 
 ของสังคมท่ีคํานงึถึงสิทธิมนุษยชนและอุดมการณประชาธิปไตย        
2.  มีความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของความยุติธรรมหรือความเปนธรรมทางสังคม มีบทบาท และ
 มีสวนรวมในการสรางความเทาเทียมและความเปนธรรมในสังคม  
3.   มีความรู เขาใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
4.  มีความรูเก่ียวกับธรรมชาติของความขัดแยง และเขาใจวาความขัดแยงเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา
 เขาใจเหตุผลความจําเปนของการแกปญหาความขัดแยงและการสงเสริมความสมานฉันทปรองดอง  
5.  สามารถประเมินสถานการณและสภาวะวิกฤติตางๆที่ปรากฏในระดับโลกและตระหนักถึง ผลกระทบท่ี
 มีตอความรูสึกนึกคิดเจตคติและคานิยมของผูคนท่ีเก่ียวของโดยคํานึงถึงความสําคญัและคานิยม 
 ดานสิทธิมนุษยชน  
6.  มีความรู เขาใจ และตระหนักในความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผาพันธุ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้ง
 ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มีตอเศรษฐกิจสังคม และ
 วัฒนธรรม  
7.  ตระหนักถึงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางกันของผูคนถ่ินฐานเศรษฐกิจ ธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่ตอง
 พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
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8.  มีความเขาใจถึงความจําในการจรรโลง รักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปราศจากการทําลายโลก
 เพื่อความอยูรอดของชีวิตในรุนตอไป โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30210  รายวิชา พระพุทธศาสนา 1       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6       เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนาพุทธประวัติประวัติพุทธสาวกพุทธ 
สาวิกาพุทธธรรมเพ่ือชีวิตและสังคมมงคลชีวิตความรูเกี่ยวกับพระสงฆหนาที่ชาวพุทธและการปฏิบัติตนตอ
พระสงฆการอานภาษาบาลีพุทธศาสนสุภาษิตคาศัพททางพระพุทธศาสนาพระไตรปฎกความหมาย
ประโยชนของสมาธิฝกเจริญปญญาตามหลักปถมนสิการมารยาทชาวพุทธศาสนพิธีและวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับพระพุทธศาสนาสามารถวิเคราะหและตระหนัก
ในคุณคาของพระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรมนอมนําหลักธรรมมาปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
สังคมรวมทั้งปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธไดอยางถูกตอง 
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห  ประเมิน ขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ 
สถานการณและแกปญหาสืบคน   อภิปราย 
 ตระหนักในคุณคาของพระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรมนอมนําหลักธรรมมาปฏิบัติให เกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคมรวมทั้งปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธไดอยางถูกตอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.   วิเคราะหประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับลักษณะสังคมของชมพูทวีปและลักษณะ
 ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
2.   วิเคราะหพุทธธรรมประวัติเร่ืองสถานะทางสังคมของเจาชายสิทธัตถะเหตุผลที่เจาชายสิทธัตถะเสด็จ
 ออกผนวชศึกษาประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะพระมหาประชาบดีโคตรมีเถรีและพระเจาพิมพิสาร 
3.   วิเคราะหพุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคมในเร่ืองอปริหานิยธรรม7  พละ 4  รวมทั้งมงคลชีวิตในหัวขอ 
 ไมคบคนพาลคบบัณฑิตบูชาผูที่ควรบูชาและสดับตรับฟงมาก 
4.   อธิบายความรูเก่ียวกับพระสงฆหนาที่ชาวพุทธในเรื่องศรัทธา 4 และการปฏิบัติตนตอพระสงฆ 
5.   อานภาษาบาลีสะกดแบบไทยและแบบบาลีเก่ียวกับคาอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตร 
6.   อานคาพุทธศาสนสุภาษิต1  บทคําศัพททางพระพุทธศาสนาโดยเลือกจากเนื้อหาที่เรยีน 
7.   ความเปนมาของพระไตรปฎกและขอความนารูจากพระไตรปฎก1  เร่ือง 
8.   วิเคราะหปญหาทางจิตของประชาชนในสังคมปจจุบัน 
9.   อธิบายความหมายประโยชนของสมาธิปฏิบัติพุทธานุสติและเจริญปญญาตามหลักปถมนสิการ 
10. ปฏิบัติเก่ียวกับมารยาทชาวพุทธศาสนพิธีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30211  รายวิชา พระพุทธศาสนา 2       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6       เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาพุทธประวัติเรื่องการตรัสรูและการเผยแผ
พระพุทธศาสนาประวัติพุทธสาวกชาวพุทธตัวอยางพระพุทธธรรมเพ่ือชีวิตและสังคมมงคลชีวิตหนาท่ีของ
พระสงฆหนาที่ชาวพุทธในเรื่องการไปวัดการประกอบพิธีกรรม การปฏิบัติตน การอานภาษาบาลี
พระไตรปฎกและขอความนารูจากพระไตรปฎกคําศัพททางพระพุทธศาสนาความสัมพันธระหวางปริยัติ
ปฏิบัติและปฏิเวธการปฏิบัติธัมมานุสติสังฆานุสตกิารเจริญปญญาตามหลักปถมนสิการมารยาทชาวพุทธ  
 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมการสืบเสาะหาความรูการสืบคนขอมูลการอภิปราย
กระบวนการคิดวิเคราะหสังเคราะห 
 ตระหนักในคุณคาของพระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรมนอมนําหลักธรรมมาปฏิบัติให เกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคมรวมทั้งปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  วิเคราะหสาระและความสําคัญของพระพุทธศาสนาในดานทฤษฎีและวิธีการท่ีเปนสากลและมีขอ
 ปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 
2.  วิเคราะหพุทธประวัติเรื่องการตรัสรูและการเผยแผพระพุทธศาสนาศึกษาประวัติพระปุณณมันตานี
 บุตรพระอุบลวรรณเถรีพระเจาอาชาตศัตรู 
3.  วิเคราะหพระพุทธธรรมเพ่ือชีวิตและสังคมในเรื่องอารยวัฑฒิ5  สาราณียธรรม 6 รวมทั้งมงคลชีวิต 
 ในหัวขอชํานาญในวิชาชีพมีระเบียบวินัยดีกลาววาจาดีและทํางานไมคั่งคางสับสน 
4.   อธิบายหนาที่ของพระสงฆในการศึกษาปฏิบัติเผยแผพระพุทธศาสนาหนาที่ชาวพุทธในเรื่องการไปวัด
 การประกอบพิธีกรรมในโอกาสตางๆและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระสงฆ 
5.   อานภาษาบาลีเกี่ยวกับศีล5  และศีล 8  และศีล 10  และอานพุทธศาสนสุภาษิต 1  บท 
6.  อธิบายเรื่องการถายทอดพระไตรปฎกจนถึงจารึกเปนลายลักษณอักษรและขอความนารูจาก
 พระไตรปฎก  1 เร่ือง 
7.   อธิบายคําศพัททางพระพุทธศาสนาโดยเลือกจากเนื้อหาที่เรียน 
8.   วิเคราะหความสัมพันธระหวางปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธ 
9.  อธิบายการปฏิบัติธัมมานุสสติสังฆานุสสติและเจริญปญญาตามหลักปถมนสิการ 
10. อธิบายการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธศาสนพิธีและวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30221  รายวิชา กฎหมายเบื้องตน    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาคนควาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายในเรื่องความหมายความสําคัญที่มาและประเภท
ของกฎหมาย กฎหมายในเรื่องวิวัฒนาการการจัดทําการบังคับใชและการยกเลิกกฎหมายหลักในการ
ปกครองประเทศ  หลักกฎหมายแพงกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันปญหา
การใชกฎหมายในสังคมไทยเพ่ือใหมีความรูความเขาใจกฎหมายหลักที่ใชในการปกครองประเทศ 
 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมการสืบเสาะหาความรูการสืบคนขอมูลการอภิปราย
กระบวนการคิดวิเคราะหสังเคราะห 
 เห็นความจําเปนที่จะตองรูกฎหมายและปฏิบัติตนตามกฎหมายและเปนพ้ืนฐานในการเรียน
ระดับสูงตอไป 
 
ผลการเรียนรู 
1.   มีความรูความเขาใจกฎหมายหลักที่ใชในการปกครองประเทศกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
 เห็นความจําเปนที่จะตองรูกฎหมายและปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
2.  มีความรูความเขาใจกฎหมายท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู 
  



293 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30222  รายวิชา ประชากรศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายและประวัติความเปนมาของประชากรศึกษาภาวะประชากรไดแกองคประกอบ
การขยายตัวของประชากรการเปลี่ยนแปลงประชากรวิเคราะหถึงผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีตอ
เศรษฐกิจการเมืองการปกครองการศึกษาสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศึกษานโยบาย
ประชากรของประเทศไทยแนวทางการปูองกันและการแกไขปญหาประชากรในระดับบุคคลครอบครัว
ชุมชนและประเทศชาติ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในความสาํคัญของภาวะประชากร 
 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมการสืบเสาะหาความรูการสืบคนขอมูลการอภิปราย
กระบวนการคิดวิเคราะหสังเคราะห 
 ตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของตนเองสังคมและประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู 
1.   สามารถอธิบายหลักการและความสําคัญของภาวะประชากรและสิ่งแวดลอมได 
2.   สามารถบอกปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงประชากรได 
3.   สามารถวิเคราะหผลกระทบการเปลี่ยนแปลงประชากรตอปญหาดานตางๆพรอมเสนอแนะแนวทาง
 ปองกันและแกไขปญหาได 
4.   บอกแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาประชากรใหเหมาะสมกับตนเองและสังคมได 
5.   สามารถวิเคราะหนโยบายประชากรของประเทศไทยและนามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



294 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30223 รายวิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4       เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง        จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายที่มาลักษณะทั่วไปความสําคัญประเภทและประโยชนของกฎหมายศึกษา
กฎหมายประวัติความเปนมาของกฎหมายไทยการจัดทํากฎหมายของไทยศึกษากฎหมายพ้ืนฐานในการ
ปกครองประเทศกฎหมายอาญากฎหมายแพงและอื่นๆวิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ตนเองครอบครัวและสังคมโลก 
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห  ประเมิน ขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 
กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญ 
สถานการณและแกปญหาสืบคน   อภิปราย 
 ตระหนักถึงการปฏิบัติตนและมีสวนรวมสนับสนุนเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย
เปนพลเมืองดใีนระบบประชาธิปไตย 
 
ผลการเรียนรู 
1.   อธิบายความหมายของกฎหมายได 
2.   สรุปที่มาของกฎหมายได 
3.   สรุปลักษณะของกฎหมายไทยได 
4.   อธิบายการจัดทํากฎหมายไทยได 
5.   อธิบายลักษณะกฎหมายอาญาได 
6.   อธิบายลักษณะกฎหมายแพงได 
7.   สรุปกฎหมายอื่นๆในชีวิตประจําวันได 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



295 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30224 รายวิชา การปกครองของไทย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลวิเคราะหอภิปรายประวัติความเปนมาของการปกครองของไทย
รูปแบบและอํานาจหนาที่ของรัฐสภารัฐบาลและศาลเพ่ือใหมีความรูความเขาใจระบบการปกครองของไทย
ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนและมีสวนรวมในการสงเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขและเปนพ้ืนฐานในการเรียนระดับสูงตอไป  การปกครองทองถ่ินในเร่ืองความ
เปนมาหลักการวัตถุประสงคนโยบายรัฐบาลและหัวขอกําหนดในรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน
รูปแบบและอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถ่ินและแนวโนมการพัฒนาการปกครองทองถ่ิน เพ่ือให
มีความรูความเขาใจระบบการปกครองทองถ่ิน 
 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมการสืบเสาะหาความรูการสืบคนขอมูลการอภิปราย
กระบวนการคิดวิเคราะหสังเคราะห 
 เห็นความสําคัญของการปกครองทองถ่ินการปกครองทองถ่ินและใหความรวมมือกับองคกร
ปกครองทองถ่ินและเปนพ้ืนฐานในการเรียนระดับสูงตอไป 
 
ผลการเรียนรู 
1.   เขาใจระบบการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตอดีต-ปจจุบันยึดมั่นศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่ง 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2.   เขาใจระบบการปกครองทองถ่ินเห็นความสําคัญของการปกครองทองถ่ินการปกครองทองถ่ินและ 
 ใหความรวมมือกับองคกรปกครองทองถ่ินเขาใจระบบการปกครองทองถ่ินเห็นความสําคัญของ 
 การปกครองทองถ่ินการปกครองทองถ่ินและใหความรวมมือกับองคกรปกครองทองถ่ิน 
 
รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู 
  



296 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30225  รายวิชา รัฐศาสตรเบื้องตน          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร  
ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตรกับสาขาวิชาอ่ืน  ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน  และระหวาง
อํานาจกับกฎหมาย  กระบวนการทางการเมือง  รัฐบาล  รัฐสภา  พรรคการเมือง  กลุมผลประโยชน  สิทธิ
และอุดมการณทางการเมืองที่สําคัญ  ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศ  สามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและศกึษาตอ   
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 
 ตระหนักในความสําคัญของการกระบวนการทางการเมือง มีสวนรวมทางการเมือง และปฏิบัติตน
เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและอยูรวมกันในสังคมสังคมอยางปกติสุข   
 
ผลการเรียนรู 
1.   รูและเขาใจเก่ียวกับขอบเขตวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร และความสัมพันธ ของวิชารัฐศาสตรกับ
 สาขาวิชาอ่ืน  
2.   รูและเขาใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางอํานาจกับกฎหมาย  
3.   รูและเขาใจเก่ียวกับ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน สิทธิ
 และอุดมการณทางการเมืองที่สําคัญ ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศ  
4.  นักเรียนสามารถนําความรูความเขาใจในเรื่องความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตรไปประยุกตใชใน 
 การดําเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



297 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30226  รายวิชา สังคมวิทยา              กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห เพ่ือใหเกิด ความรู  ความคิด เขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ขอบเขตและประวัติ
ความเปนมาของสังคมวิทยา  สังคมมนุษย  โครงสรางทางสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  ความสัมพันธ
และการกระทําระหวางกันทางสังคมกลุมสังคม  สถาบันสังคม  ลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรม  
ปญหาสังคมปจจุบันและแนวทางแกไข  สถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย   
 โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห  การสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  และใชเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอ  
 ตระหนักในความสําคัญของสังคมวิทยา มีความสามัคคี มีจิตสํานึกความเปนไทย จงรักภักดีตอ
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย   
 
ผลการเรียนรู 
1.   นักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจเรื่ององคความรูดานสังคมศาสตร  
2.   นักเรียนเขาใจความหมายของสังคมวิทยา  สังคมและวัฒนธรรม  กระบวนการทางสังคม  กลุม สังคม  
 การจัดระเบียบทางสังคม  สถาบันทางสังคม  
3.   นักเรียนวิเคราะหปญหาสังคมและแนวทางแกปญหา  สถานการณความเปลี่ยนแปลง ของสังคมและ
 วัฒนธรรมไทยในปจจุบัน 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
 

  



298 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30227  รายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 วิเคราะห  บทบาทหนาที่ของเยาวชนท่ีมีตอสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและผูอื่น หลักการ  เจตนารมณโครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับ ปจจุบัน  บทบาทการถวงดุลของอํานาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ปฏิบัติตนเปน
ประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ  ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองเด็ก  กฎหมายการศึกษา  กฎหมาย
คุมครองผูบริโภค  กฎหมาย ลิขสิทธ์ิ  กฎหมายรฐัธรรมนูญฉบับปจจุบันที่เก่ียวของกับตนเอง  
 โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา  
 เพ่ือใหเกิดตระหนักและนาํไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ   
มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน กษัตริยซื่อสัตยสุจริตมีวินัยใฝ
เรียนรูรักความเปนไทยมีจิตสาธารณะสามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ 
 ปจจุบัน  
2. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของพลเมืองดีตามรัฐธรรมนญูกําหนด  
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและปฏิบัติตนไดอยาง
 ถูกตอง  
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 

  



299 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30229 รายวิชา มรดกภูมิปญญาไทย  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอการสรางสรรคภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตของ
คนไทยในสมัยตางๆการสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยวางแผนกําหนดแนวทางและการมีสวน
รวมการอนุรักษภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลศึกษาวัฒนธรรมทองถ่ิน
แนวทางการมสีวนรวมการอนุรกัษภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมการสืบเสาะหาความรูการสืบคนขอมูลการอภิปรายกระบวน
การคิดวิเคราะหสังเคราะหการทําโครงงานการศึกษานอกสถานท่ีใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาไทยการนําเสนอ
ผลงานการวางแผนกําหนดแนวทางการมีสวนรวมการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
 มีคานิยมที่ดีงามตอวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยและทองถิ่นท่ีเปนมรดกสืบทอดถึงปจจุบันเห็น
ความสําคัญภูมิใจในคุณคาของภูมิปญญาไทยและทองถ่ินมีสวนรวมในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย 
 
ผลการเรียนรู 
1.   วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีผลตอสังคมไทยในปจจุบันได 
2.   อธิบายความหมายของภูมิปญญาไทยลักษณะความสําคัญประเภทของภูมิปญญาไทย 
3.   นําความรูเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
4.  บอกแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่ถูกตองและเหมาะสมได 
5.  ยกตัวอยางบุคคลที่สงเสรมิการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยได 
6.  วิเคราะหผลงานของบุคคลสําคัญที่สงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยได 
7.  อธิบายลักษณะการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยได 
8.  วิเคราะหลักษณะวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 

 

  



300 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30230 รายวิชา ไทยกับประชาคมโลก กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลกภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ
ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบันและบทบาทของไทยบนเวทีโลกตลอดจนแนวโนมในอนาคต 
 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมการสืบเสาะหาความรูการสืบคนขอมูลการอภิปราย
กระบวนการคิดวิเคราะหสังเคราะห 
 ตระหนึกถึงความสําคัญของความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสังคมโลกภายใตการ
เปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ทราบและเขาใจกลไกกระบวนการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมในระบบความสัมพันธ    
 ระหวางประเทศปจจุบัน 
2.  ทราบความเปนมาและบทบาทขององคการระหวางประเทศ 
3.  ตระหนักถึงผลกระทบของเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละภูมิภาคของโลกที่มีตอภูมิภาคอื่นและสังคมโลก
 โดยสวนรวม 
4.  ทราบและเขาใจบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกและผลกระทบของเหตุการณในสังคมโลก 
 ท่ีมีตอสังคมไทย 
5.  กระตุนความสนใจติดตามวิเคราะหวิจารณและใหขอเสนอแนะการแกไขปญหาเหตุการณปจจุบัน 
 ในสังคมโลก 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



301 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30231 รายวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณสําคัญของโลกทั้งในอดีตและ
ปจจุบันที่สงผลกระทบตอมนุษยชาติ วิเคราะหปญหาความขัดแยงความรวมมือที่ เ กิดข้ึนในโลก  
ในคริสตศตวรรษที่ 21 ตระหนักในปญหาพ้ืนฐานสําคัญของโลก และ ผลกระทบแนวทางในการวิเคราะห
เหตกุารณสําคัญระหวางประเทศ    
 โดยใช กระบวนการคิด วิเคราะห สืบคน อภิปราย ประเด็นความสัมพันธและความขัดแยง
ระหวางประเทศ 
 ตระหนักในความสําคัญของความสัมพันธระหวางประเทศ มีความสามัคคี มีจิตสา สํานึกความ
เปนไทย จงรักภักดีตอชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย   
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณสําคัญของโลกทั้งในอดีตและปจจุบันที่สงผลกระทบตอ
 มนุษยชาติ   
๒.  สามารถวิเคราะหปญหาความขัดแยง ความรวมมือที่เกิดขึ้นในโลกได   
๓.  วิเคราะหผลกระทบของการกอการรายระดับประเทศและระดับโลกได   
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 

  



302 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30232 รายวิชา ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบื้องตน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษาแนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษาปรัชญาการเมืองความสูงสุดแหงศาสตรทางการเมือง
ปรัชญาการเมืองยุคกรีกโบราณยุคกลางและสมัยใหมเสรีภาพกับสัญญาประชาคมสังคมการเมืองกับปญหา
ความเปลี่ยนแปลงปรัชญาศาสนากับสังคมปจจุบัน  การศึกษาวิเคราะหความคิดทางการเมืองไทยโดยเนน
คณุธรรมจริยธรรมทางการเมืองการปกครอง 
 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบกลุมการสืบเสาะหาความรูการสืบคนขอมูลการอภิปราย
กระบวนการคิดวิเคราะหสังเคราะห 
 เห็นความสําคัญของการนําความรูและปรัชญาการเมืองและศาสนามาปรับใชใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและประเทศชาติ 
 
ผลการเรียนรู 
1.   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรชัญาและทฤษฎีการเมอืง 
2.   ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองยุคกรีก 
3.   ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองยุคโรมัน 
4.   ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองยุคกลาง 
5.   ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ/ยุคภูมิปญญา 
6.   ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองยุคสมัยใหม 
7.   องคอธิปตยกับสังคมการเมือง - ทฤษฎีการเมืองของโธมัสฮอบส 
8.   กําเนดิลัทธิเสรนีิยมประชาธิปไตยสมัยใหม - ทฤษฎีการเมืองของจอหนล็อค 
9.   เสรีภาพกับสัญญาประชาคม - ทฤษฎีการเมืองของฌองฌาครุสโซ 
10  สังคมการเมืองกับปญหาความเปลี่ยนแปลงชวงการปฏิวัติฝรั่งเศส –ทฤษฎีการเมืองของเอ็ดมันเบอรก 
11. ทฤษฎีการเมืองของเฮเกล 
12. ทฤษฎีการปฏิวัติสังคม 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู 
  



303 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30233 รายวิชา ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรของระบบกฎหมายไทยและ
กฎหมายตางประเทศ ในเชิงประวัติศาสตรและเชิงเปรียบเทียบ สกุลกฎหมายโรมาโน–เยอรมนิกระบบ 
กฎหมายของประเทศภาคพื้นทวีป สกุลกฎหมายคอมมอน ลอว ระบบกฎหมายแองโกล–อเมริกัน สกุล
กฎหมายสังคมนิยมสกุลกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยมระบบกฎหมายจีนและญี่ปุนระบบกฎหมายของ
ประเทศอาเซียนระบบกฎหมายไทยกอนสมัยราชกาลท่ี 5การปฏิรูประบบกฎหมายไทย สมัยราชกาลที่ 5
ระบบกฎหมายไทยปจจุบันกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอื่นในสกุลกฎหมายโรมาโน-เยอ
รมนิกกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอื่นในสกุลกฎหมายคอมมอน ลอว แนวโนมของระบบ
กฎหมายตางๆในอนาคต 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณและแกปญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุม   
 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ในหลักการ ความเปนมา วัฒนธรรมของระบบกฎหมาย สามารถ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต นําไปแกปญหาและพัฒนาตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในดานการรูจักสิทธิและหนาที่ การปฏิบัติตามกฎหมาย มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย
สุจรติ มีวินัย ใฝเรียนรู  มุงมั่นในการทํางาน   เห็นคุณคาและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการของประวัติศาสตรกฎหมาย ทั้งกฎหมายไทย
 และกฎหมายตางประเทศ  
๒.  สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห อภิปราย และสรุปประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับของกับประวัติศาสตร
 กฎหมาย และสามารถนาํความรูความเขาใจที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคมได  
๓.   สามารถนําเสนอประเด็นดานประวัติศาสตรกฎหมายทั้งไทยและตางประเทศไดอยางถูกตองและ
 ครอบคลุม  
๔.   สามารถเรียนรูและทางานรวมกับผูอื่นไดทั้งในฐานะผูนาและสมาชิกของสังคม  
๕.  เห็นความสําคัญของประวัติศาสตรกฎหมายไทยและตางประเทศ รวมถึงสามารถนาสูการปฏิบัติงาน
 ดานกฎหมายโดยคํานึงถึงความถูกตอง คณุธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



304 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30234  รายวิชา กฎหมายอาญา   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ความหมาย ที่มา ลักษณะทั่วไป ความสําคัญ และประโยชนของกฎหมายอาญา  
ประวัติความเปนมาของกฎหมายอาญา  การจัดทําและลักษณะสําคัญของกฎหมายแพงและพาณิชย  
ลักษณะการกระทําผิดทางกฎหมายแพงและพาณิชย  รวมท้ัง ความรับผิดทางกฎหมายอาญา    
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห สืบคนขอมูล อภิปราย กระบวนการกลุม และกระบวนการ
เผชิญสถานการณและแกปญหา 
 เพื่อเห็นความสําคัญ ตระหนัก ถึงการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค สามารถดําเนินชิวิตอยางสันติสุข ในสังคมไทย สังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ ความหมาย ลักษณะทั่วไป ความสําคัญและประโยชนของกฎหมาย
 อาญา   
๒.  มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ ประวัติความเปนมากฎหมายอาญา  การจัดทําและลักษณะสําคัญ      
๓.  มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ ลักษณะการกระทําความผิดกฎหมายอาญา   
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30235  รายวิชา กฎหมายแพงและพาณิชย    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ความหมาย ที่มา ลักษณะทั่วไป ความสําคัญ และประโยชนของกฎหมายแพง
และพาณชิย ประวัติความเปนมาของกฎหมายแพงและพาณิชย  การจัดทําและลักษณะสําคัญของกฎหมาย
แพงและพาณิชย  ลักษณะการกระทําผิดทางกฎหมายแพงและพาณิชย  รวมทั้ง ความรับผิดทางกฎหมาย
แพงและพาณิชย    
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห สืบคนขอมูล อภิปราย กระบวนการกลุม และกระบวนการ
เผชิญสถานการณและแกปญหา 
 เพื่อเห็นความสําคัญ ตระหนัก ถึงการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค สามารถดําเนินชิวิตอยางสันติสุข ในสังคมไทย สังคมโลก 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ ความหมาย ลักษณะทั่วไป ความสําคัญและประโยชนของกฎหมายแพง
 และพาณิชย    
๒.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ ประวัติความเปนมากฎหมายแพงและพาณิชย  การจัดทําและลักษณะ
 สําคัญ      
๓.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ ลักษณะการกระทําความผิดกฎหมายแพงและพาณิชย   
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30236 รายวิชา การเมืองการปกครองทองถิ่นไทย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองทองถ่ินไทย กระบวนการและสถาบันท่ี
เก่ียวของเก่ียวกับการเมืองการปกครองทองถ่ินไทย ตามรฐัธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน เขาใจเหตุการณทาง
การเมอืงการปกครองทองถ่ินไทยในปจจุบัน  
 โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห สืบคนขอมูล อภิปราย กระบวนการกลุม  กระบวนการปฏิบัติ
และกระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 
 เพ่ือใหมีความเขาใจระบบการปกครองทองถ่ินไทย ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองและมี
สวนรวมในการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ ความหมาย ลักษณะทั่วไป ความสําคัญและประโยชนการเมืองการ
 ปกครองทองถ่ินไทย  
๒.  มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา และพัฒนาการการเมืองการปกครองทองถ่ินไทย  
๓.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ กระบวนการและสถาบันที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองทองถ่ิน
 ไทยตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน 
๔.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองทองถ่ินไทย ตระหนักในบทบาทหนาที่ของคนและ 
 มีสวนรวมในการสงเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30263  รายวิชา มรดกโลกตะวันตก   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 อธิบาย วิเคราะหเกี่ยวกับ ความหมายประวัติศาสตร ลักษณะและขอจํากัดของประวัติศาสตร 
การแบงยุคสมัยของ ประวัติศาสตร ศึกษาเก่ียวกับหลักฐานประวัติศาสตรประเภทตางๆ รวมถึงวิธีการทาง
ประวัติศาสตร ซึ่งมีลําดับ ขั้นตอน ตางๆไดแก การกําหนดขอปญหาและสมมติฐาน การรวบรวมขอมูล
หลักฐานประวัติศาสตร การ ประเมินคาหลักฐาน การวิเคราะห ตีความหลักฐาน และการนําเสนอขอมูล 
อารยธรรมตะวันออก โดยเนนการศึกษายุคสมัยและศิลปวัฒนธรรมในประวัติศาสตรจีนและ ประวัติศาสตร
อินเดีย อยางสังเขป รวมทั้งใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเหตุการณสําคัญใน ประวัติศาสตรจีน
และประวัติศาสตรอินเดีย ประวัติศาสตรของอารยธรรมตะวันตก โดยศึกษาถึงยุคสมัยของอาณาจักรโบราณ
ตางๆที่ เก่ียวของกับอารยธรรมตะวันตก เชน เมโสโปเตเมีย อียิปต กรีก โรมัน  ประวัติศาสตรยุโรปสมัย
กลาง  การเดินเรือของชาติตะวันตก ยุโรปสมัยฟนฟูศิลปวิทยา ยุโรปสมัยปฏิวัติวิทยาศาตร และยุโรปสมัย
ปฏิวัติ อุตสาหกรรม ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมท้ังการวิเคราะหถึงสาเหตุในประวัติศาสตร 
ที่ทําใหชาติตะวันตกมีความเจริญกาวหนาในปจจุบัน  
  โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห สืบคน อภิปราย เปรียบเทียบ และวิเคราะหอารยธรรม
ตะวันตกสมัยโบราณยุคตาง ๆ กับอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม เพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการของสังคมโลก
ปจจุบันทางดานภูมิปญญา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 
 เพ่ือตระหนักและเห็นคุณคาของอารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณยุคตางๆ กับอารยธรรมตะวันตก
สมัยใหม  
 
ผลการเรียนรู 
1. สามารถอธิบายความหมาย ลักษณะของประวัติศาสตร  
2. สามารถอธิบายขอจํากัดในการศึกษาประวัติศาสตร และการจําแนกยุคสมัยทางประวัติศาสตร  
3. สามารถอธิบายประเภทของหลักฐานประวัติศาสตร  
4. สามารถอธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร  
5. สามารถลําดับยุคสมัยและอธิบายศิลปวัฒนธรรมของประวัติศาสตรจีนอยางสังเขป  
6. สามารถลําดับวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการศึกษาเหตุการณประวัติศาสตรจีน  
7. สามารถลําดับยุคสมัยและอธิบายศิลปวัฒนธรรมของประวัติศาสตรอินเดียอยางสังเขป  
8. สามารถนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการศึกษาเหตุการณประวัติศาสตรอินเดีย  
9. สามารถลําดับยุคสมัยและพัฒนาการของอาณาจักรโบราณที่สัมพันธกับอารยธรรมตะวันตก  
10. สามารถลําดับเหตุการณและยุคสมัยตางๆของประวัติศาสตรตะวันตกอยางสังเขป 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30285  รายวิชา อาเซียนศึกษา   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห กําเนิดสมาคมอาสา พัฒนาการของอาเซียนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขอมูลของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการองคกรและกลไกการดําเนินงานของอาเซียน 3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียน การเตรียมความพรอมของอาเซียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการเขาสูประชาคม
อาเซียนบทเรียนจากการรวมกลุมเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจของอาเซียนใน
สังคมโลก ปญหาของอาเซยีนและความพยายามแกไขปญหาตาง ๆ 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ตระหนักในความสําคัญของการรวมกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน    
มีสวนรวมในการเตรียมความพรอมของสังคมและประเทศชาติในการเขาสูประชาคมอาเซียน และการ
ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและอยูรวมกันในสังคมอาเซียนอยางปกติสุข 
 
ผลการเรียนรู 
1.  อธิบายกําเนิดสมาคมอาสาและพัฒนาการของอาเซียนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
2.  อธิบายเก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในดานตาง ๆ โครงสรางองคกรและกลไกการดําเนินงานของ   
 อาเซียนภายใตกฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซยีน 3 เสาหลัก 
3.  อธิบายการเตรยีมความพรอมของอาเซียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
4.  อธิบายลักษณะสําคัญของการดําเนินงานตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
5.  วิเคราะหอุปสรรคในการเขาสูประชาคมอาเซยีน และแนวทางแกไข 
6.  วิเคราะหบทเรียนจากการรวมกลุมเศรษฐกิจของประเทศอื่นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประชาคม
 อาเซียน 
7.  วิเคราะหบทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในดานตาง ๆ ปญหาของอาเซียน และแนวทางแกไข 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30288  รายวิชา เหตุการณปจจุบัน     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 อธิบาย  วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา ความขัดแยงและภูมิหลังทางประวัติศาสตรของกรณี
ตัวอยางเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลกทางดานการเมือง การทหาร 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ความสัมพันธเชื่อมโยงของเหตุการณและผลกระทบในระดับ
ทองถ่ิน ระดับประเทศและระดับนานาชาติลักษณะสําคัญของสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒนท่ีสงผลกระทบทั้ง
ดานบวกและ ลบตอสังคมไทยและสังคมโลก  
 โดยใชกระบวนการ สรางความรูความเขาใจ สรางความตระหนัก คิดอยางมีวิจารณญาณ 
การสืบคนและสรางองคความรู กระบวนการกลุม และการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค  
 เพ่ือใหเกิดความตระหนักในสภาพปจจุบัน ปญหา ความขัดแยงและภูมิหลังทางประวัติศาสตร 
เหตกุารณสําคัญที่เกิดข้ึนในสังคมไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก สังคมโลกยุค โลกาภิวัฒน   
 
ผลการเรียนรู 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการเมืองหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2  
2. มีความรู ความเขาใจและวิเคราะหสถานการณเกี่ยวกับปญหาสงครามเย็น  
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรณีตัวอยางความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆของ
 โลกความสัมพันธเชื่อมโยงของเหตุการณและผลกระทบตลอดจนเสนอแนวทางในการ แกปญหาความ
 ขัดแยง  
4. วิเคราะหบาทบาทขององคการสหประชาชาติในการแกปญหาขอขัดแยงและประสานประโยชนในจุด
 ตางๆของโลก  
5. วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมโลกผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและเสนอแนวทางในการปองกันแกไข  
6. วิเคราะหภาวะวิกฤตดานเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก  
7. ตระหนักรูสังคมโลกยุคโลกาภิวัตนท่ีสงผลกระทบท้ังดานบวกและลบตอสังคมไทยและสังคมโลก รูจัก
 เผชิญกับปญหาความขัดแยงอยางชาญฉลาด สรางสรรค และเปนระบบ 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30243  รายวิชา หนาท่ีพลเมือง 1 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จํานวน   0.5   หนวยกิต 
 

 มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษและเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ ในเร่ืองการแสดง
ความเคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณคา อนุรกัษ สืบสาน ประยุกตและเผยแพร
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมี วินัยในตนเอง  
ในเร่ืองความอดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
 ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยู
รวมกัน อยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอ่ืน 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู และ
ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทําของตนเอง โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ 
จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ  
๒.  เห็นคณุคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกต และเผยแพร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
 ภูมิปญญาไทย  
๓.  ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
๔.  เห็นคณุคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
๕.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30244  รายวิชา หนาท่ีพลเมือง 2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จํานวน   0.5   หนวยกิต 
 

 ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร 
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเร่ืองระเบิดจากขางใน ไม
ติดตํารา บริการรวมที่จุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปน
ผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  
 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญ 
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทาง
การเมือง และการรู เทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมี
วิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อคาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวน
รวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
 ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ  
๒.  เปนแบบอยาง ประยุกตและเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรชัญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง  
๓.  เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๔.  ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ  
๕.  มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ  
๖.  รูทันขาวสารและรูทันสื่อ  
๗.  คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล  
๘.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30245  รายวิชา หนาท่ีพลเมือง 3 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จํานวน   0.5   หนวยกิต 
 

 แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และยกยองบุคคลที่มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองใฝหาความรู มีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธี 
ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง และสรางเครือขายปองกันปญหาความ
ขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทําของตนเอง  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ 
สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และยกยองบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละ  
๒.  เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
 ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ  
๓.  เปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรชัญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง  
๔.  มีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธีและสรางเครือขายการปองกันปญหาความ
 ขัดแยง  
๕.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30246  รายวิชา หนาท่ีพลเมือง 4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6     ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จํานวน   0.5   หนวยกิต 
 

 ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ประยุกต และเผยแพร 
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเร่ืองระเบิดจากขางใน ไม
ติดตํารา บริการรวมที่จุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปน
ผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับ
ผลที่เกิดจาก การกระทําของตนเอง  
 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง 
การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญ 
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทาง
การเมือง และการรู เทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมี
วิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อคาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเอง ในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระทําของตนเอง โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
 เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตรยิ เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีสวน
รวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๒.  ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ  
๓.  มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ  
๔.  รูทันขาวสารและรูทันสื่อ  
๕.  คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล  
๖.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ง๓๐๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ง๓๐๑๐2 การงานอาชีพ 2 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ง๓๐๑๐3 การงานอาชีพ 3 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ง๓๐๑๐4 การงานอาชีพ 4 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม (งานบาน, งานคหกรรม, งานประดิษฐ) 
ง๓๐๒๐๑  ขนมไทย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒๐2  ขนมอบ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒๐3  อาหารจานเดียว 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒๐4  อาหารวาง 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒๐5  การถนอมอาหาร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒๐6  ประดิษฐของใชจากวัสดุทองถ่ิน   2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒๐7  งานประดิษฐของชํารวย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒๐8  งานรอยมาลัย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒๐9  งานใบตอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒10  งานประดิษฐดอกไม ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒11  งานประดิษฐดอกไม 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒12  แกะสลักผักผลไม 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒13  โครงงานอาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒14  ชางปกดวยมือ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒15  เครื่องดื่มสมุนไพร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒16  มหัศจรรยเศษผา 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒17  งานจัดดอกไม 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒18  งาน DIY (Do It Yourself) 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม (งานชาง) 
ง๓๐๒3๑  ชางเขียนแบบ ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒32  ชางเขียนแบบ ๒ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒33  ชางเขียนแบบแผนคลี่ ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒34  ชางเขียนแบบแผนคลี่ 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒35  ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒36  ชางซอมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒37  ชางซอมพัดลมไฟฟา 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒38  ชางอิเล็คทรอนิคสเบ้ืองตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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รายวิชาเพิ่มเติม (งานเกษตร) 
ง๓๐๒6๑  การจัดสวนทั่วไป 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒62  การขยายพันธุพืช 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒63  การปลูกไมดอกไมประดับ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒64  การปลูกพืชสมุนไพร 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒65  การปลูกพืชผักสวนครัว 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒66  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม (งานธุรกิจ) 
ง๓๐๒8๑  ระเบียนการเงิน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒82  เอกสารุธรกิจ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒83  งานสํานักงาน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒84  หลักการขายเบ้ืองตน 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒85  การบัญชีเบื้องตน ๑ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒86  การบัญชีเบื้องตน 2 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒87  การประกอบธุรกิจขนาดยอม(SMEs) 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒88  ธุรกิจทั่วไป 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒89  บุคลิกภาพพนักงานขาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒90  การประกันภัย 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ง๓๐๒91  การคุมครองสิทธิผูบริโภค 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง30101 รายวิชา การงานอาชีพ ๑                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง              จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการปลูกพืช ขยายพันธุพืช และกระบวนการเลี้ยงสัตว เพื่อการดํารงชีวิต 
 ฝกปฏิบัติงานเก่ียวกับกระบวนการปลูกพืช ขยายพันธุพืช และสํารวจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวใน
ทองถ่ิน เพ่ือการดํารงชีวิต โดยใชทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหาและทักษะการแสวงหาความรูในการฝกปฏิบัติงาน เพ่ือใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถในการทํางานดานงานเกษตรเพ่ือการดํารงชีวิต 
 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ ขยัน อดทน ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง 
รับผิดชอบ มุงมั่นในการทํางาน ทํางานเปนขั้นตอน เปนระบบ บรรลุเปาหมาย ปลอดภัย มีความคิด
สรางสรรค ใชทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคา และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
ตัวชี้วัด 

ง๑.๑ ม.4-6/๑, ม.4-6/๒, ม.4-6/๓, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7 
ง2.๑ ม.4-6/๑, ม.4-6/๒, ม.4-6/๓, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
 
รวมทั้งหมด  12  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง30102 รายวิชา การงานอาชีพ 2                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง              จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ประเภท ลักษณะ ขั้นตอนกระบวนการของการ
ประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงดวยการทําประกันภัย การเงินและการบัญชี
สํ าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) ศึกษาธุรกิจไอซีที  และพาณิชย อิเล็กทรอนิกส 
(E-Commerce) ความหมายวัตถุประสงค  ประโยชน องคประกอบหลัก ขั้นตอนการทําพาณิชย
อิเล็คทรอนิกส ในยุคเทคโนโลยี ๔.0 
 ปฏิบัติงานศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ บันทึกวิเคราะหสรุปความรู วางแผน
ออกแบบ การบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) งานสํานักงาน การทําบัญชีและการเงิน
การตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภค สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) การเลือกทํา
ประกันภัยสําหรับธุรกิจ ทดลองฝกปฏิบัติใชงานธุรกิจไอซีที และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)  
ฝกทักษะแกปญหาในการใชงานพาณิชยอิเล็คทรอนิกส (E-Commerce) แกปญหาในการใชงานและ
ขอจํากัดของทักษะความสามารถ และสิ่งแวดลอมในการทํางานอยางประหยัด คุมคา และถูกวิธี 
 มีความมุงมั่นทํางานสําเร็จ เห็นคุณคาของการทํางาน ทํางานอยางมีความสุข ดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย อดออมและอดทน มีเหตุผล มีความพอประมาณและมีภูมิคุมกัน  
มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจรติ 
 
ตัวชี้วัด 

ง๑.๑ ม.4-6/๑, ม.4-6/๒, ม.4-6/๓, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวัด 
  



318 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง30103 รายวิชา การงานอาชีพ 3                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง              จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความหมาย ความสําคัญของครอบครัว และสัมพันธภาพในครอบครัว หนาที่และบทบาท
สมาชิกที่ดีของครอบครัว หลักการอยูรวมกับเพ่ือน การทํางานรวมกับเพ่ือน และแนวปฏิบัติในการทํางาน
รวมกับบุคคลในชุมชน การเลือก การดูแลรักษาผา เสื้อผา และเครื่องแตงกาย การซอมแซมเสื้อผา ความรู
เบ้ืองตนเก่ียวกับการตัดเย็บเสื้อผา การดัดแปลงเสื้อผา และการตัดเย็บเบื้องตน คุณคา ประเภทของงาน
ประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย หลักการออกแบบงานประดิษฐท่ีเปนเอกลักษณไทย การเก็บรักษาหลักการ
และประโยชนของการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร 
 มีทักษะในการเลือก การดูแลรักษา การเก็บรักษาเสื้อผา และเครื่องแตงกาย วิธีการซอมแซม
เสื้อผา  สามารถตัดเย็บเสื้อผา ของใชอยางงายดวยตนเอง วิธีการดัดแปลงเสื้อผา การเก็บรักษาอาหารสด 
อาหารแหง   เครื่องปรุงและอาหารกระปอง งานประดิษฐของใชที่เปนเอกลักษณไทย วิธีการถนอมอาหาร
และการแปรรูปอาหาร 
 มีเจตคติท่ีดีตอกระบวนการทํางาน ใชกระบวนการกลุมทํางานดวยความเสียสละ ตัดสินใจ
แกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล และมีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพสุจรติ 
 
ตัวชี้วัด 

ง๑.๑ ม.4-6/๑, ม.4-6/๒, ม.4-6/๓, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ง2.๑ ม.4-6/๑ 
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
  



319 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง30104 รายวิชา การงานอาชีพ 4                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6         เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง              จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคนควาความสําคัญของงานชาง ทักษะในงานชาง การติดตั้ง ประกอบ ซอมแซมอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช สิ่งอํานวยความสะดวกในบานและโรงเรียน ศึกษาคนควาความหมายงานประดิษฐ 
ประเภท คุณคาของงานประดิษฐท่ีเปนเอกลักษณไทย  
 ฝกปฏิบัติทักษะในงานชาง การติดตั้งและประกอบการติดต้ังกอกน้ํา การเดินสายไฟภายในบาน
และโรงเรียนเพ่ือซอมแซมหรือเพ่ิมเติมดวยตนเอง ซอมแซมอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆในบานและโรงเรียน ฝกปฏิบัติการทํางานรวมกันเปนกลุม ชวยกันพัฒนาความคิดสรางสรรค 
ฝกการจัดการในการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหาในงานชาง สรางและประดิษฐสิ่งของใชที่เปน
เอกลักษณไทย เพ่ือเปนแนวทางสรางรายไดจากงานประดิษฐ 
 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในดานความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย ยืดอายุการใชงาน
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกในบานและโรงเรียน โดยใชพลังงานทรัพยากรอยางใน
การทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนไมท้ิงใหเปนขยะ ตลอดจนเปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณแีละภูมิปญญาของไทยตอไป 
 
ตัวชี้วัด 

ง๑.๑ ม.4-6/๑, ม.4-6/๒, ม.4-6/๓, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
  



320 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30201 รายวิชา ขนมไทย                     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 อธิบายประวัติความเปนมาของขนมไทย ประเภทของขนมไทย วัตถุดิบที่ใชในการทําขนมไทย 
ขนมไทยในแตละภาค ขนมไทยในแตละเทศกาล ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับวัตถุดิบและอุปกรณในการ
ทําขนมไทย หลักการชั่งตวง หลักการและเทคนิคการทําขนมไทยแตละชนิด การจัดธุรกิจขนมไทยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
 ปฏิบัติการทําขนมไทยชนิดตางๆ ตามขั้นตอนวิธีการการทําขนมไทยชนิดตาง ๆ ปฏิบัติ ขนมไทย
ชนิด ตาง ๆ ตามความสนใจ โดยใชกระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการการ
ทํางานกลุมกระบวนการ กระบวนการฝกทักษะปฏิบัติ กระบวนการบริหารจัดการ การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน และกระบวนการสรางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 เห็นคุณคาของการทําขนมไทย นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทํางานเปนกระบวนการ 
ความ  มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความสําคัญ และประวัติความเปนมาของขนมไทย 
2. อธิบายลักษณะของขนมไทยแตละประเภท 
3. จําแนกประเภทของขนมไทยได 
4. อธิบายลักษณะของวัตถุดิบท่ีใชในการทําขนมไทย 
5. อธิบายลักษณะและยกตัวอยางขนมไทยแตละภาค 
6. อธิบายหลักการและเทคนิคการทําขนมไทยได 
7. เลือกใชวัสดุและอุปกรณในการทําขนมไทยได 
8. ปฏิบัติการทําขนมไทยตามขั้นตอนวิธีการทําขนมไทยประเภทตาง ๆ 
9. มีทักษะในการทําขนมไทย จัดทําธุรกิจขนมไทยได 
10. มีกิจนิสัยที่ดีในการทาํขนมไทย ปฏิบัติงานดวยความประณีตและประหยัด 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
  



321 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30202 รายวิชา ขนมอบ                     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาขนมอบประเภทตางๆ ศัพทที่ใชในการทําขนมอบ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ การใชและ 
การเก็บรักษา มาตราชั่ง ตวง การใชเตาอบ 
 ฝกปฏิบัติการชั่ง ตวง ผสมและประกอบขนมอบ ปฏิบัติงานทําขนมอบประเภทตาง ๆ เชน คุกก้ี 
ขนมปง เคกและแตงหนาเคกอยางงาย เก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม คํานวณคาใชจาย กําหนด
ราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – รายจาย และประเมินผลเพื่อใหมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะในการทําขนมอบ  และจําหนายได 
 เพ่ือใหมีความเสียสละในการทํางาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงม่ันในการทํางาน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการทํางานอยางประหยัด  คุมคา 
ถูกวิธี และมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
1. บอกความสําคัญ ประเภท ความหมายของคําศพัทเก่ียวกับขนมอบได 
2. บอกวัสดุ-อุปกรณ วิธีการเลือกใช เก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ ในการทาํขนมอบได 
3. บอกชนิดและคุณสมบัติของวัตถุดิบและอธิบายวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบในการทําขนมอบได 
4. อธิบายวิธีการบรรจุ  และวิธีการเก็บรักษาขนมอบไวไดนานและถูกสุขลักษณะได 
5. ทําบัญชีรายรับ-รายจายและกําหนดราคาขนมอบได 
6. สามารถวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลการทําขนมอบชนิดตาง ๆ ได 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



322 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30203 รายวิชา อาหารจานเดียว                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายความสําคัญ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทําอาหารจานเดียวชนิดตาง ๆ การ
เลือกใช การเก็บรักษา วัสดุอุปกรณที่ใชในการทําอาหารจานเดียว การเลือกซื้อ วัสดุ อุปกรณ ในการ
ทําอาหารจานเดียว 
 ปฏิบัติงานดวยกระบวนการกลุม การแสวงหาความรู กระบวนการและการแกปญหา และการจัด
การศึกษาจากแหลงเรยีนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 เพื่อใหมีลักษณะนิสัยรักการทํางาน มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคา มีเจตคติท่ีดีและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานทํา 
 
ผลการเรียนรู 
1. สามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของอาหารจานเดียวได  
2. สามารถบอกชื่อและระบุประเภทของอาหารจานเดียวได 
3. สามารถบอกชื่อและอธิบายวิธีการใชเครื่องมือเครื่องใชในการทําอาหารจานเดียวรวมทั้งการดแูลรักษา
 อุปกรณไดถูกตองและปลอดภัย 
4. สามารถทําและบอกเทคนิคในการทําอาหารจานเดยีวประเภทตางๆได 
5. ตระหนักในการแสวงหาความรู กระบวนการโดยใชเทคโนโลยีตางๆ 
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
 อยางคุมคาเพื่อการดํารงชีวิต 
7. มีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณเห็นแนวทางในงานอาชีพและเกิดเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ       
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



323 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30204 รายวิชา อาหารวาง                     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และประเภทของอาหารวาง เทคนิคการประกอบ
อาหารวางแตละชนิด การเลือกซื่ออาหารสด อาหารแหง การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การใชและการเก็บรักษา
มาตราชั่ง ตวง ที่เหมาะสมกับชนิดของอาหาร 
 เลือกใชวัสดุอุปกรณ เลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง นํามาปฏิบัติงานประกอบอาหารวางประเภท   
ตาง ๆ เชน อาหารวางคาว หวาน คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน
ทําบัญชีรายรบั รายจาย มีทักษะและเทคนิควิธีการประกอบอาหารวาไปใชในชีวิตประจําวัน เปนแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
 มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดออม มุงมั่นอดทนในการทํางาน ตระหนักในการใช
พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
1. เขาใจความหมายความสําคัญและประโยชนของอาหารวาง 
2. เลือกซื้ออาหารสด อาหารแหงไดเหมาะสมกับอาหารวางแตละประเภท 
3. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใชไดเหมาสมกับประเภทอาหารวาง 
4. ปฏิบัติงานปรงุอาหารวางประเภทตาง ๆ ได 
5. คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนายอาหารวาง และบันทึกการปฏิบัติงานการทําบัญชี
 รายรบั รายจาย 
6. มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดออม มุงม่ัน อดทนในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช
 พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



324 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30205 รายวิชา การถนอมอาหาร                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และหลักการถนอมอาหาร การเลือกอาหาร ภาชนะ 
อุปกรณและเคร่ืองใช เทคนิคและวิธีการถนอมอาหาร ความสําคัญของการปรุงแตงอาหาร ชนิด คุณสมบัติ 
และปริมาณที่ใช การเก็บรักษา การสงวนคณุคาโภชนาการ 
 ปฏิบัติฝกทักษะการถนอมอาหารตามฤดูกาลทองถ่ิน ตามกรรมวิธีตาง ๆ เชนการฝกปฏิบัติถนอม
อาหารดวยวิธีการตาก การดอง การใชน้ําตาล การปรุงแตงรส รมควัน หมักดอง ใชอุณหภูมิสูง ใชสารเคมี
ปรุงแตอาหาร บรรจุและเก็บอาหารที่ถนอมแลวใหถูกตองตามหลักโภชนาการ และสุขลักษณะ คํานวณ
คาใชจาย กําหนดราคา จัดนิทรรศการจําหนาย จดบันทึกปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ รายจายและ
ประเมินผล 
 มีเจตคติที่ดีตอการถนอมอาหาร ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความมุงมั่นทํางานจนสําเร็จ เห็นคุณคา
ของการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและหลักการถนอมอาหาร 
2. เลือกอาหาร ภาชนะ อุปกรณและเครื่องใชในการถนอมอาหารไดอยางเหมาะสม 
3. การฝกปฏิบัติถนอมอาหารรูปแบบตาง ๆ 
4. บรรจุและเก็บอาหารที่ถนอมแลวใหถูกตองตามหลักโภชนาการ และสุขลักษณะ 
5. คํานวณคาใชจาย กําหนดราคา 
6. จัดนิทรรศการจําหนาย จดบันทึกปฏิบัติงาน 
7. ทําบัญชีรายรับ รายจายและประเมินผล 
8. เจตคติที่ดีตอการถนอมอาหาร ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความมุงมั่นทํางานจนสําเร็จ เห็นคุณคา ของ
 การทํางาน 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



325 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30206 รายวิชา ประดิษฐของใชจากวัสดุทองถิ่น  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ แหลงวัสดุทั้งที่เปนวัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห คณุสมบัติของ
วัสดุทองถ่ิน เคร่ืองมืออุปกรณ การออกแบบ ใหตรงตามความตองการของตลาด วิธีการผลิต ถัก ผูก พัน 
สาน ฯลฯ การบรรจุหีบหอ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน     
 ปฏิบัติการออกแบบสํารวจผลิตภัณฑ และแหลงวัสดุทองถ่ินและหรือ วัสดุสังเคราะห ออกแบบให
เหมาะสมกับวัสดุทองถ่ิน เตรียมเคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณ ผลิตชิ้นงานดวยวิธีการตาง ๆ ตกแตงขั้นสําเร็จ 
ทําบัญชีรายรบั – รายจาย กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
 เพ่ือใหเกิดนิสัยรักการทํางานมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบตามแบบที่กําหนดหรือตามความคิด
สรางสรรคมีทักษะเก่ียวกับการเลือกวัสดุ สามารถทําผลิตภัณฑตามขั้นตอนและจัดจําหนายได 
 
ผลการเรียนรู 
1. มีความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานผลิตภัณฑวัสดุทองถ่ิน 
2. อธิบายการเลือกใช การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประดิษฐ 
3. บอกประเภทและออกแบบผลิตภัณฑดวยวิธีที่กําหนด และเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม 
4. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน 
 และทกัษะการแสวงหาความรู 
5. มีนิสัยรักการทํางานมีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



326 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30207 รายวิชา งานประดิษฐของชํารวย  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความหมายความสําคัญ ประโยชนประเภทของของชํารวย และหลักการ วิธีการ ข้ันตอน 
การเลือกใช การเก็บรักษาเคร่ืองมือเครื่องใชในการประดิษฐของชํารวยโดยศึกษาจากแหลงเรียนรู  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ปฏิบัติการออกแบบโดยใชทักษะกระบวนการ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา
ทักษะการทํางานรวมกัน  และทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบประดิษฐ
ของชํารวย 
 เกิดนิสัยรักการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด
คุมคา เพื่อการดาํรงชีวิตและครอบครวั 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมายความสําคัญ และประโยชนของของชํารวย 
2. อธิบายการเลือกใช การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประดิษฐของชํารวย    
3. บอกประเภทและหลักการการประดิษฐของชํารวยแตละประเภทได  
4. ออกแบบ สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
5. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน 
 และทกัษะการแสวงหาความรูในการประดิษฐของชํารวย 
6. มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคาในการประดิษฐของชํารวย 
 เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



327 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30208 รายวิชา งานรอยมาลัย   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย ความสําคัญ ของการรอยมาลัย วัสดุอุปกรณที่ใชในการ
รอยมาลัย  การรอยมาลัยตุม มาลัยชํารวย มาลัยซีก มาลัยกลม แบบตาง ๆ 
 ฝกปฏิบัติการรอยมาลัยตามขั้นตอนกระบวนการรอยมาลัยโซ  มาลยัคลองมือ แบบและลายตางๆ 
โดยใชทักษะกระบวนการทํางาน และการแกปญหา สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน  และ
เปนแนวทางในการดํารงชีวิตในสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีความคดิสรางสรรค  
 เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะ
นิสัย ที่ดีในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายประวัติความเปนมาความหมาย ความสําคัญ ของการรอยมาลัย 
2. อธิบายสวนประกอบตางๆของมาลยัและการเลอืกใชวัสดุอุปกรณ 
3. ปฏิบัติการการรอยมาลัยตุม 
4. ปฏิบัติการการรอยมาลัยซีก 
5. ปฏิบัติการรอยมาลัยกลม 
6. ปฏิบัติการการรอยมาลัยชํารวยแบบตางๆ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



328 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30209 รายวิชา งานใบตอง   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห ความหมายความสําคัญ ประโยชนและหลักการ วิธีการ ขั้นตอน การเลือกใช การ
เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน จากวัสดุในทองถ่ินโดยศึกษาจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 โดยใชทักษะกระบวนการงานใบตองพ้ืนฐาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา
ทักษะการทํางานรวมกัน และทกัษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยีในการ  
 เพ่ือใหเกิดนสิัยการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด
คุมคา เพื่อการดาํรงชีวิตและครอบครวั 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมายความสําคัญของงานใบตอง 
2. บอกประโยชนและหลักการ วิธีการ ข้ันตอนของงานใบตอง 
3. อธิบายการเลือกใช การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชของงานใบตอง 
4. บอกประเภทและหลักการการงานใบตอง 
5. สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
6. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน 
 และทกัษะการแสวงหาความรูงานใบตอง 
7. ปฏิบัติงานใบตองที่กําหนดให 
8. มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคาในงานใบตองเพื่อการ
 ดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30210 รายวิชา งานประดิษฐดอกไม 1  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาคนควาและอธิบายความสําคัญ ข้ันตอน วิธีการในการใชวัสดุอุปกรณ การประดิษฐดอกไม
รูปแบบตาง ๆ ดวยกระดาษยน ๒ หนา 
 ฝกปฏิบัติงานตามข้ันตอน วิธีการ การประดิษฐดอกไมดวยกระดาษยนในรูปแบบตาง ๆ โดยใช
ทักษะกระบวนการการทํางาน การแกปญหา การทํางานรวมกัน   
 มีนิสัยรักการทํางาน มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน จิตสํานึกในการใชพลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด คุมคาเพ่ือการดํารงชวีิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของดอกไมประดิษฐได 
2. อธิบายวิธีการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานใหปลอดภัยได 
3. อธิบายขั้นตอนวิธีการเลือกใชเครื่องมือเครื่องใชในการประดิษฐดอกไมดวยกระดาษยนแบบตาง ๆ ได 
4. ปฏิบัติการประดิษฐดอกไมประดิษฐแบบตางๆได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



330 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30211 รายวิชา งานประดิษฐดอกไม 2  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 อธิบายความสําคัญ ขั้นตอน วิธีการในการใชวัสดุอุปกรณ การประดิษฐดอกไม ดวยวัสดุตาง ๆ 
ตามความคิดสรางสรรค โดยศึกษาจากแหลงเรยีนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ฝกปฏิบัติออกแบบตามขั้นตอน วิธีการ การประดิษฐดอกไมในรูปแบบตาง ๆ โดยใชทักษะ
กระบวนการ การทํางาน การแกปญหา การทํางานรวมกัน คํานวณคาใชจาย กําหนดราคา และประเมินผล
ได 
 เกิดนิสัยรักการทํางาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคา เพ่ือการดํารงชีวิต 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความสําคัญของดอกไมประดิษฐได 
2. อธิบายวิธีการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานใหปลอดภัยได 
3. อธิบายขั้นตอน วิธีการ ในการประดิษฐดอกไมดวยวัสดุธรรมชาติแบบตาง ๆ ได 
4. ปฏิบัติการประดิษฐดอกไมแบบตางๆตามความคิดสรางสรรค 
5. คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาและประเมินผลได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30212 รายวิชา แกะสลักผักผลไม  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ของการทํางาน ประกอบดวยงานแกะสลักและตกแตง
อาหาร เขาใจหลักการเลือกซื้อผักผลไมมาใชในงานแกะสลัก วิธีการและขั้นตอนการแกะสลักและตกแตง
อาหาร 
 มีทักษะในการทํางานรวมกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น และทํางานตามกระบวนการของการ
แกะสลักผักผลไม มีทักษะในการเลือกเครื่องใชในงานแกะสลักผักและผลไม เลือกวัสดุนํามาแกะสลัก  
มีทักษะในการเลือก ใช และเก็บรักษาเครื่องมือ เคร่ืองใช วัสดุ และอุปกรณตามขั้นตอนและเหมาะสมกับ
งาน มีทักษะในการเลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับงาน มีทักษะในการทํางานตามกระบวนการ
ทํางานและการจัดการโดยอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 เพ่ือเปนแนวทางในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพสุจริต ทํางานอยางมีคุณภาพ  
เห็นประโยชนมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู 
1. สามารถบอกประวัติความเปนมาของงานแกะสลักผักและผลไมได 
2. สามารถบอกคําศัพทที่ใชในการแกะสลักผักและผลไมไดถูกตอง 
3. สามารถเลือกและเตรียมวัสดุ – อุปกรณในงานแกะสลักผักและผลไมได 
4. สามารถบอกวิธีการเก็บรักษางานแกะสลักผักและผลไมไดถูกตอง 
5. สามารถวิเคราะหและออกแบบงานแกะสลักผักและผลไมได 
6. สามารถทําบัญชีรายรับรายจายและกําหนดราคาคาบรกิารได 
7. สามารถปฏิบัติงานแกะสลักผักผลไมและจัดตกแตงไดสวยงามเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30213 รายวิชา โครงงานเพื่ออาชีพ  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรู เ ก่ียวกับความหมาย จุดมุงหมาย ลักษณะ ความสําคัญ ประเภทรูปแบบ 
องคประกอบ หลักการพื้นฐาน ขั้นตอน คุณลักษณะที่ดีตออาชีพ และวงจรของการจัดทําโครงงานเพ่ืออาชีพ 

 ฝกปฏิบัติเลือกอาชีพไดเหมาะสมกับกลุมของตนเอง “หนึ่งกลุม หนึ่งอาชีพ” ไดอยางถูกตองและ
สรางสรรคตามกระบวนการวงจรของการจัดทําโครงงานเพื่ออาชีพ ดวยทักษะกระบวนการปฏิบัติ การ
แกปญหา การทํางานรวมกันเปนกลุม  โดยบูรณาการการใชเทคโนโลยีมาใชเพ่ือสรางโครงงานอาชีพท่ีสุจริต 
 มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพที่สุจริต  รักการทํางาน ความเปนระเบียบ มีความสามัคคี  
มีคุณธรรม รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมาย จุดมุงหมาย ลักษณะ ความสําคัญ ประเภท รูปแบบ องคประกอบ ของโครงงาน
 เพื่ออาชีพได 
2. บอกความสําคัญ หลักการสําคัญ วัตถุประสงค และประโยชนของการทําโครงงานเพ่ืออาชีพ ของกลุม
 ตนเองได   
3. นําหลักการและแนวทางการทําโครงงานเพื่ออาชีพไป เลือกปฏิบัติอาชีพไดเหมาะสมกับกลุมของ
 ตนเอง “หนึ่งกลุม หนึ่งอาชีพ” ไดอยางถูกตองครบถวน ตามวงจรกระบวนการการจัดทํา โครงงาน
 เพื่ออาชีพ  
4. นําเสนอเผยแพรผลงาน“หนึ่งกลุม หนึ่งอาชีพ” ได 
5. เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของตนเอง ในการประกอบอาชีพสุจริต รักการทํางาน และมีความ
 รับผิดชอบ เกิดความสามัคคี มีคุณธรรม ตอสังคมสวนรวม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30214 รายวิชา ชางปกดวยมือ   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห ความหมายความสําคัญ ประโยชนและหลักการ วิธีการ ขั้นตอน การเลือกใช การ
เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในที่ใชในการปกดวยมือโดยศึกษาจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 โดยใชทักษะกระบวนการ  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหาทักษะการทํางาน
รวมกัน  และทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบการปกดวยมือ 
 เพ่ือใหเกิดนสิัยการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด
คุมคา เพื่อการดาํรงชีวิตและครอบครวั 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมายความสําคัญของการปกดวยมือ 
2. บอกประโยชนและหลักการ วิธีการ ข้ันตอนของการปกดวยมือ 
3. อธิบายการเลือกใช การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปกดวยมือ 
4. บอกประเภทและหลักการการปกดวยมือ 
5. สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
6. มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน 
 และทกัษะการแสวงหาความรูในการปกดวยมือ 
7. ปฏิบัติการการปกดวยมือ 
8. มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคาในการปกดวยมือ เพ่ือการ
 ดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30215 รายวิชา เครื่องดื่มสมุนไพร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควาความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับความหมาย ชนิด และประเภทของเคร่ืองดื่มสมุนไพร 
เทคนิควิธีการผลิตเครื่องดื่มจากสมุนไพร สรรพคุณประโยชนของเคร่ืองดื่มสมุนไพร การบรรจุภัณฑและการ
จัดจําหนายเคร่ืองด่ืมสมุนไพรในยุคสังคมปจจุบัน 
 ปฏิบัติ เลือกผลิตเคร่ืองดื่มสมุนไพร ที่ไดจากแหลงตาง ๆ ในทองถ่ินมาเพิ่มมูลคาโดยใชเทคนิค
วิธีการผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ การบรรจุภัณฑ และการจัดจําหนายเคร่ืองดื่มสมุนไพรที่เหมาะสมและ
สรางสรรค กับธุรกิจตลาดสมัยใหม  คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ รายจายและประเมินผล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา
เคร่ืองดื่มสมุนไพรไปจําหนายเปนงานอาชีพเสริมได 
 มีกิจนิสัยท่ีดีตอกระบวนการทํางาน ดวยความอดทน เสียสละ ตัดสินใจทํางานอยางมีเหตุผล  
มีความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ สะอาด สรางสรรค ใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา  และทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยกระบวนการกลุม และนําความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชีพได 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความรูเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมสมุนไพร และสรรพคุณประโยชนได 
2. สามารถเลือกใชสมุนไพร วัสดุอุปกรณจากแหลงตาง ๆ ในทองถ่ินมาผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรได 
3. สามารถผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร และนําเสนอเทคนิควิธีการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรได  
4. ออกแบบเลือกบรรจุภัณฑเครื่องดื่มสมุนไพรไดอยางเหมาะสม สะอาด และปลอดภัย 
5. คํานวณคาใชจาย ตนทุน กําหนดราคาขายได วางแผนเลือกชองทางการจัดจําหนายเครื่องดื่ม สมุนไพรได   
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30216 รายวิชา มหัศจรรยเศษผา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูเก่ียวกับความสําคัญ ประเภท ชนิด ประโยชนของเศษผา หลักการ วิธีการ ข้ันตอน 
การเลือกใช วัสดุอุปกรณและการเก็บรักษา ในการสรางงาน “มหัศจรรยเศษผา” จากแหลงเรียนรู  
ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 
 ปฏิบัติการออกแบบชิ้นงาน “มหัศจรรยเศษผา” โดยใชทักษะกระบวนการ  ทักษะการจัดการ  
ทักษะกระบวนการแกปญหาทักษะการทํางานรวมกัน  ทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยี    
ในการออกแบบสรางชิ้นงานจากเศษผา “มหัศจรรยเศษผา” ในรปูแบบตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคาชิ้นงานไดอยาง
สรางสรรค คํานวณคาใชจาย ตนทุน กําหนดราคา จัดทําบัญชีรายรับรายจาย เลือกชองทางจําหนาย และ
นําเสนอผลงาน 
 เกิดนิสัยรักการทํางาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  มีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคา เพื่อการดํารงชีวิต 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความสําคัญ ประเภท ชนิด ประโยชนของเศษผา วัสดุอุปกรณในการใชงานและการเก็บรักษาได 
2. เลือกใชเศษผา วัสดุอุปกรณ ที่ใชในการออกแบบและสรางชิ้นงานไดเหมาะสมและปลอดภัย 
3. ขอมูลจากแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการเทคโนโลยี 
4. ออกแบบ และสรางชิ้นงานจากเศษผา “มหัศจรรยเศษผา” รูปแบบตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค  
5. คํานวณคาใชจาย ตนทุน กําหนดราคา จัดทําบัญชีรับจาย เลือกชองทางจําหนายได   
6. มีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคาในการสรางงาน  “มหัศจรรยเศษ
 ผา” เพ่ือการดาํรงชีวิตและครอบครัว 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



336 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30217 รายวิชา งานจัดดอกไม   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความรูท่ัวไปของประเภท ชนิดดอกไมในงานพิธีตาง ๆ องคประกอบของผลงาน หลักการ 
วิธีการ ขั้นตอน การเลือกใช วิธีการจัดดอกไมรูปแบบตาง ๆ วัสดุอุปกรณและการเก็บรักษาเคร่ืองมือ  
ในการจัดดอกไมโดยศึกษาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และภูมิปญญาทองถ่ิน  
 ปฏิบัติ ออกแบบและการจัดดอกไมรูปแบบตาง ๆ เลือกวัสดุอุปกรณมาใชในการจัดดอกไมแบบ
ตาง ๆ ไดอยางสวยงาม เหมาะสมกับงานพิธีมงคลและงานพิธีอวมงคล โดยใชทักษะกระบวนการ  ทักษะ
การจัดการ  ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูทองถ่ินและแหลงเรียนรูทางอินเตอรเน็ต เพ่ือใชในการออกแบบและการจัดดอกไมอยางสรางสรรค  
คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ รายจาย และ
ประเมินผล โดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีเจตคติที่ดีตออาชีพการประกอบอาชีพการจัดดอกไม ใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยาง
ประหยัดคุมคา สรางสรรค เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับประเภท ชนิดดอกไม องคประกอบของการจัดดอกไมรูปแบบตาง ๆ    
2. เลือกวัสดุอุปกรณ และเก็บรกัษาวัสดุอุปกรณการจัดดอกไมได 
3. สามารถออกแบบและฝกปฏิบัติการจัดตกแตงดอกไมในงานพิธีตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 
4. จัดทําบัญชีรายรับรายจาย คาํนวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จดบันทึกการปฏิบัติงานได 
5. นําเสนอเผยแพรผลงาน ได 
6. มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพการจัดดอกไม และมีแนวทางนําความรูและทักษะเก่ียวกับการจัด
 ดอกไมไปสรางรายไดใหกับตนเอง 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



337 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30218 รายวิชา งาน DIY (Do It Yourself) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูทั่วไปกับเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะ ประโยชน หลักการ 
วิธีการ ขั้นตอน การเลือกใชวัสดุอุปกรณและการเก็บรักษา ของการสรางงาน DIY (Do It Yourself) จาก
แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน เครอืขายสังคมออนไลน  (Social Network) 
 ปฏิบัติการวางแผน ออกแบบ สรางชิ้นงาน DIY (Do It Yourself) ตามหลักการ วิธีการ ขั้นตอน 
เลือกใชวัสดุอุปกรณและเก็บรักษา เพ่ือเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใชไดอยางคุมคาปลอดภัย เปนแนวทาง
ชวยลดภาวะโลกรอนที่เกิดจากปญหาวัสดุเหลือใช  โดยใชทักษะกระบวนการ  ทักษะการจัดการ  ทักษะ
กระบวนการแกปญหาทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะแสวงหาความรู และกระบวนการเทคโนโลยีในการ
ออกแบบสรางชิ้นงาน DIY (Do It Yourself) 
 เกิดนิสัยรักการทํางาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีจิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากร
สิ่งแวดลอมอยางประหยัดคุมคา เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะ ประโยชน ของงาน DIY (Do It Yourself) 
2. อธิบายการเลือกใชวัสดุอุปกรณและการเก็บรักษาของงาน DIY (Do It Yourself) ได 
3. อธิบายหลักการ วิธีการ ข้ันตอน ของการสรางงาน DIY (Do It Yourself) แตละประเภทได  
4. ออกแบบ สรางชิ้นงาน  DIY (Do It Yourself)  ไดอยางสรางสรรค 
5. มีจิตสํานึกในการใชทรัพยากร และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางประหยัดคุมคาในการสรางงาน DIY (Do 
 It Yourself)    
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30231 รายวิชา ชางเขียนแบบ 1  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายและลักษณะอาชีพของวิชาเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณ และการใช
รวมถึงการบํารุงรักษา  ลักษณะของเสน  และลักษณะตัวอักษรไทย อังกฤษที่ใชในงานเขียนแบบ 
 ปฏิบัติฝกทักษะ การเขียนตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ใชในงานเขียนแบบการใช 
เคร่ืองมือ และอุปกรณงานเขียนแบบ การวัด การอานคาการวัดระบบอังกฤษและระบบเมตริก 
 เห็นคุณคาและความสาํคัญของงานเขียนแบบ มีความละเอียดรอบคอบ มุงมั่น รักการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู 
1. บอกความหมายและลักษณะอาชีพของวิชาเขียนแบบไดถูกตอง 
2. อธิบาย ลักษณะ เครื่องมือ  อุปกรณ และการใชงานรวมถึงการบํารุงรักษา 
3. บอกลักษณะของเสน และลักษณะตัวอักษรไทย  อังกฤษ ที่ใชในการเขียนแบบได 
4. ปฏิบัติและฝกการใช เคร่ืองมือ และอุปกรณงานเขียนแบบ การวัด การอานคาการวัดระบบอังกฤษ
 และระบบเมตริก 
5. ปฏิบัติและฝกทักษะ การเขียนตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีใชในงานเขียนแบบ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30232 รายวิชา ชางเขียนแบบ 2  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับ ชนิดของแบบ การอาน และมองแบบภาพ ๒ มิติ และภาพ ๓ มิติ มาตราสวนยอ
และขยายแบบ 
 ปฏิบัติฝกทักษะ การอานแบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพไอโซเมตริก (ISOMETRIC) การ
เขียนแบบภาพออฟบิค (OBLIQUE) สามารถใชเครื่องมือเขียนแบบอยางคลองแคลว ตลอดจนบํารุงรักษา
เคร่ืองมือและอุปกรณ ประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม สามารถคิด ออกแบบสราง
และพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน 
 เห็นประโยชนและมีเจตคติท่ีดี ตอการประกอบอาชีพสจุรติ ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน  
ซื่อสัตย  ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและ
ถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายชนิดของแบบ การอาน และมองแบบภาพ ๒ มิติ และภาพ ๓ มิติ มาตราสวนยอและขยายแบบได 
2. อธิบายและฝกปฏิบัติวิธีการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ และการรักษาความสะอาดในงานเขียน
 แบบได 
3. ปฏิบัติฝกทักษะ การอานแบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพไอโซเมตริก (ISOMETRIC) การเขียน
 แบบภาพออฟบิค (OBLIQUE) 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30233 รายวิชา ชางเขียนแบบแผนคล่ี 1  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับการอานแบบ – เขียนแบบแผนคลี่ ดวยวิธีอยางงาย เสนขนาน การกําหนด
สัญลักษณงานเชื่อม รอยตอและมาตรฐานงานเชื่อม 
 ปฏิบัติเขียนแบบแผนคลี่ ดวยวิธีอยางงาย ดวยวิธีเสนขนาน  
 เห็นประโยชน คุณคาและความสําคัญของงานชางเขียนแบบแผนคลี่๑ มีความละเอียดรอบคอบ 
มุงมั่น  รกัการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู 
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานและเขียนแบบแผนคลี่ 
2. อธิบาย ลักษณะ เครื่องมือ  อุปกรณ และการใชงานรวมถึงการบํารุงรักษา 
3. เพ่ือใหมีความสามารถกําหนดสัญลักษณและมาตรฐานงานเชื่อม 
4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีการอยางงายได 
5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีการเสนขนานได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30234 รายวิชา ชางเขียนแบบแผนคล่ี 2  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับการอานแบบ – เขียนแบบแผนคลี่ ดวย เสนรัศมี เขียนแบบแผนคลี่ ดวย เสน
สามเหลี่ยม การกําหนดสัญลักษณงานเชื่อม รอยตอและมาตรฐานงานเชื่อม 
 ปฏิบัติเขียนแบบแผนคลี่ ดวย เสนรัศมี   เขียนแบบแผนคลี่ ดวย เสนสามเหลี่ยม 
 เห็นประโยชน คุณคาและความสําคัญของงานชางเขียนแบบแผนคลี่๒ มีความละเอียดรอบคอบ 
มุงมั่น  รกัการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู 
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานและเขียนแบบแผนคลี่ 
2. อธิบาย ลักษณะ เครื่องมือ  อุปกรณ และการใชงานรวมถึงการบํารุงรักษา 
3. เพ่ือใหมีความสามารถกําหนดสัญลักษณและมาตรฐานงานเชื่อม 
4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีการเสนรัศมีได 
5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีการเสนสามเหลี่ยมได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



342 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30235 รายวิชา ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับไฟฟาเบื้องตน เครื่องมือวัดไฟฟา การอานแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการเดินสายไฟฟา การเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน กฎระเบียบ
ขอบังคับใน การเดินสายไฟฟา วิธีการเดินสายไฟฟาภายในบาน 
 ปฏิบัติฝกทักษะเกี่ยวกับการตอสายไฟฟาแบบตาง ๆ การเดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย การ
ติดตั้งอุปกรณไฟฟา ซอมแซมเหตุขัดของทางไฟฟา 
 เห็นประโยชน คุณคา และความสําคัญของงานชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร มีความละเอียด
รอบคอบ มุงม่ัน รักการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายเก่ียวกับประวัติและความเปนมาของไฟฟาได 
2. อธิบายเก่ียวกับทฤษฏีอิเล็กตรอนได 
3. อธิบายแหลงกําเนิดของไฟฟาได 
4. สามารถอธิบายชนิดและประเภทของไฟฟาได 
5. สามารถอธิบายเก่ียวกับหนวยวัดไฟฟา กฎของโอหม และคํานวณคากระแส แรงดันและความตานทาน
 ไฟฟาได  
6. อธิบายวิธีการตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ ได  
7. อธิบายเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
8. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลผูไดรับอันตรายจาก กระแสไฟฟาได 
9. อธิบายเก่ียวกับเคร่ืองมือวัดในงานไฟฟาได 
10. อธิบายวิธีใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณและวิธีการบํารุงดูแลรักษาได 
11. สามารถอานและใชสัญลักษณตาง ๆ เพ่ือนํามา เขียนแบบการติดตั้ง อุปกรณการเดินสายไฟฟา 
12. อธิบายประเภทและชนิดของสายไฟและทําการ ตอสายไฟฟาในแบบตาง ๆ ได      
13. สามารถเดนิสาย ตอวงจรปล๊ักกับแผงควบคุมไฟฟาได 
14. สามารถเดนิสาย ตอวงจรสวิทชทางเดียวกับหลอดอินแคนเดสเซนตได 
15. สามารถเดนิสาย ตอวงจรสวิทชทางเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนตได 
16. สามารถเดนิสาย ตอวงจรสวิทช ๒ ทาง เพ่ือควบคุมหลอดไฟ ๑ ดวงได 
17. สามารถเดนิสายและตอวงจรโดยนําวงจรยอย มาติดตั้งเปนวงจรรวมได 
18. สามารถปฏิบัติการตรวจซอม อุปกรณและวงจรไฟฟาที่ชํารุดเสียหายได 
 
รวมทั้งหมด  18  ผลการเรียนรู 
  



343 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30236  รายวิชา ชางซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาลักษณะ ประเภท หลักการทํางาน สวนประกอบ วิธีใชและการบํารงุรักษาเคร่ืองใชไฟฟาใน
บาน วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบหาขอบกพรอง การถอด
ประกอบ 
 ปฏิบัติฝกทักษะในการถอดประกอบเคร่ืองใชไฟฟา การอานคาจากเครื่องวัดไฟฟา การตรวจสอบ
หาขอบกพรองของเคร่ืองใชไฟฟา 
 เห็นประโยชน คุณคา และความสําคัญของงานชางซอมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน มีความ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มุงมั่น รกัการทํางาน และใชทรัพยากรอยางคุมคุม ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายลักษณะและประเภทของเครื่องใชไฟฟาภายในบานได 
2. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาภายในบานได 
3. อธิบายสวนประกอบของเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานได 
4. บอกวิธีใชและบํารุงรักษาเคร่ืองใชไฟฟาที่ถูกตองได 
5. อธิบายขั้นตอนการตรวจซอมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานได 
6. อธิบายขั้นตอนซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบานได 
7. สามารถถอดและประกอบเครื่องใชไฟฟาแตละประเภทได 
8. สามารถซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบานบางชนิดได 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



344 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30237    รายวิชา ชางซอมพัดลมไฟฟา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาลักษณะหลักการทํางาน สวนประกอบ วิธีใชและการบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาพัดลมที่ใช
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ชนิดของมอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบเฟสเดียว วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบหาขอบกพรอง การถอดประกอบการซอมพัดลม 
 ปฏิบัติฝกทักษะในการถอดประกอบพัดลม การใชเคร่ืองมือวัด การตรวจสอบหาขอบกพรองของ
เคร่ืองใชไฟฟาพัดลม 
 เห็นประโยชน คุณคา และความสําคัญของงานชางซอมพัดลมไฟฟา มีความละเอียดรอบคอบ 
ปลอดภัย มุงมั่น รักการทํางาน และใชทรัพยากรอยางคุมคุม ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายหลักการทํางานของมอเตอรได 
2. อธิบายสวนประกอบของมอเตอรได 
3. อธิบายชนิดของพัดลมได 
4. อธิบายสวนประกอบของพัดลมได 
5. อธิบายขั้นตอนการถอดและประกอบพัดลมได 
6. อธิบายการตรวจสอบหาขอบกพรองของพัดลมได 
7. เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาชางไฟฟา 
8. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30238    รายวิชา ชางอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับหนาที่และสัญลักษณของอุปกรณอิเล็คทรอนิกส การใชมัลติมิเตอร การบัดกรี การ
ทําแผนวงจร หลักการทํางานของเครื่องรบัเครื่องสงการตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 ปฏิบัติทักษะการตรวจสอบอุปกรณอิเล็คทรอนิกส การออกแบบแผนวงจร การใชและบํารุงรักษา     
มัลติมิเตอร การทําโครงงานอิเล็กทรอนกิส 
 เห็นประโยชน คุณคา และความสําคัญของงานชางอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มีความละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย มุงม่ัน รักการทํางาน และใชทรัพยากรอยางคุมคุม ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายหนาที่ของอุปกรณอิเล็คทรอนกิสแตละชนิดได 
2. บอกสัญลักษณของอุปกรณอิเล็คทรอนิกสได 
3. อธิบายการใชมัลติมิเตอรได 
4. อธิบายวิธีการบัดกรีท่ีถูกตองได 
5. อธิบายหลักการทํางานและสวนประกอบของเคร่ืองรับเคร่ืองสงได 
6. สามารถตรวจสอบอุปกรณอิเล็คทรอนิกสโดยใชมัลติมิเตอรได 
7. สามารถทําแผงวงจรอิเล็คทรอนิกสได 
8. สามารถประกอบและบัดกรีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบนแผนวงจรได 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30261    รายวิชา การจัดสวนท่ัวไป   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดสวน หลักการออกแบบจัดสวน การจัดตกแตงสวน สํารวจ
และวิเคราะหขอมูลพื้นฐานการจัดสวนในทองถ่ิน ออกแบบจัดสวนจากเคาโครงสวนเดิมใน พื้นท่ีกําหนดได
อยางมีความคิดสรางสรรค ถายทอดแบบแปลนสวนเปนภาพรางสองมิติ มีความคิดสรางสรรคในการเลือก
และใชวัสดุอุปกรณจัดสวนที่เหมาะสมกับแบบและสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดสวนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ดูแล
รักษา ประเมินผลการปฏิบัติงานและเผยแพรสูสาธารณชนไดอยางเหมาะสม  
 โดยใชกระบวนการทํางาน กระบวนการจัดการ กระบวนการทํางานรวมกัน กระบวนการ
แกปญหาในการทํางาน กระบวนการเทคโนโลยี  
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถสรางผลงานอยางสรางสรรค มีทักษะการทํางาน รวมกัน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
ในการทํางาน ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ใชพลังงาน ทรัพยากรในการ
ทํางานอยางคุมคาและยังยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความรูพื้นฐานการจัดสวนไดอยางถูกตอง 
2. สํารวจและวิเคราะหขอมลูพื้นฐานการจัดสวนในทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
3. อธิบายหลักการออกแบบจัดสวน และออกแบบจัดสวนในพ้ืนที่ที่ กําหนดใหไดอยางมีความคิด 
 สรางสรรค 
4. อธิบายการจัดตกแตงสวน วิเคราะหและวางแผนการปฏิบัติงานจัดสวนและปฏิบัติงานจัดสวนให 
 เหมาะสมกบสภาพพื้นที่ไดอยางเหมาะสม 
5. สรุปประเมินผลและเผยแพรผลงานการจัดตกแตงสวนไดอยางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30262    รายวิชา การขยายพันธุพืช   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ประเภทของการขยายพันธุพืช สิ่งกอสรางและ
เคร่ืองมือที่จําเปนสําหรับการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืชโดยการใชเพศ การขยายพันธุพืชโดยไมใชเพศ 
การอนุบาลพันธุไม และการปลูกพืชในภาชนะ/ปลูกในแปลง 
 ปฏิบัติการขยายพันธุพืชโดยการเพาะเมล็ด การปกชํา การตอนก่ิง การติดตา การตอก่ิง การทาบ
ก่ิง การแบง การแยก การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ และการอนุบาลพันธุไม ท่ีไดจากการขยายพันธุและปลูกพืชใน
ภาชนะ/ลงดิน นําพันธุไมไปตกแตงอาคารสถานที่ดูแลรักษาใหสวยงาม 
 เพ่ือใหผูเรียน มีความรูความเขาใจมีทักษะในการปลูกและขยายพันธพืช ใชพลังงานทรัพยากรอ
ยางคุมคา ดวยความมีวินัย ใฝเรียนรู ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นในการทํางานมีความรับผิดชอบ อยูอยางพอเพียง  
มีเจตคติตองานและอาชีพที่สุจริต สามารถนําความรูและภูมิปญญาในทองถ่ินมาใชในการขยายพันธุพืชได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู 
1. สรุป ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และจําแนกประเภทของการขยายพันธุพืชได 
2. เลือกใชและเก็บรักษาเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณที่ใชในการขยายพันธุพืช ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
3. สรุปขั้นตอนและปฏิบัติการขยายพันธุพืชแบบใชเพศ ไดอยางถูกตองตามขั้นตอน วิธีการตาง ๆ ได
 ถูกตองตามขั้นตอน 
4. สรุปขั้นตอนและปฏิบัติการขยายพันธุพืชแบบไมใชเพศ ไดอยางถูกตองตามขั้นตอนวิธีการตาง ๆ ได
 ถูกตองตามขั้นตอน 
5. อนุบาลพันธุไม และปลูกพืชในภาชนะ/ลงดินไดอยางถูกตองตามขั้นตอน 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30263    รายวิชา การปลูกไมดอกไมประดับ  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ ประเภทของไมดอกไมประดับ 
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณที่ใช การขยายพันธุ วิธีการปลูก การดูแล
รักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การปองกันโรค การตัดแตงไมดอกไมประดับ 
 ปฏิบัติงานการปลูกไมดอกไมประดับ ต้ังแตเตรียมดินหรือวัสดุปลูก เลือกและใชอุปกรณ
ขยายพันธุ เลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา ตัดแตง คํานวณคาใชจาย กําหนดราคา
ขายหรือบริการ คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย  จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ-
รายจาย และประเมินผล เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการปลูกไมดอกไมประดับ จําหนายได 
 เพ่ือใหมีความรู¬ ความเขาใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีวินัย มีความใฝเรียนรู¬ อยูอยาง
พอเพียง มุงมั่นในการทํางาน มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ใช¬พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางคุมคาและเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชน ของการปลูกไมดอกไมประดับได 
2. เตรียมการกอนการผลิตไม¬ดอกไม¬ประดับได 
3. อธิบายหลักการ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการปลูกไมดอกไมประดับได 
4. ปฏิบัติการปลูก การดูแลรกัษา การปองกันศตัรู การปองกันโรค ไมดอกไมประดับได 
5. ปฏิบัติการขยายพันธุไมดอกไมประดับได 
6. เก็บเกี่ยวผลผลิต บรรจุหีบหอ และจัดจําหนายผลผลิตได 
7. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาํบัญชีรายรับ-รายจาย และกําหนดราคาขายได 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



349 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30264    รายวิชา การปลูกพชืสมุนไพร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายความสําคัญ และประโยชนของพืชสมุนไพรในทองถ่ิน เชน ขิง ขา ขมิ้น ตะไคร 
กระชาย ดีปลี ฯลฯ เปนตน ลักษณะ ประเภทและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร 
การขยายพันธ การดูแลบํารุงรักษา การเก็บเก่ียว การจัดจําหนายผลิตผล  
 ปฏิบัติการสํารวจ วิเคราะห ขอมูลความตองการของตลาด เลือกพืชสมุนไพรสําหรับปลูก และ
ขยายพันธอยางนอย 3 ชนิด ปลูกพืชสมุนไพรในแปลงหรือภาชนะตาง ๆ ขยายพันธ ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว
จัดผลิตผลจําหนาย คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการผลการปฏิบัติงาน  
ทําบัญชีรายรับ-รายจาย และประเมินผลเพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการปลูกและขยายพันธุ
พืชสมุนไพรในทองถ่ินจําหนายได  
 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคา
และยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ สิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมาย ประวัติความเปนมา ความสําคญั ประโยชน สรรพคุณทางยา และทําการสํารวจพืช
 สมุนไพรในชุมชนได 
2. ปฏิบัติการปลูก การดูแลรกัษา และขยายพันธุพืชสมุนไพรได 
3. เก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร ศึกษาสรรพคุณทางยา และแปรรูปพืชสมุนไพร 
4. บันทึกการปฏิบัติงานและทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30265    รายวิชา การปลูกพชืผักสวนครัว  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพืชผักทั่วไป การจําแนกชนิดและประเภทของ
พืชผักปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชผัก ทําเลที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผัก การเตรียมดิน 
ลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุผัก การเพาะเมล็ดพันธุผัก การยายกลา การปลูกผักชนิดตาง ๆ การปฏิบัติดูแล
รักษา การปองกันโรคและกําจัดศัตรู การเก็บเกี่ยวผัก การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การถนอมอาหาร
และการแปรรูปเลือกปลูกพืชผักอยางนอย 2 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก เพาะเมล็ดพันธุผัก ยายกลา 
ปลูก ดูแลรักษา เก็บเก่ียว การจัดการผลผลิตผักเพื่อการจําหนาย การถนอมอาหารและการแปรรูป 
 โดยใชกระบวนการคิด การฝกทักษะปฏิบัติการปลูกพืชผัก กระบวนการทํางานตามข้ันตอน 
กระบวนการกลุม การแกปญหา รูจักใชเทคโนโลยีมาใชในการทํางานมีความรูและทักษะในการปลูกผัก 
 เพื่อใหเห็นคุณคาของการทํางานดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรมในอาชีพการเกษตร  
มีจิตสํานึกในการทํางาน และใชทรัพยากรในการปฏิบัติอยางประหยัดและคุมคา 
 
ผลการเรียนรู 
1. บอกความหมาย ความสําคัญและประโยชนของพืชผัก 
2. บอกและอธิบายการจําแนกประเภทของพืชผัก 
3. อธิบายถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเตบิโตของพืชผัก 
4. บอกถึงลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ อธิบายขั้นตอนการเพาะพันธุผักและปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุผัก 
5. บอกการเลือกทําเลท่ีเหมาะสมตอการทําสวนผัก การเตรยีมดนิเพ่ือการปลูกผัก  
6. อธิบายวิธีการยายกลาผัก การปลูกผัก และปฏิบัติการยายกลาและปลูกผักชนิดตาง ๆ ได 
7. บอกการดูแลรักษาพืชผักและปฏิบัติการดูแลพืชผัก 
8. อธิบายถึงโรคและแมลงท่ีเกิดกับพืชผัก และการปองกันกําจัดโรคและศัตรูของพืช 
9. อธิบายวิธีการเก็บเก่ียวผัก และการจัดการผลผลิตเพื่อการจําหนาย 
10. บอกการถนอมอาหารแปรรปูผลผลิตจากพืชผัก 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30266    รายวิชา การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความตองการและแนวโนมของตลาดปลาสวยงาม สถานที่และอุปกรณที่ใชเลี้ยงปลา
สวยงาม  ชนิดของปลาสวยงามทั้งพันธุพ้ืนเมืองและพันธุตางประเทศ  การเลี้ยง  อาหารและการใหอาหาร  
การผลิตอาหาร  และเพาะพันธุปลาชนิดตาง ๆ  และการอนุบาล  การปองกันโรคพยาธิและศัตรูปลา
สวยงาม  การคดัปลา และการบรรจุสําหรับจําหนายสํารวจและวิเคราะหขอมูลความตองการของตลาดปลา
สวยงาม เลือกเลี้ยงปลา เตรียมสถานที่  วัสดุและอุปกรณ เตรียมและใหอาหาร เพาะพันธุ  ดูแลรักษา คัด
ปลาและบรรจุสําหรับจําหนาย  คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาขาย  จัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  
ทําบัญชีรายรบั-รายจาย  และประเมิน 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และมีทักษะในการเพาะพันธุปลา  
ใหอาหาร  ดูแลรักษา  ปองกันโรคพยาธิและศัตรู  จับปลาจําหนายได 
 มีเจตคติที่ดีตอการทํางานการปลูกไมดอกประดับ เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปรับปรุง
แกไขขอบกพรองและการพัฒนางานใหเหมาะสมสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักใน
ความสําคัญของการทํางานอยางมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู 
1. ศึกษาขอมูล ความรูพื้นฐานเก่ียวกับกระบวนการเลี้ยงปลาสวยงาม 
2. บอกประเภทและชนิดของปลาสวยงาม เตรียมบอเลี้ยงปลา วัสดุอุปกรณ และเตรียมพันธุปลาได 
3. สามารถเลี้ยงดูปลาสวยงาม ปองกันโรคและรักษาโรค ปลาสวยงามได 
4. สามารถจําหนายปลาสวยงาม และทําบัญชีรายรับ-รายจายได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



352 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30281    รายวิชา ระเบียนการเงิน   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 อธิบายความหมาย เก่ียวกับระเบียนการเงิน การทํางบประมาณ การบันทึกเงินสด การทําบัญชี
รายรับ รายจาย การทํางบรับรับ รายจาย  
 ปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการบันทึกรายการตาง ๆ ลงในระเบียนการเงิน จัดทํางบประมาณรายรับ
รายจาย นําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการบันทึกระเบียนการเงิน มีคุณธรรมและ 
ลักษณะนิสัยที่ดี สามารถปฏิบัติงานระเบียนการเงินได 
 
ผลการเรียนรู 
1. บอกความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระเบียนการเงินได 
2. อธิบายเก่ียวกับการทํางบประมาณได 
3. อธิบายเก่ียวกับการบันทึกเงินสดได 
4. อธิบายหลักการทําบัญชีรายรบั-รายจายได 
5. ปฏิบัติการทํางบประมาณ บันทึกเงินสด ลงบัญชีรายรับ-รายจาย ทํางบรายรับ-รายจายได 
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี ตลอดจนการใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและ
 ย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



353 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30282    รายวิชา เอกสารธุรกิจ   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเอกสารธุรกิจประเภทตาง ๆ เอกสารการเครดิต 
เอกสารการเงินที่ใชของธนาคาร การขนสง การประกันภัย การซื้อและการขาย เอกสารการนําเขาและ
สงออก  ความสัมพันธของเอกสารแตละประเภท 
 ปฏิบัติการใชเอกสารธุรกิจ 
 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารธุรกิจ และสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนในงาน
อาชีพและมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน 
เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมาย  ความสาํคัญและประโยชนของเอกสารธุรกิจประเภทตางๆ ได 
2. อธิบายและใช เอกสารการเครดิตได 
3. อธิบายและใช เอกสารการเงินที่ใชของธนาคารได 
4. อธิบายและใช เอกสารการการขนสงได   
5. อธิบายและใช เอกสารการประกันภัยได   
6. อธิบายและใช เอกสารการซื้อและการขายได 
7. อธิบายใช เอกสารการนําเขาและสงออก ได  
8. อธิบายความสัมพันธของเอกสารแตละประเภทได 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



354 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30283    รายวิชา งานสํานักงาน   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาลักษณะงานสํานักงานและพนักงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การผลิตงานพิมพดีดหรือ
คอมพิวเตอรงานสารบรรณ วัสดุอุปกรณสํานักงาน การใชบริการสื่อสาร การตอนรับ การนัดหมาย การ
เดินทาง แหลงขาว การใชหนังสืออุเทศ (หนังสืออางอิง) 
 ปฏิบัติงานในสํานักงานเกี่ยวกับงานพิมพดีดหรือคอมพิวเตอร งานสารบรรณ งานจัดการและงาน
การใชวัสดุและอุปกรณสาํนกังาน 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการทํางานในสํานักงาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี 
การใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทาํงานอยางคุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายลักษณะงานสํานักงานและพนักงานได 
2. อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพได 
3. ปฏิบัติการใชพิมพดีดหรือคอมพิวเตอรได 
4. อธิบายลักษณะงานสารบรรณได 
5. อธิบายวัสดุอุปกรณสํานักงานได 
6. ปฏิบัติการใชบริการสื่อสารแบบตาง ๆ ได 
7. อธิบายการตอนรับ การนัดหมาย การเดินทาง และแหลงขาวได 
8. ปฏิบัติการใชหนังสืออุเทศได 
9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทาํงานอยางคุมคาและยั่งยืน  
 เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 
  



355 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30284    รายวิชา หลักการขายเบ้ืองตน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย การ
แสวงหาลูกคา การเตรียมตัวกอนการเขาพบ การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอโตแยง 
การปดการขาย การติดตามและประเมินผลการขาย การบริการกอนและหลังการขาย โอกาสความกาวหนา
ของนักขายและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับงานขาย 
 ปฏิบัติงาน ขายของหนาราน ขายของตามบาน และใชเทคโนโลยีในการขาย 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการขายเบื้องตน และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ขาย มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน  
เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
ผลการเรียนรู 
1. ความหมาย ความสําคัญ เก่ียวกับหลักการขาย 
2. คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย 
3. กระบวนการขาย การแสวงหาลูกคา 
4. การเตรียมตัวกอนการเขาพบ การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอโตแยง  
5. การปดการขาย การติดตามและประเมินผลการขาย การบริการกอนและหลังการขาย 
6. ความกาวหนาของนักขายและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับงานขาย 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30285    รายวิชา การบัญชีเบื้องตน 1  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายความสําคัญ ประวัติการบัญชี และรูปแบบของกิจการ ขอสมมติฐานทางการ
บัญชี ความหมายของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ สมการบัญชี รายการคา และการวิเคราะห
รายการคาที่ไมซับซอน หลักการบันทึกบัญชีเบื้องตน วงจรบัญชี ความหมายและประเภทของสมุดรายวัน
ขั้นตน รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป บัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง และการ 
บูรณาการความรู 
 ปฏิบัติการวิเคราะหรายการคาท่ีไมซับซอน การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยก
ประเภท และการจัดทํางบทดลอง  
 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี ปฏิบัติงานบัญชีอยางมีระเบียบ มีความ
ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อดทน ประหยัดและอดออม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการบัญชี รูปแบบของกิจการ สินทรัพย หน้ีสิน และสวนของ
 เจาของ และสมการบัญชีได 
2. สามารถวิเคราะหรายการคาที่ไมซับซอน จําแนกรายการคาที่จะนํามาวิเคราะห และจัดประเภท
 รายการคาได 
3. สามารถวิเคราะห และบันทึกบัญชีเบื้องตนในสมุดรายวันทั่วไปได 
4. สามารถบันทึกบัญชีแยกประเภทท่ัวไป และจัดทํางบทดลองได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



357 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30286    รายวิชา การบัญชีเบื้องตน 2  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายความสําคัญ ประวัติการบัญชี และรูปแบบของกิจการ ขอสมมติฐานทางการ
บัญชี ความหมายของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ สมการบัญชี รายการคา และการวิเคราะห
รายการคา หลักการบันทึกบัญชี วงจรบัญชี ความหมายและประเภทของสมุดรายวันขั้นตน รปูแบบและการ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง และการบูรณาการความรู 
 โดยใชการวิเคราะหรายการคา การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท และการ
จัดทํางบทดลอง 
 เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี ปฏิบัติงานบัญชีอยางมีระเบียบ  
มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อดทน ประหยัดและอดออม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการบัญชี รูปแบบของกิจการ สินทรัพย หน้ีสิน และสวนของ
 เจาของ และสมการบัญชีได 
2. สามารถวิเคราะหรายการคา จําแนกรายการคาที่จะนํามาวิเคราะห และจัดประเภทรายการคาได 
3. สามารถวิเคราะห และบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปได 
4. สามารถบันทึกบัญชีแยกประเภทท่ัวไป และจัดทํางบทดลองได 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30287  รายวิชา การประกอบธุรกิจขนาดยอม(SMEs) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาหลักพื้นฐานของการประกอบธุรกิจในเรื่อง ความหมายและความสําคัญของการประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็ก คุณสมบัติของผูประกอบการ แหลงเงินทุน การเลือกทําเล รูปแบบธุรกิจขนาดเล็กและ
ศึกษาแนวโนมของธุรกิจในอนาคตวิเคราะหแนวโนมของธุรกิจในอนาคต ฝกหาแหลงเงินทุน เลือกทําเล 
และฝกเขียนโครงการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เห็นชองทางใน
การเลือกดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับตน สามารถพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะ
งานธุรกิจที่เลือก 
 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี ปฏิบัติงานธุรกิจอยางมีระเบียบ มีความ
ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อดทน ประหยัดและอดออม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมายและวิธีการหลักของธุรกิจโดยเล็งเห็นประโยชนของการประกอบธุรกิจที่มีตอตนเอง
 และสังคม 
2. บอกประโยชนและการพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี 
3. อธิบายลักษณะการลงทุนการดําเนินงานการแบงปนผลกําไรหรือขาดทุนขอดี-ขอเสีย ของการ
 ประกอบธุรกิจแตละประเภทได 
4. บอกความหมายของธุรกิจแตละลักษณะสามารถวิเคราะหตลอดจนตัดสินใจเลือกธุรกิจ และลักษณะ
 ของธุรกิจที่เหมาะสม 
5. อธิบายความหมายและวิธีการคํานวณทุนถาวร ทุนหมุนเวียน การประเมินรายได คาใชจาย และกําไร 
 แหลงเงินทุนและวิธีการไดมาซึ่งเงินทุน สามารถวิเคราะหความสามารถของตนเองและตัดสินใจเลือก
 ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพของตนเองได 
6. บอกหลักการและขอควรคํานึงในการจัดการและนําไปใชในการวางแผนดําเนินธุรกิจได 
7. บอกความหมาย ความสําคัญของทําเลขายและชองทางการขาย สามารถวิเคราะห และตัดสินใจเลือก  
 ทําเลขายและชองทางการขายได 
8. บอกการกําหนดราคาขาย บอกวิธีการคํานวณตนทุนและกําหนดราคาขายไดอยางเหมาะสม 
9. บอกสวนประกอบและรายละเอียดของโครงการ เห็นประโยชนของการเขียนโครงการและ สามารถ
 เขียนโครงการประกอบธุรกิจของตนเองได 
10. บอกองคประกอบในการขายและสามารถปฏิบัติการดานการจัดการในธุรกิจของตนเองอยางมี
 ประสิทธิภาพ 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
  



359 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30288    รายวิชา ธุรกิจทั่วไป    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย และความสําคัญของธุรกิจ วัตถุประสงคและบงชี้ประโยชนของธุรกิจ รูปแบบ
ขององคกรธุรกิจ การจัดการท่ัวไป และการใชเทคโนโลยีประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณและคุณสมบัติที่ดีของ
ผูประกอบธุรกิจ ความหมาย และความสําคัญของเงินทุน หลักการและรายละเอียดในการจัดทําบัญชีของ
องคกรธุรกิจ ความสําคัญของการเลือกทําเลที่ต้ัง 
 เลือกออกแบบการสรางชิ้นงานในรูปแบบที่เหมาะสม ในการประกอบธุรกิจ 
 เห็นคณุคาการใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การแกปญหา
ในการประกอบธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ปฏิบัติงานธุรกิจอยางมีระเบียบ  
มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อดทน ประหยัดและอดออม 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของธุรกิจได 
2. บอกวัตถุประสงคและบงชี้ประโยชนของธุรกิจได 
3. จําแนกประเภทและหนาที่ในการประกอบธุรกิจได 
4. ระบุลักษณะจรรยาบรรณของนักธุรกิจ และคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจที่สําคัญได 
5. จําแนกประเภท และบอกลักษณะของการดําเนินการประกอบธุรกิจแตละประเภทได 
6. เปรียบเทียบลักษณะขอเดนและขอจํากัดของการประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ได 
7. อธิบายความหมาย และความสําคัญของเงินทุนได 
8. อธิบายหลักการและรายละเอียดในการจัดทําบัญชีขององคกรธุรกิจได 
9. บอกความหมายและความสําคัญของการเลือกทําเลที่ตั้งได 
10. เลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจได 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
  



360 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30289    รายวิชา บุคลิกภาพพนักงานขาย   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความสําคัญ คุณสมบัติของนักขาย จรรยาบรรณของนักขาย ทัศนคติในการขาย การพัฒนา
บุคลิกภาพ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของบุคคล ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะการศึกษา และอาชีพให
สอดคลองกับการใชชีวิต โดยอยูรวมกับบุคลอื่น และบุคคลสําคัญที่เปนลูกคาในอาชีพของตนได 
 ฝกทักษะการพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของบุคคล ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะการศึกษา และ
อาชีพใหสอดคลองกับการใชชีวิต 
 เพ่ือใหมีความรูความ เขาใจ มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยที่ดีในการทาํงานดานการขาย 
 
ผลการเรียนรู 
1. บอกความสําคัญ และคุณสมบัติของนักขาย ท่ีลูกคาตองการได 
2. อธิบายจรรยาบรรณของนักขายที่คม กิจการ ลูกคา และคูแขงขันได 
3. อธิบายทัศนคติที่พึงประสงคของผูประกอบอาชีพขายได 
4. อธิบายวิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพ่ือเปาหมายทางการตลาดได 
5. ปฏิบัติการฝกบุคลิกภาพโดยการจําลองการขายได 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



361 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30290    รายวิชา การประกันภัย   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการประกันภัยประวัติความเปนมาและจุดประสงค
ของการประกันภัยประเภทของการประกันภัยการประกันชีวิตในประเทศไทยคุณสมบัติของตัวแทนขาย
ประกันชีวิตวิธีการเสนอขายประกันชีวิตวิธีการในการเอาประกันชนิดของกิจการที่ควรเอาประกันการเลือก
บริษัทประกันภัยการติดตามผลการขายประกันภัยการศึกษาตัวอยางการขายประกันภัย 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับประกันชีวิตวิธีการเสนอขายประกันชีวิตวิธีการในการเอาประกันชนิดของกิจการท่ี
ควรเอาประกันการเลือกบริษัทประกันภัยการติดตามผลการขายประกันภัยการศึกษาตัวอยางการขาย
ประกันภัย 
 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ ในการประกันชีวิตวิธีการในการเอาประกันชนิดของกิจการที่ควร
เอาประกันการเลือกบรษิัทประกันภัยการติดตามผลการขายประกันภัยการศึกษา 
 
ผลการเรียนรู 
1. บอกความหมายความสําคัญประวัติความเปนมาและจุดประสงคของการประกันภัย 
2. อธิบายประเภทของการประกันภัยและการประกันชีวิตในประเทศไทย 
3. อธิบายขั้นตอนวิธีการเสนอขายประกันภัยและประกันชีวิต 
4. อธิบายชนิดของกิจการที่ควรเอาประกันวิธีการเลือกบริษัทประกันภัย 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ง30291    รายวิชา การคุมครองสิทธิผูบริโภค  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6             เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง                จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต ปจจัยและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตกับการบริโภค สิทธิผูบริโภค ความสําคัญของการคุมครองสิทธิผูบริโภค 
กฎหมายคุมครองสิทธิผูบริโภค การปกปองและรองเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิผูบริโภค การคุมครองสิทธิ
ผูบริโภคดานตาง ๆ ไดแก การคุมครองสิทธิผูบริโภคดานการโฆษณา การคุมครองสิทธิผูบริโภคดานฉลาก 
การคุมครองสิทธิผูบริโภคดานสัญญา การคุมครองสิทธิผูบริโภคจากสินคาอันตราย และการคุมครองสิทธิ
ผูบริโภคในระบบขายตรงและตลาดแบบตรง รูหลักในการบริโภคสินคาและบริการ และบทบาทหนาที่ของ
ผูบริโภคที่ดี 
 สืบคนการเรียนรูจากประสบการณจริงในชีวิตประจําวัน วิเคราะห สังเคราะห สรุปอธิบาย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนกลุม การใชแหลงเรียนรู การใชเทคโนโลยี บูรณาการการเรียนรู  เก่ียวกับการ
คุมคุมสิทธิผูบริโภคดานตาง ๆ สรุปและนาํเสนอในรูปแบบตาง ๆ 
 มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน  
อยูอยางพอเพียง สามารถดําเนินชีวิตอยูอยางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต ปจจัยและแนวทางในการพัฒนา คุณภาพชีวิต  
 ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตกับการบริโภคได  
2. เห็นความสําคัญของการคุมครองสิทธิผูบรโิภค สามารถปกปองสิทธิของตนเองในฐานะ ผูบริโภค  
3. รูกฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองสิทธิผูบริโภค ปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง  
4. รูและเขาใจเรื่องการรักษาสิทธิของผูบริโภคดานการโฆษณา เขาใจลักษณะของฉลาก สินคาที่ ควบคุม
 ฉลาก สามารถนําความรูไปใชในการเลือกซื้อสินคาในชีวิตประจําวันได  
5. เลือกใชสินคาไดอยางเหมาะสม ไมถูกละเมิดสิทธิผูบรโิภคในดานฉลาก  
6. รูและเขาใจลักษณะสําคัญของสัญญา ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา การพิจารณารายละเอียด ของสัญญากอน
 ทําสัญญา นําหลักเกณฑในการทําสัญญาไปใชเปนแนวทางในการทําสัญญาตาง ๆ ได  
7. รูและเขาใจเกี่ยวกับสินคาอันตราย และตระหนักถึงอันตรายของสินคาเหลานั้น สามารถ นําความรูมา
 เลือกบริโภคสินคาไดอยางปลอดภัย  
8. รูและเขาใจระบบการขายตรงและตลาดแบบตรง นําความรูไปใชในการเลือกบริโภค สินคาและ 
 บรกิารในระบบขายตรงและตลาดแบบตรงได  
9. รูบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาและบริการ  
10. รูหลักในการเลือกซื้อสินคา และสามารถเลือกซื้อสินคา เชน อาหาร ยา เคร่ืองสําอาง สินคา
 อุตสาหกรรมไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
  



363 
 

รายวิชากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

พ3๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา   1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ3๑๑๐2 สุขศึกษาและพลศึกษา   1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ32๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา   1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ32๑๐2 สุขศึกษาและพลศึกษา   1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ33๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา   1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ33๑๐2 สุขศึกษาและพลศึกษา   1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
พ30201 โครงงานสขุศึกษาและพลศึกษา    2 ชั่วโมง/สัปดาห 40 ชั่วโมง/ภาค 1.0 หนวยกิต 
พ31201 แบดมินตัน 1 1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ31202 แบดมินตัน 2   1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ31203 วอลเลยบอล 1   1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ31204 วอลเลยบอล 2   1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ32201 เทเบิลเทนนิส 1    1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ32202 เทเบิลเทนนิส 2   1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ32203 ฟุตซอล 1    1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ32204 กิจกรรมเขาจังหวะ    1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ32205 ฟุตซอล 2  1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ33201 ฟุตบอล    1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ33202 กิจกรรมเขาจังหวะ 1    1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ33203 กิจกรรมเขาจังหวะ 2    1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
พ33206 ลีลาศ     1 ชั่วโมง/สัปดาห 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ31๑๐1 รายวิชา สุขศกึษาและพลศกึษา   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห อภิปราย โครงสรางและหนาที่ในการทํางานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูกและ
กลามเนื้อ  เสนอแนะแนวทางในการสรางเสรมิและดํารงประสิทธิภาพในการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ 
ของรางกาย  อธิบายความสัมพันธของสุขภาพของตนเองกับสุขภาพของครอบครัว ระบุวิธีการวางแผน  
เพ่ือดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครวั  บอกถึงความสําคัญวิเคราะหการสืบคนขอมูลแหลงขาวสารทาง
สุขภาพ ที่มีคุณคา อยางเหมาะสม  นําขอมูลขาวสารสุขภาพมาใชประกอบการตัดสินใจ ในการดําเนินชีวิต 
รูและเขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ  และสามารถปฏิบัติตนเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศอยาง
ถูกตองเหมาะสม  รูและเขาใจหลักการสรางและรักษาสัมพันธภาพภายในครอบครัว ระหวางเพื่อนและ
สังคม  การเกิดอารมณทางเพศของวัยรุน รูวิธีการและกระบวนการจัดการกับอารมณ และความเครียด นํา
ความรูไปประยุกตใชในการจัดการกับอารมณทางเพศตนเองไดอยางเหมาะสมกับสถานการณตางๆ การ
ประเมินภาวะสุขภาพและวิธีการลดพฤติกรรมเสี่ยง  แนวทางการปองกันสิทธิผูบริโภค การวางแผนแนวทาง
ลดอุบัติเหตุภัยอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบอาชีพ ความสําคัญของ  การออกกําลังกาย  การพักผอน  
และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ  เลือกเขารวมกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัด  สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม   
 โดยใชกระบวนการการสรางความรูความเขาใจ การวิเคราะหสถานการณและการเขารวม
กิจกรรม    ในการสงเสริมสุขภาพการดํารงสุขภาพท่ีดี   จัดการกับอารมณและความเครียด ดวยวิธีการ
กระบวนการที่เหมาะสม ออกกําลังกาย  พักผอน และรวมกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจของตนเอง 
ใชกระบวนการกลุม ในการสรางเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคล  
 เพ่ือใหเห็นคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง  รูและตระหนักวา ครอบครัว เพ่ือน 
สังคม และวัฒนธรรม  มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ
ของ     การจัดการกับอารมณทางเพศของวัยรุน  การสรางเสริม สัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคล  ตระหนัก
ในคุณคาความเปนชายและหญิง เห็นคุณคาของการออกกําลังกาย การพักผอน และกิจกรรมนันทนาการ 
คํานึงถึงประโยชนทีเกิดข้ึนตอสุขภาพของตนเอง  ผูอ่ืน และสังคม ใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
รักชาติ ซื่อสัตย  ใฝเรียนใฝรู  มีความเปนไทย มีวินัย   
 
ตัวชี้วัด 
พ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒     
พ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓         
พ๔.๑ ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๗     
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ31๑๐2 รายวิชา สุขศกึษาและพลศกึษา   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห อภิปราย ความหมายและความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ มีการวางแผน
พัฒนาสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว และชุมชน เขาใจความหมายความสําคัญ และองคประกอบของ
กระบวนการ ทางสังคม  รูและเขาใจหลักการการใชยารักษาโรคท่ีถูกตองและนําไปใช   ในชีวิตประจําวันได
อยางปลอดภัย  มีการวางแผนแนวทางลดอุบัติเหตุระมัดระวังภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได ภัยจากการ
เดินทาง การขับขี่ยานพาหนะภัยที่ไมไดคาดคิด เขาใจกฎหมายคุมครองความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
เมื่อเกิดการปญหาสามารถแกไขปญหาไดอยางมีสติ และทราบหนวยงานที่ชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา  รูและ
เขาใจหลักการชวยฟนคืนชีพถูกตองถูกหลักและสามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดทันทวงที   เขาใจความหมายและ
ประเภทของความรุนแรง  คนหาสาเหตุความรุนแรง  วิเคราะหสถานการณเสี่ยงท่ีนําไปสูปญหาในชุมชน 
รูเทาทันคานิยมที่นําไปสู  ความรุนแรงในสังคม แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดปญหาความรุนแรง รู
เขาใจประเภทของสารเสพติด  พฤติกรรมเสี่ยง สาเหตุการแพรระบาด แนวทางการปองกันความเสี่ยงตอ
การใชสารเสพติด  และแนวทางการแกไขปญหาสารเสพติดในชุมชน 
 โดยใชกระบวนการการสรางความรูความเขาใจ การวิเคราะหสถานการณและการเขารวม
กิจกรรม ตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในดํารงชีวิต  มีความสามารถในการแกปญหา  มีความมุงมั่นในการ
ทํางาน มีวินัยและมีการตัดสินใจที่ดี 
           เพ่ือใหเห็นคุณคา และทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การปองกันโรค  และ
การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ  ซื่อสัตย   ใฝเรียนใฝรู  มีความเปนไทย มีวินัย 
 
ตัวชี้วัด 
พ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๕       
พ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๗ 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
  



366 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ32๑๐1 รายวิชา สุขศกึษาและพลศกึษา   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห กระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางาน ของระบบหายใจ 
ไหลเวียนโลหิต  ระบบยอยอาหาร  และขับถายปสสาวะ การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
เพศกับวัฒนธรรมไทย วิเคราะหคานิยมตามวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   
และสมรรถภาพทางกลไก  เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน  ลดความขัดแยง  และแกปญหาเร่ือง
เพศและครอบครัว  ปฏิบัติตนตามสิทธิผูบริโภคและรูเทาทันสื่อ   วิเคราะหอิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับ
สุขภาพ เลือกบริโภคอยางฉลาดและปลอดภัย 
 โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ  การสืบคนขอมูล การปฏิบัติและ
กระบวนการกลุม  
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  นําหลักการแนวคิดไปปรับปรุงปฏิบัติการดูแลรักษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครวั  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความ
รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปน
ไทย มีจิตสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัด 
พ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒      
พ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔     
พ๔.๑ ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๗ 
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวัด 
  



367 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ32๑๐2 รายวิชา สุขศกึษาและพลศกึษา   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห แนวทางพัฒนาสุขภาพในชุมชน การเสริมสรางความปลอดภัยในชุมชน       
สารเสพติด หลีกเลี่ยงความรุนแรง การชวยฟนคืนชีพและการทดสอบสมรรถภาพ บอกบทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคลที่มีตอการพัฒนาสุขภาพในชุมชน วางแผน กําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและการ
เสริมสรางความปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมปองกันความเสี่ยงตอการใชสารเสพติด วิเคราะห
ผลกระทบจากการใชสารเสพติด รวมทั้งใหความรูเรื่องกฎหมายแกชุมชน ครอบครัว และสงัคม จัดกิจกรรม
ปองกันความรุนแรง แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยางถูกวิธีและการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก 
 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ การสืบคนขอมูล การปฏิบัติและ
กระบวนการกลุม  
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  แสดงความตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ  
การออกกําลังกายโดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใชไดอยางปลอดภัย สนุกสนานและปฏิบัติเปนประจํา
สม่ําเสมอ 
 
ตัวช้ีวัด 
พ4.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/6, ม.๔-๖/๗     
พ5.๑ ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/5, ม.๔-๖/6, ม.๔-๖/๗         
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวัด 
 
  



368 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ33๑๐1 รายวิชา สุขศกึษาและพลศกึษา   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห เพ่ือใหรูกระบวนการเสริมสรางและดํารงประสิทธิภาพ การทํางานของระบบ
ประสาท ตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ สาเหตุของความขัดแยง ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหา
เร่ืองเพศและครอบครัว  วิเคราะหสาเหตุและผลที่อาจเกิดจากความขัดแยงของนักเรียนในชุมชน การมีสวน
รวมในชุมชน  คานิยมในเร่ืองเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืนๆ  การเสริมสรางสุขภาพและการ
ปองกันโรคในชุมชน  การปฏิบัติตนตามสิทธิผูบรโิภค   การวางแผน กําหนดแนวทาง ลดอุบัติเหตุ และสราง
เสริมความปลอดภัยในชุมชน  และพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน  วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ครอบครอง  การใช  และการจําหนายสารเสพติด 
 โดยใชกระบวนการสังเกต อธิบาย นําเสนอ วิเคราะห สืบคน การแสดงบทบาทสมมุติ  โดยเนน    
การปฏิบัติ และกระบวนการกลุม ซึ่งเนนการมีสวนรวม แสดงความคิดอยางกวางขวาง จนเกิดองคความรู
อยางย่ังยืน 
 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคา การมีสวนรวมชักชวนผูอ่ืนใหลด ละ เลิก
สารเสพติด  สามารถนําไปสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน  ดูแลสุขภาพตนเอง และปรับใชใหเกิด
ประโยชนไดในชีวิตประจําวัน 
 
ตัวชี้วัด 
พ1.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/2  
พ2.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/2, ม.๔-๖/3, ม.๔-๖/4 
พ4.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/2, ม.๔-๖/3, ม.๔-๖/5, ม.๔-๖/6 
พ5.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/2, ม.๔-๖/4, ม.๔-๖/5 
 
รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวัด 
  



369 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา พ33๑๐2 รายวิชา สุขศกึษาและพลศกึษา   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2        เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง       จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห เก่ียวกับ การมีสวนรวมสงเสริมและพัฒนาสุขภาพและการปองกันโรคของ
บุคคลในชุมชน โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม  ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและ
เสนอ แนวทางปองกันและหลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยงตอสุขภาพในปจจุบัน  ทักษะการตัดสินใจ การ
แกปญหา       ในสถานการณที่เสี่ยงตอสุขภาพ แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพ การวางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก   
 โดยใชกระบวนการสังเกต อธิบาย นําเสนอ วิเคราะห สืบคน การแสดงบทบาทสมมุติ  โดยเนน
การปฏิบัติ และกระบวนการกลุม ซึ่งเนนการมีสวนรวม แสดงความคิดอยางกวางขวาง จนเกิดองคความรู
อยางย่ังยืน 
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ นําหลักการไปปฏิบัติการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมี
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค เห็นคุณคาของสิ่งเหลานี้และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 
พ4.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/4, ม.๔-๖/5, ม.๔-๖/6, ม.๔-๖/7 
พ5.๑ ม.๔-๖/, ม.๔-๖/7 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ30201 รายวิชา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง      จํานวน   1.0  หนวยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห อภิปรายปฏิบัติเกี่ยวของกับการสรางเสริมการทํางานของระบบตางๆ ใหดํารง
ประสิทธิภาพ เห็นคุณคาของชีวิตครอบครัว เพศศึกษาและการดําเนินชีวิต สงเสริมการออกกําลังกาย         
และเขารวมกิจกรรมในการเลนกีฬา  รูจักสิทธิ กฎ  กติกา  มีน้ําใจเปนนักกีฬา  มีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพการปองกันโรคสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพที่ดี  รูจักการแกปญหา หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ
เสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใชยา  สารเสพติด และความรุนแรง 
 โดยใชกระบวนการการสรางความรูความเขาใจ การวิเคราะหสถานการณและการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในดํารงชีวิต  มีความสามารถในการแกปญหา  มีความมุงมั่นในการ
ทํางาน มีวินัย    และมีการตัดสินใจที่ดี 
 เพ่ือใหเห็นคุณคา และทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การปองกันโรค  และ
การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รักชาติ  ซื่อสัตย   ใฝเรียนใฝรู  มีความเปนไทย มีวินัย 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  เขาใจกระบวนการสรางเสริมการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายทีมีผลตอการเจริญเติบโตและ

 พัฒนาการของบุตร 

๒.  วิเคราะหคุณคาของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษาและการดําเนินชีวิตได 

๓.  สามารถนําทักษะตาง ๆของกีฬาในการออกกําลังกายและเขากิจกรรมในการเลนกีฬา 

๔.  เห็นคณุคาและประโยชนของกีฬาดวยความชื่นชม 

๕.  สามารถสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรคได 

๖.  สามารถแกปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด และความ

 รุนแรง 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ31201    รายวิชา แบดมินตัน 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับ ประวัติความเปนมาของการเลนกีฬาแบดมินตัน  กิจกรรม
กายบริหาร  การออกกําลังกายการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกายดวยกิจกรรมแบดมินตัน ทักษะพื้นฐานใน
การเลนแบดมินตัน ในเรื่องการจับไม  การเคลื่อนที่  การสงลูก  การตีลูกเสิรฟ  การตีโยน  การตีลูกหยอด  
การตีลูกดาด  การตีลูกตบ  การตีลูกตัดหยอด  การตีลูกงัด  กติกาการเลนแบดมินตัน การเลนเกมอยาง
ปลอดภัย  สนุกสนาน   
 โดยใชกระบวนการกลุม ปฏิบัติทักษะทางพลศึกษา ความสามารถในการคิดวิเคราะหการ
แกปญหา การสื่อสารรูหลักการและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจ   
 เพ่ือใหเห็นเห็นคุณคาและประโยชนในการเลนแบดมินตัน มีระเบียบวินัย  นําไปใชในการออก
กําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ สมรรถภาพของตนเองและครอบครัวไดในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะกายบริหารเกี่ยวกับการเลนแบดมินตันได 

๒. รูและเขาใจประวัติความเปนมาของการเลนกีฬาแบดมินตันได  

๓. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเลนแบดมินตันได 

๔. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะแขงขันตามกติกาการแขงขันได 

๕. รูและเขาใจบอกประโยชนของการเลนแบดมินตันได 

๖. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะเลนกีฬาแบดมินตันกับผูอ่ืนไดอยางปลอดภัยและสนุกสนานได 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ31202    รายวิชา แบดมินตัน 2   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับนําทักษะในการเลนกีฬาแบดมินตัน มาใชในการการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  และแขงขันประเภทรายบุคคล  ประเภทคู  และประเภทคูผสม ทักษะการรุก ทักษะ
การรับ การแกไขสถานการณการเลน รูปแบบวิธีการเลน กติกาการเลนแบดมินตัน  การเปนผูตัดสิน รู
เทคนิค  และวิธีการเลนประเภทตาง ๆ ขนาดสนามและสวนตางๆของสนามไดอยางถูกตอง การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 
     โดยใชกระบวนการกลุม ปฏิบัติทักษะทางพลศึกษา ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
การแกปญหา การสื่อสารรูหลักการและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจ   
     เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีถูกตองและเหมาะสมเก่ียวกับกิจกรรมการออกกําลังกายตามความ
ถนัดและความสนใจ และนําทักษะกีฬาแบดมินตัน ไปใชในการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ
สมรรถภาพอยางเปนประจํา 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการแขงขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวและทีมได 

๒. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการแขงขันแบดมินตันตามกติกาสากลไดอยางถูกตอง 

๓. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะวางแผนและแกไขสถานการณการเลนได 

๔. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการจัดการแขงขันและเปนผูตัดสินได 

๕. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะทดสอบสมรรถภาพทางกายได 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



373 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ31203    รายวิชา วอลเลยบอล 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับ กีฬาวอลเลยบอล ประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอล   
การเลนอยางปลอดภัย  มารยาทในการเลนการเปนผูดูที่ดี  การดูแลรักษาอุปกรณทักษะ การเคลื่อนไหว     
การออกกําลังกาย กายบริหารเก่ียวกับการเลนวอลเลยบอล  และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะ    
การเลนวอลเลยบอลดวยลูกสองมือลาง การเลนลูกสองมอืบน การเสิรฟลูกวอลเลยบอลแบบตาง ๆ 
 โดยใชกระบวนการกลุม  ปฏิบัติทักษะทางพลศึกษา ความสามารถในการคิดวิเคราะห             
การแกปญหา การสื่อสารกับเพ่ือนรวมทีม 
 เพ่ือใหนกัเรียนมีเจตคติที่ถูกตองเหมาะสมกับกิจกรรมการออกกําลังกายตามถนัดและความสนใจ 
นําทักษะกีฬาวอลเลยบอลไปใชในการออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพใน
ชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอลได 

๒. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในการเลนวอลเลยบอลได 

๓. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเลนวอลเลยบอลอยางปลอดภัยการดูแลรักษาอุปกรณและมีมารยาทใน

 การเลนไดอยางถูกตอง 

๔. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเลนกีฬาวอลเลยบอลแบบตางๆได 

๕. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



374 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ31204    รายวิชา วอลเลยบอล 2   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4       ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับ ทักษะการเคลื่อนไหวในการเลนวอลเลยบอล ทักษะการตบ
ลูก การสกัดกั้น การหยอด การเสิรฟ การวางแผนการ รุก-รับ กฎกติกาการเลนวอลเลยบอล พรอมทั้ง
พื้นฐาน   การเลนทีม และการทดสอบสมรรถภาพ 
      โดยใชกระบวนการกลุม  ปฏิบัติทักษะทางพลศึกษา ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
การแกปญหา การสื่อสารกับเพ่ือนรวมทีม 
 เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ถูกตอง เหมาะสมกับกิจกรรมการออกกําลังกายตามความถนัด และ
ความสนใจ นําหลักการและทักษะกีฬาวอลเลยบอลไปแนะนําบุคคลอื่นเพ่ือใชในการออกกําลังกาย และ
พัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถภาพในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในการเลนวอลเลยบอลได 

๒. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะในการตบลูกวอลเลยบอลแบบตาง ๆได 

๓. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะในการสกัดกั้นลูกวอลเลยบอลได 

๔. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะในการหยอดหรือปดลูกวอลเลยบอลหนาตาขายแบบตาง ๆได 

๕. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะในการเสิรฟลูกวอลเลยบอลแบบตาง ๆได 

๖. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเลนวอลเลยบอลตามกฎกติกาวอลเลยบอลไดถูกตอง 

๗. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะวางแผนการเลนเปนทีมและสามารถเขารวมการแขงขันได 

๘. รูและเขาใจปฏิบัติวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง 

 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู 
  



375 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ32201    รายวิชา เทเบิลเทนนิส 1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับ การมีสวนรวมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร         
การออกกําลังกายดวยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส   ในเร่ืองการเคลื่อนไหวรางกายที่เปนพื้นฐานการเลน 
เทเบิลเทนนิส  การตั้งทาเตรียมพรอม การเคลื่อนไหวในจังหวะตางๆเพื่อตีลูก การจับไม การตีลูกหนามือ    
การตีลูกหลังมือ  การตีลูกกับผนัง  และมีสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดี   
 โดยใชกระบวนการกลุม  ปฏิบัติทักษะทางพลศึกษา ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
การแกปญหา การสื่อสาร   
 เพื่อใหเกิดทักษะชีวิตในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 
รวมทั้งออกกําลังกาย ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลงในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสตามคําแนะนําไดอยาง
ปลอดภัย  และสนุกสนาน  มีระเบียบวินัย  และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจปฏิบัติการออกกําลังกายดวยกิจกรรมเทเบิลเทนนิสได 

๒. รูและเขาใจอภิปรายประโยชนจากการการออกกําลังกายดวยกิจกรรมเทเบิลเทนนิสได  

๓. รูและเขาใจปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการเลนเทเบิลเทนนิสได 

๔. รูและเขาใจปฏิบัติทาการตลีูกเทนนิสแบบตาง ๆได 

๕. รูและเขาใจวางแผนการนําทักษะการเลนเทเบิลเทนนสิไปใชในการออกกําลังในชีวิตประจําวันได 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู 
  



376 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ32202    รายวิชา เทเบิลเทนนิส 2   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมกายบริหาร การออกกําลังกายดวยกิจกรรมเทเบิล
เทนนิส ในเรื่อง การเสิรฟลูก การตบลูก การหยอด การลูกตัด การเลนเกม ทักษะการรุก  การรบั ของกีฬา
เทเบิลเทนนิส การวางแผนการเลน การแกไขสถานการณการเลน เทคนิคและแบบฝกกีฬาเทเบิลเทนนิสใน
ระดับแขงขัน รูหลักและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต 
 โดยใชกระบวนการกลุม  ปฏิบัติทักษะทางพลศึกษา ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
การแกปญหา การสื่อสาร  การแขงขัน 
 เพื่อใหเกิดทักษะชีวิตในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 
รวมทั้งออกกําลังกาย ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลงในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสตามคําแนะนําไดอยาง
ปลอดภัย  และสนุกสนาน  มีระเบียบวินัย  และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจปฏิบัติการสงเสริมและการทดสอบสมรรถภาพทางกายได 

๒. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเสิรฟ ไปใชในการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสได 

๓. รูและเขาใจปฏิบัติปฏิบัติทักษะการเลนลูกตาง ๆในการเลนเทเบิลเทนนิสได 

๔. รูและเขาใจปฏิบัติการเลนเทเบิลเทนนิสตามกฎ  กติกาไดอยางถูกตอง  

๕. รูและเขาใจปฏิบัติการเลนเทเบิลเทนนิสประเภทเด่ียวและทีมตามกฎ  กติกาไดอยางถูกตอง  

๖. รูและเขาใจบอกหลักการเลนอยางปลอดภัยและแนะนําผูอ่ืนได 

๗. รูและเขาใจปฏิบัตินําทักษะการเลนเทเบิลเทนนิสไปใชในการเลนรวมกับผูอื่นอยางสนุกสนานได 

 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู 
  



377 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ32203    รายวิชา ฟุตซอล  1   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของกีฬาฟุตซอล  ทราบถึงประวัติความเปนมาของกีฬา      
ฟุตซอลเนนทักษะกีฬาฟุตซอลโดยเฉพาะการใชฝาเทาเลนกับบอลซึ่งลูกบอลจะมีขนาดเล็กกวาฟุตบอล
ธรรมดา เชนทักษะการเหยียบบอลดวยฝาเทา,การเลี้ยงบอลดวยฝาเทา, การหลอกลอ, การยิงประตูแบบ
ตาง ๆ และการเปนผูรักษาประตู ตลอดจนการเลนทีมฟุตซอลแบบตางๆ ทั้งรุกและรับ อีกท้ังมีมารยาท
นักกีฬาฟุตซอลที่ดี 
 โดยเนนการกระบวนกลุมการฝกปฏิบัติตามขั้นตอน การสาธิต ทดสอบปฏิบัติ ใหสามารถมีความรู 
ประสบการณเขารวมกับสังคมได 
 เพ่ือพัฒนาทั้งทางดานรางกายและจิตใจ สงเสริมสมรรถภาพรางกาย มีคุณคาประโยชนจากการ
เลนกีฬาฟุตซอล สอดแทรกคุณธรรมอันพึงประสงค  ความมีระเบียบวินัย,ความรับผิดชอบ,ความซื่อสัตย           
จิตสาธารณะ,และนํามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูและเขาใจบอกประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาฟุตซอลได 

๒.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเลนกีฬาฟุตซอล,การใชฝาเทา การเลี้ยงบอล ตลอดจนการยิง    

 ประตูแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

๓.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเลนเปนทีมท้ังรุกและรับ และการเปนผูรักษาประตูได 

๔.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะตามกฎ  กติกา  มีมารยาทที่ดีไดถูกตอง 

 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
  



378 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ32204    รายวิชา กิจกรรมเขาจังหวะ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเคลื่อนไหวของวิชากิจกรรมเขาจังหวะ จัดรูปแบบ
กลไกการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติกิจกรรมเขาจังหวะอยางเหมาะสม รวมรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายมี
ทักษะในการเคลื่อนไหว ปฏิบัติกิจกรรมเขาจังหวะไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และสนุกสนานกับการออก
กําลงักาย การเลนกีฬา แบบประหยัดคาใชจาย ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยเนนการกระบวนกลุม การฝกปฏิบัติตามขั้นตอน การสาธิต ทดสอบปฏิบัติ ใหสามารถมี
ความรูออกแบบคิดประดิษฐทาเตนประกอบเพลง จัดแสดงความสามารถของกลุมตนเองตามบรบิทของงาน 
 มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติกิจกรรมเขาจังหวะ มีน้ําใจนักกีฬา มีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใชใน
ชีวิตประจําวันอยางตอเน่ือง เปนปกติวิสัย 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวประกอบดนตรีได 

๒. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการทํางานเปนทีมได 

๓. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะนําเพลงพ้ืนบานมาคิดประดิษฐทาเคลื่อนไหวประกอบดนตรีได 

๔. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะนําวัสดุเหลือใชมาประดิษฐตกแตงอุปกรณตามแนวพระราชบัญญัติเศรษฐกิจ

 พอเพียง 

๕. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะนําผลงานการเตนประกอบกิจกรรมเขาจังหวะไปเขารวมแสดงกับหนวยงาน

 อ่ืน ๆ ได 

๖. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและจิตสํานึกในการสรางเสรมิกิจกรรมในชุมชน 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



379 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ32205    รายวิชา ฟุตซอล  2  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5       ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติทักษะเก่ียวกับฟุตซอลที่สูงขึ้นการเลนทีมที่เปนระบบ ทั้งเกมรุกและรับแบบ
ตาง ๆ และมีหลักการการเลนทีมแบบรุกและรับโดยเพ่ิมแนวอีกตําแหนงเปนการเลนทีมเพ่ือแกไข
สถานการณทีม โดยนําผู รักษาประตูมาเลนในฝายตรงขาม รวมถึงกติกามารยาทของกีฬาฟุตซอล  
ฝกปฏิบัติการเปนผูตัดสินกีฬาฟุตซอล ทิศทางการเคลื่อนที่ของผูตัดสินและศึกษากติกากีฬาฟุตซอล 
โดยละเอียดเพื่อสูการปฏิบัติ 
 โดยเนนการกระบวนการกลุมการฝกปฏิบัติตามข้ันตอน การสาธิต ทดสอบปฏิบัติ ใหสามารถมี
ความรู ประสบการณเขารวมกับสังคมได 
 เพ่ือใหผูเรียนฝกปฏิบัติใหเกิดความชํานาญมีประสิทธิภาพพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลที่สูงขึ้นอีกทั้ง
พัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ สงเสริมสมรรถภาพทางกายและรูคุณคาท่ีสอดแทรกในกติกามารยาท การมี
น้ําใจเปนนักกีฬา รวมถึงคุณธรรมอันพึงประสงค จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
ผลการเรียนรู 
๑.   รูและเขาใจปฏิบัติทักษะในการเลนกีฬาฟุตซอลเพ่ิมมากขึ้น 

๒.   รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเลนทีมที่เปนระบบทั้งเกมรุกและรบัแบบตางๆได 

๓.   รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเปนผูรักษาประตูไดอยางถูกตอง 

๔.   รูและเขาใจปฏิบัติทักษะขั้นตอนการรบัหรือการปองกันไดถูกตอง 

๕.   รูและเขาใจปฏิบัติทักษะตามระเบียบ ขอบังคับ และกตกิาการแขงขันไดอยางถูกตอง 

๖.   รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกายถูกตอง 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
 
  



380 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ33201    รายวิชา ฟุตบอล   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติทักษะเก่ียวกับฟุตซอลที่สูงขึ้นการเลนทีมที่เปนระบบ ทั้งเกมรุกและรับแบบ
ตาง ๆ และมีหลักการการเลนทีมแบบรุกและรับโดยเพ่ิมแนวอีกตําแหนงเปนการเลนทีมเพ่ือแกไข
สถานการณทีม โดยนําผู รักษาประตูมาเลนในฝายตรงขาม รวมถึงกติกามารยาทของกีฬาฟุตซอล  
ฝกปฏิบัติการเปนผูตัดสินกีฬาฟุตซอล ทิศทางการเคลื่อนที่ของผูตัดสินและศึกษากติกากีฬาฟุตซอล 
โดยละเอียดเพื่อสูการปฏิบัติ 
 โดยเนนการกระบวนการกลุมการฝกปฏิบัติตามข้ันตอน การสาธิต ทดสอบปฏิบัติ ใหสามารถมี
ความรู ประสบการณเขารวมกับสังคมได 
 เพ่ือใหผูเรียนฝกปฏิบัติใหเกิดความชํานาญมีประสิทธิภาพพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลที่สูงขึ้นอีกทั้ง
พัฒนาทั้งรางกายและจิตใจ สงเสริมสมรรถภาพทางกายและรูคุณคาท่ีสอดแทรกในกติกามารยาท การมี
น้ําใจเปนนักกีฬา รวมถึงคุณธรรมอันพึงประสงค จริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการบริหารกาย และเคลื่อนไหวเหมาะสมกับการเลนฟุตบอลได 

๒.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเลนฟุตบอลได 

๓.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเลนฟุตบอลเปนทีมได 

๔.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะทดสอบสมรรถภาพทางกายไดอยางมีประสิทธิภาพได 

๕.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะตาง ๆ ไปปรับใชชีวิตประจําวันได 

๖.  รูและเขาใจปฏิบัติทักษะตาม กฎ กติกา ของการเลนฟุตบอลไดถูกตอง 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



381 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ33202    รายวิชา กิจกรรมเขาจังหวะ ๑       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกิจกรรมเขาจังหวะ หลักการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลงพื้นเมือง ทักษะเบ้ืองตนกิจกรรมเขาจังหวะประกอบดนตรี ไดแก การเดิน ว่ิง เขยง 
กระโดด ว่ิงโหยง วิ่งสลับเทา ลื่นไถล และควบมา การจัดรูปแบบการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวประกอบ
ดนตรี 
 โดยเนนการกระบวนการฝกปฏิบัติตามขั้นตอน การสาธิต ทดสอบปฏิบัติ ใหสามารถมีความรู 
ประสบการณเขารวมกับสังคมได 
 เพ่ือใหเกิดเจตคติและเห็นคุณคาในการเตนประกอบดนตรีและนําหลักการความรูที่ไดไปเปนแนว
ปฏิบัติและมีสวนรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวกิจกรรมเขาจังหวะพ้ืนฐานได 

๒. รูและเขาใจปฏิบัติการฟงและประดิษฐทาการเคลื่อนไหวใหเขาจังหวะเพลงได 

๓. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเดิน,กระโดด,ปรบมือและเตนประกอบดนตรีเปนกลุมได 

๔. รูและเขาใจสามารถนําการเตนประกอบดนตรไีปเสริมสรางสมรรถภาพทางกายในชีวิตประจําวันได 

 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู 
 
  



382 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ33203    รายวิชา กิจกรรมเขาจังหวะ 2       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเคลื่อนไหวของวิชากิจกรรมเขาจังหวะ เลือกเขารวม
กีฬาตามความถนัดและความสนใจ  ฝกปฏิบัติทักษะการบริหาร การเคลื่อนไหวประกอบดนตรี ทาเบ้ืองตน  
การเดิน  การเตนประกอบเพลง โดยเนน พัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล เพื่อใหเขาใจในแนวทาง
และเสริมสรางสมรรถภาพของตนเอง 
 โดยเนนการกระบวนการกลุมการฝกปฏิบัติตามข้ันตอน การสาธิต ทดสอบปฏิบัติ ใหสามารถ     
มีความรู ประสบการณเขารวมกับสังคมได 
 ยอมรับและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย  การเลนกีฬาเปนประจํา มีคณุธรรมและเห็นคุณคา
ของกิจกรรมพลศึกษา และนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวประกอบดนตรีได 

๒. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการทํางานเปนทีมได 

๓. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะนําเพลงพ้ืนบานมาคิดประดิษฐทาเคลื่อนไหวประกอบดนตรีได 

๔. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะนําวัสดุเหลือใชมาประดิษฐตกแตงอุปกรณตามแนวพระราชบัญญัติเศรษฐกิจ

 พอเพียง 

๕. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะนําผลงานการเตนประกอบกิจกรรมเขาจังหวะไปเขารวมแสดงกับหนวยงาน

 อ่ืน ๆ ได 

๖. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะมีคณุลักษณะอันพึงประสงคและจิตสํานึกในการสรางเสริมกิจกรรมในชุมชน 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู 
  



383 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา พ33206    รายวิชา ลีลาศ         กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6       ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง      จํานวน   0.5  หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภทการเตนลีลาศ  ฝกทักษะ    
การบริหารรางกาย การเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐาน และการเลนกีฬาตามลําดับขั้นตอน โดยใชกระบวนการทาง
พลศึกษา เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา และกีฬาประเภทลีลาศ ทักษะในการเลน
กีฬา มีคุณธรรม เห็นคณุคาของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 โดยใชทักษะกระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูความเขาใจ กระบวนการกลุม 
กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การสังเกต การอภิปราย 
กระบวนการคิดวิเคราะห และทักษะการมีสวนรวม 
 เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน ซ่ือสัตยสุจริต รกัความ
เปนไทย อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
๑. รูและเขาใจอธิบาย และสรปุประวัติความเปนมาของลีลาศได 

๒. รูและเขาใจบอกความรูพ้ืนฐานในการลีลาศได 

๓. รูและเขาใจอธิบายประเภทของลีลาศได 

๔. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเตนจังหวะบีกินและจังหวะออฟบิทได 

๕. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเตนจังหวะแซมบาและจังหวะรุมบาได 

๖. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเตนจังหวะชะ ชะ ชาและจังหวะตลุงได 

๗. รูและเขาใจปฏิบัติทักษะการเตนจังหวะไจฟ (ดิสโก)และจังหวะ กัว ละ ชาได 

๘. รูและเขาใจอธิบายมารยาททางสังคมในการลีลาศได 

๙. รูและเขาใจอธิบายวิธีการเตนลีลาศแตละจังหวะไดอยางถูกตอง 

๑๐. รูและเขาใจบอกประโยชนของการเตนลีลาศได 

 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 
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รายวิชากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ศ31101 ศิลปะ    1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ศ3๑๑๐๒  ศิลปะ    1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ศ32101 ศิลปะ    1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ศ32๑๐๒  ศิลปะ    1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ศ33101 ศิลปะ    1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
ศ33๑๐๒  ศิลปะ    1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค 0.5 หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ศ๓2๒๐๑ โครงงานทัศนศิลป 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ๓2๒๐2 โครงงานดนตรี 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
ศ๓2๒๐3 โครงงานนาฏศิลป 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ31๑๐1 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 ศึกษาความเปนมาการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย  บรรยาย
จุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป โดยใชศัพททางทัศนศิลป  วิเคราะหการใชวัสดุ  อุปกรณและ
เทคนิคของศิลปนในการแสดงออกทางทัศนศิลป   
 มีทักษะเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณ และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสรางงานทัศนศิลป  
สรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆโดยเนนหลักการออกแบบ และการจัดองคประกอบศิลป   
โดยใชกระบวนการเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงการเรียนรูแบบอภิปรายการเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง   
การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค การศึกษาคนควา การสื่อความหมาย และกระบวนการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจและสามารถสรางสรรค 
งานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห วิพากษ  วิจารณ  คุณคางานทัศนศิลป  
ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ชื่นชมและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะและเห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 

ดนตรี 
 ศึกษารูปแบบของบทเพลงและการจัดตั้งวงดนตรีแตละประเภท  การใชเครื่องดนตรี และบท
เพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีประเภทตาง ๆ   จําแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทยและสากล  โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง  การ
เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค การศึกษาคนควา การสื่อความหมายและกระบวนการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีทักษะในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย และเคร่ืองดนตรีสากล  สามารถบอกวิธีการจัดตั้งวงดนตรี
แตละประเภททั้งดนตรีไทย และดนตรีสากลไดอยางถูกตอง 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงดนตรีไทย อันมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคาของคนไทย 
 

นาฏศิลป 
 ศึกษารูปแบบการแสดงหลากหลาย ไดแก  ระบํา  รํา  ฟอน  การแสดงพ้ืนเมืองภาคตาง ๆ การ
ละครไทย และการละครสากล  สรางสรรคละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบเดยีวกัน  ความเปนมาองคประกอบ
ของละครสรางสรรค  ละครพูดประเภทโศกนาฏกรรม สุขนาฏกรรม ละครแนวเหมือนจริง และละครแนว
ไมเหมือนจรงิ เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ  
 ใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปรายการเรียนรูแบบศึกษาดวย
ตนเอง  การเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควาการสื่อความหมายและ
กระบวนการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  และแสดงออกทางนาฏศิลปอยาง
สรางสรรค  วิเคราะห วิพากษ  วิจารณคุณคานาฏศิลป   
 ถายทอดความรูสึก  ความคิดอยางอิสระ  ชื่นชมและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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ตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ศ2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
ศ3.1 ม.4-6/๑, ม.4-6/๒ 
 
รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ31๑๐2 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 ศึกษาความเปนมางานทัศนศิลปรูปแบบตะวันออก และตะวันตก  งานทัศนศิลปของศิลปนที่มี
ชื่อเสียง  การบรรยายผลตอบรับของสังคม  อิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลป  
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปรายการเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง   
 มีทักษะการคิดสรางสรรค การศึกษาคนควา การสื่อความหมายและกระบวนการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับกิจกรรมการสอน  เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ ความสัมพันธระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม   
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะและเห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 

ดนตรี 
 ศึกษา รูปแบบ บทเพลงของดนตรีไทยและดนตรีสากลในแตละยุคสมัย  วิเคราะหสถานะทาง
สังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมตาง ๆ เก่ียวกับ ประวัตสังคีตกวี  โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ
จริง  การเรียนรูแบบอภิปราย  การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง  การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรู
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควาการสื่อความหมายและกระบวนการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับกิจกรรมการสอน 
 มีทักษะในการคิดวิเคราะห  รูปแบบบทเพลงของดนตรีไทย และดนตรีสากลใจแตละยุคสมัย                
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะ การคดิวิเคราะหรูปแบบดนตรี อยางสรางสรรค 
 

นาฏศิลป 
 มีความรู ความเขาใจ  ความสัมพันธระหวางนาฏศิลป  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เปรียบเทียบ
การแสดงนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 มีทักษะ การคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา  การสื่อความหมายและกระบวนการที่หลากหลาย
เหมาะสมในการนํานาฏศิลปไปแสดงในโอกาสตาง ๆ โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบ
อภิปราย  การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง   
 เห็นคณุคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
ตัวชี้วัด 
ศ1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ศ2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 
ศ3.2 ม.4-6/๑ 
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ32๑๐1 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 ศึกษาความเปนมางานทัศนศิลปไดเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่   วิเคราะห  อธิบาย
จุดมุงหมายของศลิปนในการเลือกใช  วัสดุ  อุปกรณ  เทคนิคและเนื้อหาในการสรางงานทัศนศลิป  ประเมิน
และวิจารณงานทัศนศิลป  โดยใชทฤษฎีการวิจารณศิลปะ  จัดกลุมงานทัศนศิลปเพ่ือสะทอนพัฒนาการและ
ความกาวหนาของตนเอง  โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย การ
เรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง   
 มีทักษะในการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควาการสื่อความหมาย และกระบวนการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อใหมีความรู  ความเขาใจและสามารถสรางสรรคงาน
ทัศนศิลป  ตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค  วิเคราะห  วิพากษ  วิจารณ  คุณคางานทัศนศิลป  
ถายทอดความรูสึกความคิดสรางสรรค  
 มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณคางานทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึกความคิดตองานศิลปะอยาง
อิสระ  ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

ดนตรี 
 ศึกษาปจจัยในการสรางสรรคผลงานดนตรีของคนในแตละวัฒนธรรมเก่ียวกับความเชื่อ ศาสนา  
วิถีชีวิตและเทคโนโลยีกับการสรางสรรคงานดนตรี  อานเขียนโนตดนตรีไทยและสากลเก่ียวกับเครื่องหมาย
กําหนดอัตราจังหวะและบันไดเสียง  โนตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ ๒ ชั้น และ ๓  ชั้น  โดยใชกระบวนการ
เรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย  การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง  การเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา  การสื่อความหมาย และกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีทักษะในการแสดงดนตรีในแตละวัฒนธรรมอยางสรางสรรค ถายทอดความรูสึก ความคิดดนตรี
อยางอิสระ ชื่นชมและนาํไปประยุกตใชใจชีวิตประจําวัน 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงดนตรีอยางสรางสรรค อันเปนมรดกทางภูมิปญญาอันล้ําคา 
 

นาฏศิลป 
 มีความรูในการประดิษฐทารําในการแสดงนาฏศิลปที่เปนคูและหมูเก่ียวกับความหมายประวัติ
ความเปนมา  ทาทางที่ใชในการประดิษฐทาราํ และเพลงท่ีใช วิจารณการแสดงตามหลักการสรางสรรคและ
การวิจารณ   หลักการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 
 มีความคิดริเริ่มในการประดิษฐทารําในการแสดงนาฏศิลปที่เปนคูและหมู โดยเลือกใชทาทางที่ใช
ในการประดิษฐทารํา และเพลงที่ใช ไดอยางเหมาะสม  สามารถวิจารณการแสดงตามหลักการสรางสรรค
และการวิจารณ   ชมการแสดงนาฏศิลปและละครไดถูกตองตามหลักการชม   
 วิเคราะห  วิพากษ  วิจารณ  คุณคานาฏศิลป  ถายทอดความรูสึก  ความคิดอยางอิสระ  ชื่นชม
และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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ตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9 
ศ2.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4 
ศ3.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4 
 
รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวัด 
  



390 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ32๑๐2 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 ศึกษาความเปนมา วิเคราะห  อภิปรายและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปรูปแบบตะวันออกและ
ตะวันตก งานทัศนศิลปของศิลปนท่ีมีชื่อเสียง  การบรรยายผลการตอบรับของสังคม  อิทธิพลของวัฒนธรรม
ระหวางประเทศ  ที่มีผลตองานทัศนศิลป  โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบ
อภิปราย การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง   
 มีทักษะในการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา การสื่อความหมาย และกระบวนการที่
หลากหลาย เหมาะสมกับกิจกรรมการสอนเพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  ความสัมพันธระหวางทัศนศิลป  
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะและเห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและสากล 
 

ดนตรี 
 ศึกษาลักษณะเดนของดนตรีในวัฒนธรรมตาง ๆ  เก่ียวกับเคร่ืองดนตรี วงดนตรีภาษา เนื้อรอง  
สําเนียง  องคประกอบบทเพลง   
 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย  การเรยีนรูแบบศึกษาดวย
ตนเอง  การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา  การสื่อความหมายและ
กระบวนการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการสอน มทีักษะในการ 
 เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจระหวางดนตร ี ประวัติศาสตร   และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรี
ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและสากล 
 

นาฏศิลป 
 มีความรูเกี่ยวกับของบุคคลสําคญัในวงการนาฏศิลปและการละครของไทยในยุคสมัยตาง ๆ 
 อภิปรายบทบาทของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลปและการละครของไทยในยุคสมัยตาง ๆ 
  เห็นคุณคาของนาฏศิลป ที่เปนมรดกของวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
ตัวชี้วัด 
ศ1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ศ2.2 ม.4-6/3 
ศ3.2 ม.4-6/2 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ33๑๐1 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี 1    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 ศึกษาความเปนมาการสรางสรรคงานทัศนศิลปไทยและสากล จากแนวคิดและวิธีการของศิลปนที่
ตนชื่นชมวาดภาพ  ระบายสีเปนภาพลอเลียนหรือภาพการตูน เพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม
ในปจจุบันโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย  การเรียนรูแบบศึกษาดวย
ตนเอง 
 มีทักษะในการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา  การสื่อความหมายและกระบวนการที่
หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถสรางสรรค
งานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห วิพากษ  วิจารณ คุณคางานทัศนศิลป  
ถายทอดความรูสึกความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ   
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะและเห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและสากล 
 

ดนตรี 
 ศึกษาวิธีการขับรองเพลงหรือเลนดนตรี เดียวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการแสดงออก   
การถายทอดอารมณเพลงและคุณภาพของการแสดง  สรางเกณฑประเมินคุณภาพการประพันธและการเลน
ดนตรีของตนเองและผูอ่ืน  เปรียบเทียบอารมณและความรูสึกของงานดนตรีท่ีไดรับมาจากวัฒนธรรมท่ี
ตางกันนําดนตรีไปประยุกตใชในการผอนคลาย  การพัฒนามนุษย  การประชาสัมพันธ การบําบัดรักษา 
ธุรกิจและการศึกษาศึกษาโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง การเรียนรูแบบอภิปราย การเรียนรู
แบบศึกษาดวยตนเอง  การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  การศึกษาคนควา  การสื่อ
ความหมายและกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน   
 มีทักษะการขับรองเพลง และแสดงดนตรอียางสรรค 
 มีความภาคภูมใจในศิลปะการแสดงดนตรีอยางสรางสรรค ชื่นชมและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

นาฏศิลป 
 มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของนาฏศิลปและการละคร วิวัฒนาการ  ความงามและ
คุณคา ที่ตองการสื่อความหมายในการแสดง  บรรยาย  วิเคราะห อิทธิพลของเครื่องแตงกาย แสง  สี เสียง  
ฉาก  อุปกรณ และสถานที่ที่ มีผลตอการแสดง  การใชเกณฑการประเมินคุณภาพของการแสดงและ
องคประกอบของการแสดง   
 วิเคราะหประวัติความเปนมาของนาฏศิลปและการละคร  วิวัฒนาการ  ความงามและคุณคา  
ที่ตองการสื่อความหมายในการแสดง  บรรยาย  วิเคราะห อิทธิพลของเคร่ืองแตงกาย แสง  สี เสียง  ฉาก  
อุปกรณ และสถานที่ท่ีมีผลตอการแสดง  พัฒนาและใชเกณฑการประเมินคุณภาพของการแสดงและ
องคประกอบของการแสดง  วิเคราะหทาทางและการเคลื่อนไหวของผูคนในชีวิตประจําวัน และนํามา
ประยุกตใชในการแสดงในวันสําคัญของโรงเรยีน และสรางสรรคชุดการแสดงประจําโรงเรียน แสดงออกทาง
นาฏศิลปอยางสรางสรรค   
 วิเคราะห  วิพากษ  วิจารณ  คุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก  ความคิดอยางอิสระ  ชื่นชม
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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ตัวชี้วัด 
ศ1.1 ม.4-6/10, ม.4-6/11 
ศ2.1 ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 
ศ3.1 ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8 
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวช้ีวัด 
  



393 
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ศ33๑๐2 รายวิชา ศิลปะ                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6      ภาคเรียนท่ี 2    เวลาเรียน  2๐   ชั่วโมง         จํานวน   0.๕     หนวยกิต 
 

ทัศนศิลป 
 ศึกษาความเปนมา  วิเคราะหและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป รูปแบบตะวันออกและตะวันตก 
งานทัศนศิลปของศลิปนที่มีชื่อเสียง  การบรรยายผลการตอบรับของสังคม  อิทธิพลของวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศที่มีผลตองานทัศนศิลป  โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบอภิปราย  
การเรียนรูแบบศึกษาดวยตนเอง   
 มีทักษะในการคดิสรางสรรคการศึกษาคนควา  การสื่อความหมายและกระบวนการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับกิจกรรมการสอน เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  ความสัมพันธระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะและเห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและสากล 
 

ดนตรี 
 ศึกษาบทบาทของดนตรี  ในการสะทอนคานิยมของสังคมในผลงานดนตรีความเชื่อของสังคมใน
งานดนตรี  สะทอนแนวคิดและคานิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  นําเสนอแนวทางและวิธีการในการ
สงเสริมอนุรักษดนตรีไทยในฐานะเปนมรดกของชาติ 
 มีทักษะ ในการแยกบทบาทของดนตรี ในการสะทอนคานิยมในผลงานดนตรขีองสังคมไทยเพ่ือให
มีความรู  ความเขาใจระหวางดนตรี  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและสากล 
 มีความภาคภูมิใจในศิลปะการแยกบทบาทของดนตรี ในการสะทอนคานิยมในผลงานดนตรี และ
การสงเสริมอนุรักษดนตรีไทยในฐานะเปนมรดกของชาติ                                            
 

นาฏศิลป 
 ศึกษาความรูวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แนวคิดในการ
อนุรักษนาฏศิลปและภูมิปญญาทองถ่ิน   
 มีทักษะในการบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการละครไทย  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษนาฏศิลปและภูมิปญญาทองถ่ิน  อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน เร่ือง เพลงเก่ียว
ขาวได 
 เห็นคุณคาของนาฏศิลป ท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล  
 
ตัวชี้วัด 
ศ1.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 
ศ2.2 ม.4-6/4, ม.4-6/5 
ศ3.2 ม.4-6/3, ม.4-6/4 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวช้ีวัด 
  



394 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ศ32201 รายวิชา โครงงานทัศนศลิป                            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5     ภาคเรียนท่ี 1     เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง     จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษาความเปนมา ความหมายและประเภทของโครงงาน  กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ
จัดทําโครงงาน ลําดับขั้นตอนในการจัดทําโครงงาน  วิธีคิดเรื่องที่จะทําโครงงานทัศนศิลป   การวิเคราะห
โครงงาน การเลือกเรื่องท่ีจะทําโครงงาน  การตั้งชื่อโครงงาน การกําหนดวัตถุประสงค  การวางแผนและ
การออกแบบการทดลอง การเขียนเคาโครงของโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน  การนําเสนอโครงงาน  
 มีทักษะในการทําโครงงานทัศนศิลป โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา
ความรู  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลเพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ   นําโครงงาน
ทัศนศิลปที่จัดทํามาเขียนรายงานและนําเสนอโครงงานได  
 มีความภาคภูมิใจเห็นคุณคาและประโยชนของการจัดทําโครงงาน  นําความรูไปใชอยางเหมาะสม
และมีคุณคา   
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูความหมายและประเภทของโครงงาน 
๒. มีความรูในกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดทําโครงงาน 
๓.  รูลําดับขั้นตอนในการทําโครงงาน 
๔.  รูวิธีคิดเรื่องที่จะทําโครงงานทัศนศิลป 
๕.  รูวิธีการวิเคราะหโครงงาน  
๖.  เลือกเร่ืองท่ีจะทําโครงงาน 
๗.  รูวิธีการตั้งชื่อโครงงาน และการกําหนดวัตถุประสงค 
๘.  รูวิธีการวางแผนและการออกแบบการทดลอง 
๙.  รูวิธีการเขียนเคาโครงของโครงงาน 
๑๐. รูวิธีการลงมอืทําโครงงาน 
๑๑. รูวิธีการเขียนรายงานโครงงาน 
๑๒. รูวิธีการนําเสนอโครงงานทัศนศิลป 
๑3.  เห็นคุณคาและประโยชนของการจัดทําโครงงาน  นําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา   
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู 
  



395 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ศ32202 รายวิชา โครงงานดนตรี                          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5     ภาคเรียนท่ี 1     เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง     จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความหมายและประเภทของโครงงานการสืบคนขอมูลเพ่ือใหเกิด ลําดับขั้นตอนในการ
จัดทําโครงงาน  วิธีคิดเร่ืองท่ีจะทําโครงงานดนตรี   การวิเคราะหโครงงาน การเลือกเร่ืองท่ีจะทําโครงงาน  
การตั้งชื่อโครงงาน การกําหนดวัตถุประสงค  การวางแผนและการออกแบบการทดลอง 
 เขียนเคาโครงของโครงงาน  การใชกระบวนการในการทําโครงงานดนตรี  โดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  
 สรางสรรค ความคิด  ความเขาใจ ความมีเหตุผล  มีความสามารถในการตัดสินใจนําความรูไปใช
อยางเหมาะสมและมีคุณคา 
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูความหมายและประเภทของโครงงาน 
๒. มีความรูในกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดทําโครงงาน 
๓.  รูลําดับขั้นตอนในการทําโครงงาน 
๔.  รูวิธีคิดเรื่องที่จะทําโครงงานดนตรี 
๕.  รูวิธีการวิเคราะหโครงงาน  
๖.  เลือกเร่ืองท่ีจะทําโครงงาน 
๗.  รูวิธีการตั้งชื่อโครงงาน และการกําหนดวัตถุประสงค 
๘.  รูวิธีการวางแผนและการออกแบบการทดลอง 
๙.  รูวิธีการเขียนเคาโครงของโครงงาน 
๑๐. รูวิธีการลงมอืทําโครงงาน 
๑๑. รูวิธีการเขียนรายงานโครงงาน 
๑๒. รูวิธีการนําเสนอโครงงานดนตรี 
๑3.  เห็นคุณคาและประโยชนของการจัดทําโครงงาน  นําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา   
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู 
  



396 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ศ32203 รายวิชา โครงงานนาฏศิลป                          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5     ภาคเรียนท่ี 1     เวลาเรียน  4๐   ชั่วโมง     จํานวน   ๑.0     หนวยกิต 
 

 ศึกษา ความหมายและประเภทของโครงงาน  กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดทําโครงงาน 
ลําดับขั้นตอนในการจัดทําโครงงาน  วิธีคิดเร่ืองท่ีจะทําโครงงานนาฏศิลป   การวิเคราะหโครงงาน การ
เลือกเร่ืองที่จะทําโครงงาน  การตั้งชื่อโครงงาน การกําหนดวัตถุประสงค  การวางแผนและการออกแบบ
การทดลอง การเขียนเคาโครงของโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน  การนาํเสนอโครงงาน  
 ใชกระบวนการในการทําโครงงานนาฏศิลป โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบ
เสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลเพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ 
นําโครงงานนาฏศลิปท่ีจัดทํามาเขียนรายงานและนําเสนอโครงงานได  
 เห็นคณุคาและประโยชนของการจัดทําโครงงาน  นําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา   
 
ผลการเรียนรู 
๑.  รูความหมายและประเภทของโครงงาน 
๒.  มีความรูในกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดทําโครงงาน 
๓.  รูลําดับขั้นตอนในการทําโครงงาน 
๔.  รูวิธีคิดเรื่องที่จะทําโครงงานนาฏศิลป 
๕.  รูวิธีการวิเคราะหโครงงาน  
๖.  เลือกเร่ืองท่ีจะทําโครงงาน 
๗.  รูวิธีการตั้งชื่อโครงงาน และการกําหนดวัตถุประสงค 
๘.  รูวิธีการวางแผนและการออกแบบการทดลอง 
๙.  รูวิธีการเขียนเคาโครงของโครงงาน 
๑๐. รูวิธีการลงมอืทําโครงงาน 
๑๑. รูวิธีการเขียนรายงานโครงงาน 
๑๒. รูวิธีการนําเสนอโครงงานนาฏศิลป 
๑3.  เห็นคุณคาและประโยชนของการจัดทําโครงงาน  นําความรูไปใชอยางเหมาะสมและมีคุณคา   
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู 
 

 

  



397 
 

รายวิชากิจกรรมแนะแนว 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ก31901 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก31905 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก32901 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก32905 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก33901 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
ก33905 แนะแนว 1 ชั่วโมง/สัปดาห  2๐ ชั่วโมง/ภาค - หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก31901 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4   ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาที่ตนเลือก ศึกษา
วิธีการวัดผล และประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหรูและ
เขาใจกระบวนการในการที่จะเรียนจนจบหลักสูตร ศึกษาวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันในแตละบุคคล สํารวจ
ความสามารถทางการเรียนของตนเอง ศึกษาพหุปญญา (Multiple Intelligence) และสํารวจพหุปญญา
ของตนเองเพ่ือนําไปพัฒนาดานการเรียนตามรูปแบบของตนเอง เขาใจตนเองมากขึ้นโดยการรูความหมาย
ของชื่อ และนามสกุล รูในสิ่งท่ีผูอ่ืนชื่นชม รูจักประโยชนของตนเองตอตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
หรือหมูบาน จังหวัด และประเทศ รูจักตนเองโดยการเขียนหรือวาดภาพการเติบโตและประสบความสําเร็จ
ในชีวิตของตัวเอง บอกขอดีขอเสียของนิสัย อารมณ ความรู ความสามารถ และทักษะที่เก่ียวของกับ
ความสําเร็จของตัวเองได และ รูถึงคุณคาของผูอ่ืน โดยวิเคราะหวาใครบางมีสวนสนับสนุนใหฉันไปถึง
ความสําเร็จตามท่ีเขียนไว 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของอาชีพสุจริต สัมภาษณบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพได  
 เห็นคุณคาในอาชีพของบุคคลที่สัมภาษณ เรียนรูเร่ืองบุคลิกภาพกับอาชีพ วิเคราะหบุคลิกภาพ
ของตนเองกับอาชีพที่สนใจได และหาแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหสอดคลองกับอาชีพ  ที่สนใจ 
 
ผลการเรียนรู 
1. บอกโครงสรางของหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรายวิชาที่ตองเรียน 
2. รูวิธีการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
3. รูวิธีการเรยีนรูที่แตกตางกันในแตละบุคคล และนําไปพัฒนาการเรียนของตนเอง 
4. รูจักความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกันในแตละบุคคล 
5. รูจักพหุปญญา และสํารวจพหุปญญาของตนเอง 
6. รูความหมายของชื่อ และนามสกุล รูในสิ่งที่ผูอ่ืนชื่นชม 
7. รูจักประโยชนของตนเองตอตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนหรือหมูบาน จังหวัด และประเทศ 
8. สามารถเขียนหรือวาดภาพการเติบโตและประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองได 
9. สามารถบอกไดวาใครบางมีสวนสนับสนุนใหฉันไปถึงความสําเร็จตามที่เขียนไว 
10. บอกขอดีขอเสียของนิสัย อารมณ ความรู ความสามารถและทักษะที่เก่ียวของกับความสําเร็จของ
 ตัวเองได 
11. รูความหมายและความสําคัญของอาชีพสุจรติ 
12. สัมภาษณบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได และบอกคุณคาในอาชีพของบุคคลที่
 สัมภาษณได 
13. บอกความสําคัญของบุคลิกภาพดานอาชีพได 
14. วิเคราะหบุคลิกภาพของตนเองกับอาชีพที่สนใจได 
15. มีแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหสอดคลองกับอาชีพที่สนใจ 
 
รวมทั้งหมด   15   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก31905 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4   ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาตนเองในดานการเรียน โดยพิจารณาผลการเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ สาระการเรียนรูที่ได
คะแนนยังไมอยูในระดับดี และสาระการเรียนรูท่ีเรียนไดดีมีความสุขได เพ่ือบอกสาเหตุที่ทําใหผลการเรียน       
มีทั้งดีและไมดี หาแนวทางการปรับปรุงวิธีเรยีนในสาระการเรียนรูท่ีเรียนไดไมดี ศึกษาหลักการเขียน Mind 
Map และวิธีการใช Mind Map ในวิชาตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความคิดเปนระบบ ศึกษาความแตกตางระหวาง   
มหาวิทยาเปด มหาวิทยาลัยปด และเอกชน ศกึษาขอมูลสาขาวิชาตาง ๆ ในระดบัอุดมศึกษา และการเรียน 
Pre-degree  
 ศึกษาปจจัยภายใน และภายนอกท่ีเปนองคประกอบของใจเขมแข็ง สํารวจตนเองจากผลการ
ประเมินความเขมแข็งทางใจ Resilience Scale (RS-48, 13-18 years) วิเคราะหองคประกอบความ
เขมแข็งทางใจ เพ่ือมีแนวทางในการพัฒนาใหกับตนเองได หาขอมูลประโยชนและโทษของสังคมออนไลน  
วิเคราะหการใชสังคมออนไลนของตนเอง ศึกษาสิทธิและกติกาในการใชสื่อออนไลน วิเคราะหกิจกรรม 
ตาง ๆ ใน 1 วันของตนเอง ใชเวลากับเรื่องใดมากที่สุด และนอยที่สุด และถาอยากประสบความสําเร็จควร
เพ่ิมเวลา เร่ืองใด และลดเวลาเร่ืองใด 
 เพื่อตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของอาชีพเมื่อมีระบบ Ai มาเก่ียวของได หาขอมูลในการ
นําเสนออาชีพกับเทคโนโลยี สํารวจทักษะดานเทคโนโลยีของนักเรียนที่สอดคลองกับอาชีพที่ตนสนใจ 
ศึกษาแนวทาง และเขียน RESUME ของตวัเองเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาทักษะของตนเองท่ีสอดคลองกับ
อาชีพที่ตนสนใจได 
 
ผลการเรียนรู 
1. บอกสาเหตุที่ทําใหผล การเรียนมีทั้งดีและไมดี โดยพิจารณาผลการเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และระบุ            
 สาระการเรียนรูที่ไดคะแนนยังไมอยูในระดับดี และสาระการเรียนรูท่ีเรียนไดดมีีความสุขได 
2. ระบุแนวทางการปรับปรุงวิธีเรียนในสาระการเรียนรูที่เรยีนไดไมดี 
3. รูหลักการเขียน Mind Map และรูวิธีการใช Mind Map ในวิชาตาง ๆ  
4. สามารถพัฒนาความคิดเปนระบบใหกับตนเองได 
5. รูความแตกตางระหวางมหาวิทยาเปด มหาวิทยาลัยปด และเอกชน 
6. บอกขอมูลสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับอุดมศึกษา และการเรยีน Pre-degree ได 
7. รูจักปจจัยภายใน และภายนอกที่เปนองคประกอบของใจเขมแข็ง 
8. รูผลการประเมินความเขมแข็งทางใจ Resilience Scale (RS-48, 13-18 years) ของตนเอง 
9. วิเคราะหองคประกอบความเขมแข็งทางใจ เพ่ือมีแนวทางในการพัฒนาใหกับตนเองได  
10. บอกประโยชนและโทษของสังคมออนไลนได 
11. วิเคราะหการใชสังคมออนไลนของตนเอง 
12. รูสิทธิและกติกาในการใชสื่อออนไลน 
13. ระบุกิจกรรมตาง ๆ ใน 1 วันของตนเองได วิเคราะหไดวาตนเองใชเวลากับเรื่องใดมากที่สุด และนอย
 ท่ีสุด 
14. ระบุไดวาถาอยากประสบความสําเร็จควรเพิ่มเวลา เร่ืองใด และลดเวลาเร่ืองใด 
15. บอกการเปลี่ยนแปลงของอาชีพเมื่อมีระบบ Ai มาเก่ียวของได 
16. นําเสนออาชีพกับเทคโนโลยี 



400 
 

17. ระบุทักษะดานเทคโนโลยีของนักเรียนท่ีสอดคลองกับอาชีพได 
18. รูจักและเขียน RESUME ของตัวเองได 
19. บอกแนวทางการพัฒนาทักษะของตนเองที่สอดคลองกับอาชีพที่ตนสนใจได 
 
รวมทั้งหมด   19   ผลการเรียนรู 
  



401 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก32901 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาเก่ียวกับการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัย อภิปรายวิธีการดูแล
รักษาสวนตาง ๆ ของรางกายที่เปลี่ยนแปลงตามวัย แนะนําผูอ่ืนในการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายท่ี
เปลี่ยนแปลงตามวัย เรียนรูคุณสมบัติตาง ๆ ของบุคคลที่ตลาดแรงงานในกลุมประเทศอาเซียน เรียนรูเร่ือง
อาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหมที่เปนตองการ รวมถึงวิเคราะหขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการไป                 
สูเปาหมายดานอาชีพ โดยศึกษาวิธีการพัฒนาตนเอง ศกึษาความเหมาะสมของตนเองตออาชีพ มีเหตุผลใน
การพิจารณาเลือกอาชีพเพื่อความเหมาะสมกับตนเอง 
 เรียนรูคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่อาจเลือกเรียน และสอดคลองกับความตองการทางอาชีพท่ี
ตนไดตั้งเปาหมายไว และหาแนวทางเพ่ือบรรลุเปาหมาย โดยระบุความสามารถทางการเรียนของตนเอง  
 เพื่อสรางความตระหนักรูวิธีการพัฒนาตนเองดานการเรียนไดอยางสอดคลองกับเปาหมาย
การศึกษา 
 
ผลการเรียนรู 
1. เขาใจการเปลี่ยนแปลงตามวัย รูจักดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย เกิดความรักและเห็นคุณคาใน
 ตนเองและผูอ่ืน 
2. บอกคุณสมบัติตาง ๆ ของบุคคลที่ตลาดแรงงานในกลุมประเทศอาเซียนและอาชีพในระบบเศรษฐกิจ   
 ยุคใหมตองการ และสามารถบอกวิธีการเตรียมความพรอมได 
3. สามารถบอกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางมีเหตุผล และรูวิธีการพัฒนาตนเองไดอยางสอดคลอง   
 กับเปาหมายในอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
4. ระบุคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่อาจเลือกเรียนใหสอดคลองกับอาชีพในอนาคตของตนเองได 
5. บอกความสามารถทางการเรียนของตนเอง เปาหมายการศึกษาตอ และวิธีการพัฒนาผลการเรียนที่
 สอดคลองกับเปาหมาย 
6. สามารถบอกแผนชีวิตของตนเองไดอยางมีเหตุผล และวิธีปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนชีวิต       
 ท่ีวางไว 
7. บอกเหตุผลในการพิจารณาทางเลือกในอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได 
 
รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก32905 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษาเรียนรูการจัดการปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการอยูรวมกันกับผูอ่ืน การจัดลําดับความสําคัญ          
ของปญหา และวิธีการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เรียนรูวิธีการในการยืดหยุนทางความคิดเพ่ือใหเขา
กับสังคมได เพื่อสามารถปฏิบัติตนใหเขากับผูอื่นไดอยางเหมาะสมเปนที่ยอมรับของคนในสังคม เรียนรู
วิธีการที่เหมาะสมในการสรางความสุขใหกับชีวิตของตน มีกิจกรรมที่ผอนคลายและสรางความสุขใหผูอื่นได 
 โดยกระบวนการเรียนรูวิธีการปรับอารมณความรูสึกในสถานการณตาง ๆ ที่มากระทบ กําหนด
วิธีการควบคุมอารมณของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เรียนรูการวางตัวตามบทบาทหนาที่ รูรูปแบบและ
ความสําคัญของพฤติกรรมการแสดงออกอยางเหมาะสม สามารถแสดงพฤติกรรมเหมาะสมกับบทบาท
หนาที่  
 เพื่อเห็นคุณคาและสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลในครอบครัว รูความสําคัญของบุคคลใน
ครอบครัวที่มีสวนเก้ือกูลตอชีวิตตน ปฏิบัติตอครอบครัวดวยความรูสึกเห็นคาและกตัญู เรียนรูการปฏิบัติ
ตนเพื่อใหปลอดภัยจากภัยสังคม วิเคราะหภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
1. บอกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการอยูรวมกับผูอ่ืนได จัดลําดบัของปญหาและบอกวิธีการแกปญหาไดอยาง
 มีประสิทธิภาพ 
2. บอกความสําคัญและวิธีการในการยืดหยุนทางความคิดเพ่ือใหเขากับสังคมได และปฏิบัติตนใหเขากับ
 ผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมเปนที่ยอมรับของคนในสังคม 
3. บอกวิธีการที่เหมาะสมในการสรางความสุขใหกับชีวิตของตน 
4. สามารถจัดกิจกรรมที่ผอนคลายและสรางความสุขใหกับผูอื่นได 
5. บอกวิธีการปรบัอารมณความรูสึกในสถานการณตาง ๆ ที่มากระทบไดอยางเหมาะสม 
6. กําหนดวิธีการควบคุมอารมณของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. บอกรูปแบบและความสําคัญของพฤติกรรมการแสดงออกอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ 
8. แสดงพฤติกรรมออกอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ 
9. บอกความสําคัญของบุคคลในครอบครัวที่มีสวนเก้ือกูลตอชีวิตตน และปฏิบัติตอครอบครัวดวย
 ความรูสึกเห็นคุณคาและกตัญู 
10. บอกตัวอยางและวิเคราะหภัยอันตรายที่เกิดข้ึนในสังคมได 
11. บอกวิธีปฏิบัติตนเพ่ือใหปลอดภัยจากภัยสังคมได 
 
รวมทั้งหมด   11   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก33901 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6   ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา ระบุ อธิบาย และวิเคราะหเกี่ยวกับ โครงสรางรายวิชา หลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมแนะแนว การแสวงหาความรู การสืบคนขอมูลการศึกษาตอ วิธีการเลือกใชขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การจัดทําขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบใน
รปูแบบแฟมสะสมงาน การสํารวจบุคลิกภาพ เจตคติ ที่มีตออาชีพ การวางแผนการศึกษาตอสูการประกอบ
อาชีพ ลักษณะอาชีพในกลุมอาเซียน คณุสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานตองการ ความสนใจในอาชีพ การ
ฝกประสบการณอาชีพ การบริหารและการจัดสรรเวลา การใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค การจัดการกับ
อารมณและความเครียด การปรับตัวและการแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม  
 โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน รูจักแสวงหาและ
ใชขอมูลสารสนเทศ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สรางชิ้นงานผานเทคโนโลยีอยางสรางสรรค ใหสามารถ
วางแผนการเรียน การประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให
อยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข   
 มีเจตคติท่ีดีตอรายวิชา การประกอบอาชีพสุจริต มีคานิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวมได 
 
ผลการเรียนรู 
1. อธิบายคุณคาของการเรียน คุณคารายวิชาของหลักสูตร และการวัดและประเมินผลได  
2. อธิบายวิธีการแสวงหาความรู วิธีการสืบคนขอมูลการศึกษาตอ ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อเทคโนโลยี 
 และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสืบคนขอมูลทางการศึกษาตออยางเหมาะสม 
3. ระบุองคประกอบของแฟมสะสมงาน และจัดทําแฟมสะสมงานไดอยางเปนระบบเพ่ือนําไปใชในการ
 สมัครเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
4. สํารวจบุคลิกภาพ เจตคติและวิเคราะหขอมูลอาชีพที่สอดคลองกับคานิยมของตน เพ่ือวางแผนการศึกษา
 สูเสนทางการประกอบอาชีพ 
5. ระบุอาชีพในกลุมอาเซียนพรอมอธิบายคุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานในกลุมประเทศอาเซียน
 ตองการ 
6. อธิบายลักษณะอาชีพที่ตนสนใจ และระบุแหลงฝกประสบการณอาชีพ 
7. ตระหนักในคุณคาของเวลาและการบริหารเวลา โดยการออกแบบกิจกรรมในตารางเวลาประจําวัน 
8. อธิบายขอดีและขอจํากัดของการใชเทคโนโลยี และใชเทคโนโลยีสรางสรรคชิ้นงานได 
9.  วิเคราะหสาเหตุของอารมณทางบวกและทางลบ ปฏิบัติตนเพ่ือจัดการอารมณทางลบและความเครียด   
     ตลอดจนแสดงออกทางอารมณในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ก33905 รายวิชา แนะแนว         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6   ภาคเรียนที่ 2         เวลาเรียน  2๐   ช่ัวโมง       จํานวน   - หนวยกิต 
 

 ศึกษา คนควา ระบุ วิเคราะห อธิบาย อภิปราย วางแผน ประยุกตใชเก่ียวกับโลกกวางทาง
การศึกษาและอาชีพเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ความพรอมในการวางแผนและตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอหรือประกอบอาชีพที่สนใจ กําหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองดานการศึกษาตอและการมีงานทํา การ
เตรียมความพรอมในการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษา หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกในรูปแบบ 
TCAS แนวทางการเรียนการใชชีวิตและการปฏิบัติตนในสถาบันการศึกษาตางๆ ความสอดคลองของขอมูล
อาชีพกับคานิยมและเจตคติ การพัฒนาเพ่ือความสําเร็จในการประกอบอาชีพตามวิธีการท่ีตนกําหนด การ
รวบรวมขอมูลอาชีพที่สนใจดวยวิธีการที่หลากหลาย การทําโครงงานอาชีพ  คุณลักษณะที่ดีและขอจํากัด
ของตนเองและผูอื่น การชื่นชมและยอมรับขอจํากัด ปฏิบัติตนและแสดงออกตอผูอ่ืนอยางเหมาะสม การมี
จิตสาธารณะประโยชน การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสามารถวางแผน ตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาและหรือ
เลือกประกอบอาชีพท่ีไดอยางเหมาะสม ศึกษาและรวบรวมขอมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษาและขอมูล
อาชีพที่สนใจ การจัดทําโครงงานอาชีพที่สนใจและการจัดนิทรรศการอาชีพ การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรบัตัวใหอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  
 มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา การประกอบอาชีพสุจริต การชื่นชมยินดีแกผูอ่ืน 
การมีจิตสาธารณะและการรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
 
ผลการเรียนรู 
1. วิเคราะหขอมูลโลกกวางทางการศกึษาตอและอาชีพเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
2. วิเคราะหขอมูลตนเองวามีความพรอมที่จะศึกษาตอหรือเขาสูอาชีพที่ตัดสินใจ 
3. วางแผนและตัดสินใจเลือกศึกษาตอเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
4. กําหนดแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพ่ือการศกึษาตอและการมีงานทํา 
5. ระบุวิธีการเตรียมความพรอมในการสมัครคดัเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตางๆ 
6. ระบุแนวทางการเรียน การใชชีวิตและการปฏิบัติตนในสถาบันการศึกษาตางๆ 
7. อภิปรายหลักเกณฑ วิธีการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาตอสถาบันการศกึษา รูปแบบ TCAS 
8. วิเคราะหขอมูลอาชีพที่สอดคลองกับคานิยมของตนและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจรติ 
9. ระบุสิ่งที่ตองการพัฒนาเพื่อความสําเร็จในการประกอบอาชีพ และปฏิบัติการพัฒนาตนเองตามวิธีการ     
 ท่ีกําหนด 
10. ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลอาชีพที่สนใจดวยวิธีการหลากหลาย 
11. จัดทําโครงงานอาชีพท่ีสนใจและนําเสนอในรปูแบบนิทรรศการ 
12. อธิบายคุณลักษณะที่ดีท่ีควรพัฒนาและขอจํากัดของตนเองและผูอื่น พรอมชื่นชมขอดีและยอมรับ
 ขอจํากัดนั้น 
13. ปฏิบัติตนและแสดงออกตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
14. ตระหนักในความสําคัญของการมีจิตสาธารณะประโยชน และแสดงออกถึงพฤติกรรมการมีจิตอาสา 
15. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
 
รวมทั้งหมด   15   ผลการเรียนรู 
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รายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ (IS) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาเพิ่มเติม  
I30๒๐๑ การศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS1) 2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
I30๒๐2 การสื่อสารและนําเสนอ (IS 2)           2 ชั่วโมง/สัปดาห  4๐ ชั่วโมง/ภาค ๑.0 หนวยกิต 
I30๒๐3 เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน (IS 3) 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา I30201 รายวิชา การศกึษาคนควาและสรางองคความรู (IS 1)     
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6         เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง        จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ ตั้งประเด็นปญหา/ตั้งคําถาม ในเร่ืองที่สนใจโดยเร่ิมจากตนเอง 
เกี่ยวกับสถานการณปจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและใหเหตุผลที่สนับสนุนหรือโตแยงประเด็น
ความรู โดยใชความรูจากศาสตรสาขาตาง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมขอมูล คนควา
แสวงหาความรูเก่ียวกับสมมติฐานที่ตั้งไวจากแหลงเรียนรูทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยางมี
ประสิทธิภาพและพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงเรียนรูอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวน
สมบูรณ วิเคราะหขอมูล 
 โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม สังเคราะห สรุปองคความรูรวมกัน มีกระบวนการกลุมในการวิพากษ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชความรูจากสาขาวิชาตาง ๆ เสนอแนวคิด วิธีการแกปญหาอยางเปนระบบ
ดวยกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดทักษะในการคนควา แสวงหา
ความรู สังเคราะห สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู ความเปนมาของศาสตร เขาใจหลักการ
และวิธีการในสิ่งท่ีศึกษา  
 เห็นประโยชนและคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 
1.  ตั้งประเด็นปญหาโดยเลือกประเด็นที่สนใจ จากสถานการณปจจุบันและสังคมโลก 
2.  ตั้งสมมติฐานและใหเหตุผลที่สนับสนุนหรือโตแยงประเด็นความรู โดยใชความรูจากสาขาวิชาตาง ๆ และ
 มีทฤษฎีรองรบั 
3.  ออกแบบ วางแผน ใชกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเก่ียวกับประเดน็ท่ีเลอืก จากแหลงเรียนรูที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงท่ีมาของขอมูล 
6.  วิเคราะหขอคนพบดวยสถิติท่ีเหมาะสม 
7.  สังเคราะห สรุปองคความรูดวยกระบวนการกลุม 
8.  เสนอแนวคิด การแกปญหาอยางเปนระบบดวยองคความรูจากการคนพบ 
 
รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา I30202 รายวิชา การสื่อสารและนําเสนอ (IS 2)           
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6         เวลาเรียน  4๐   ช่ัวโมง        จํานวน   1.0   หนวยกิต 
 

 ศึกษา เรียบเรียง และถายทอดความคิดอยางสรางสรรคจากรายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาคนควา
และสรางองคความรู (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณปจจุบันและสังคม
โลก ดวยการเขียนโครงราง บทนํา เนื้อเร่ือง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการเปน
ภาษาไทยความยาว จํานวน 4,000 คํา หรือเปนภาษาอังกฤษความยาว จํานวน 2,000 คํา มีการอางอิง
แหลงความรูท่ีเชื่อถือไดอยางหลากหลาย ท้ังในประเทศและตางประเทศ เรียบเรียงและถายทอด สื่อสาร 
นําเสนอความคิดอยางชัดเจนเปนระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) 
หรือกลุม (Oral Panel Presentation)   
 โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพรผลงานสูสาธารณะ เพ่ือใหเกิดทักษะในการ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
 เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชนแก
สาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู 
1.  วางโครงรางการเขียนตามหลักเกณฑ องคประกอบ และวิธีการเขียนโครงราง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาคนควาเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 4,000 คํา หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 
 2,000 คาํ   
3.  นําเสนอขอคนพบ ขอสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) หรือ
 กลุม (Oral Panel Presentation) โดยใชเทคโนโลยีที่หลากหลายไดอยางเหมาะสม 
4.  เผยแพรผลงานสูสาธารณะ โดยใชการสนทนา/วิพากษ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน e – conference, 
 Social media online เปนตน 
5.  เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนประโยชน 
 
รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา I30203 รายวิชา เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน (IS 3) 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6         
 

 กิจกรรมบริการสังคม (Social Service Activity)เปนกิจกรรมที่นําความรู หรือประยุกตใชความรู
หรือประสบการณจากสิ่งท่ีศึกษาคนควาและเรียนรูจากรายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาคนควาและสรางองค
ความรู (Research and Knowledge Formation – IS 1) และการสื่อสารและนําเสนอ (Communication 
and Presentation – IS 2) ไปสูการปฏิบัติในการสรางสรรคโครงงาน/โครงการตาง ๆ ที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก มีการกําหนดเปาหมาย 
วัตถุประสงค วางแผน การทํางาน และตรวจสอบความกาวหนา วิเคราะห วิจารณผลที่ไดจากการปฏิบัติ 
กิจกรรมหรือโครงงาน/โครงการ  
 โดยใชกระบวนการกลุมเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมจิตอาสาที่ไมมี
คาจางตอบแทน  
 เพ่ือสรางความตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 
ผลการเรียนรู 
1.  วิเคราะหองคความรูหรือประสบการณจากการเรียนในสาระ IS 1 และ IS 2 เพ่ือกําหนดแนวทางไปสู
 การปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอสังคม (Public Service) 
2.  เขียนเปาหมาย/วัตถุประสงค เคาโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
3.  ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความกาวหนาทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
4.  รวมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิพากษ การปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 
5.  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ตอผลการปฏิบัติงาน
 หรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
6.  แสดงผลงานตอชุมชน 
7.  เห็นประโยชนและคุณคาในการสรางสรรคงานและถายทอดสิ่งท่ีเรียนรู 
 
รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู 
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เกณฑการจบการศกึษา  
แนบทายคําสั่ง สพฐ. ที่ 683/2552 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552  

และคําสั่งสพฐ. ที่ 110/2555 ลงวันที่ 25  มกราคม 2555 
 

 เกณฑการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 1. เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  (1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศกึษากําหนด 

  (2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 

  (3) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

  (4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

  (5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 2. เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  (1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศกึษากําหนด 

  (2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  (3) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

  (4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

  (5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 
 
 
 
 

 
 
 


