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ความนํา 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหโรงเรียนทุกโรงเรียนท่ัวประเทศ ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ จากการวิจัยและติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร
ในชวงระยะ 6 ปท่ีผานมา พบวาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แมจะมีจุดดีหลายประการ 
เชน สงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษา โดยโรงเรียนมีสวนรวมกับทองถ่ินและมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน แตผลการศึกษาดังกลาวยังไดสะทอนใหเห็นถึง
ประเด็นท่ีเปนปญหาและความไมชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ ไดแก ปญหาความสับสนของผูปฏิบัติใน
ระดับโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสวนใหญ กําหนดสาระการเรียนรู มาตรฐาน และตัวชี้วัดไวมาก 
ทําใหเกิดปญหาหลักสูตรแนน การวัดและประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน สงผลตอปญหาการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รามท้ังปญหาคุณภาพของผูเรียนในดานความรู ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงคยังไมเปนท่ีนาพอใจ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ( พ.ศ. 2555 - 2559 ) ไดชี้ใหเห็นความ
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย มุงเตรียมเด็กและเยาวชนไทยใหมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิต
สาธารณะ พรอมท้ังมีสมรรถนะทักษะและความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต ท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงการศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ข้ึนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับ
ปรับปรุง 2560)  ท่ีมีความเหมาะสม ชัดเจน ท้ังเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการ
บวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมายสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐาน ของแตละกลุมสาระ
การเรียนรูในแตละชั้นมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ และเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการศึกษา ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและมีความชัดเจนตอการนําไป
ปฏิบัติ 

จากการสํารวจความคิดเห็นการใชหลักสูตรสถานศึกษาในปการศึกษา 2560 ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา หลักสูตรสถานศึกษา
ดังกลาวยังมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีเนื้อหาซํ้าซอนกันในบางสวน และตองการพัฒนานักเรียนใหมี
คุณธรรม และทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นโรงเรียนจึงไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนโนนคอวิทยาคม พุทธศักราช 2561 ข้ึนโดยยึดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เปนกรอบและทิศทางใน
การจัดทําหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนโรงเรียนโนนคอวิทยาคม  มีคุณธรรม  ความรู  และ
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมกับบริบท  จุดเนนของสถานศึกษา 
ศักยภาพของผูเรียนและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่องตลอดชีวิตเพ่ือการ
ดํารงชีวิตในยุคศตวรรษท่ี  21 

วิสัยทัศน 
“โรงเรียนโนนคอวิทยาคม เปนสถานศึกษาท่ีมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

บนพ้ืนฐานความเปนไทย ยึดคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกฝายมีสวนรวม” 
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หลักการ 
หลักสูตรโรงเรียนโนนคอวิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) คํานึงถึงหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปน

เปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเปนไทย
ควบคูกับความเปนสากล

2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และ
มีคุณภาพ

3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน

4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ  

จุดหมาย 
 หลักสูตรโรงเรียนโนนคอวิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอ และประกอบอาชพีจึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต

สาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนโนนคอวิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1. เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความ

เขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับ
หรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
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2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึง
ประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนโนนคอวิทยาคม 
หลักสูตรโรงเรียนโนนคอวิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุงพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหนักเรียน
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ดังนี้ 
1. รักชาติ  ศาสน  กษัตริย
2. ซ่ือสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงม่ันในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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โครงสร้างเวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
๏ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
           240 

( 6 นก.) 

คณิตศาสตร ์
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
240 

( 6 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
240 

( 6 นก.) 
สังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 
0 ประวัติศาสตร์ 

0 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
0 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
0 เศรษฐศาสตร ์
0 ภูมิศาสตร ์

160 
( 4 นก.) 

40 
( 1 นก.) 













 

160 
( 4 นก.) 

40 
( 1 นก.) 

120 
( 3 นก.) 

160 
( 4 นก.) 

40 
( 1 นก.) 

120 
( 3 นก.) 

320 
( 8 นก. ) 

80 
( 2 นก.) 

240 
( 6 นก.) 

สุขศึกษา พลศึกษา 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
120 

( 3 นก.) 

ศิลปะ 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
120 

( 3 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
80 

( 2 นก.) 
120 

( 3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
240 

( 6 นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 
880 

( 22 นก.) 
880 

( 22 นก.) 
880 

( 22 นก.) 
1,640 

( 41 นก.) 
๏ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
๏ รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมพรอ้มและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ป ี
รวม 3ปี ไม่น้อยกว่า 

3,600 ชั่วโมง 

 120 
( 3 นก.)
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 3 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 3 60 
ค21101 คณิตศาสตร ์1 2.0 4 80 ค21102 คณิตศาสตร ์2 2.0 4 80 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 3 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 60 
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 ว21104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 20 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 3 60 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 3 60 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 20 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 1 20 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 1 20 
ศ21101    ศิลปะ 1 1.0 2 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 2 40 
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 20 ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 20 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 3 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 60 

รวม 11.0 22 440 รวม 11 22 440 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A  

(บังคับเลือก) 
2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A  

(บังคับเลือก) 
2.0 4 80 

ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 1 20 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 1 20 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 0.5 1 20 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 0.5 1 20 
พ21201    พลานามัย 1.0 2 40 พ21202    พลานามัย 1.0 2 40 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 
ท20201 เสริมทักษะการอ่านไทย 1    ท20202 เสริมทักษะการอ่านไทย 2    
ท20207 การอ่านไทย    ท20208 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร    
ว20201 วิทยาศาสตร์น่ารู้    ว20202 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    
ว20207 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์    ว20208 พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์    
พ20223 ปันจักสีลัต 1    พ20226 ยืดหยุ่น    
พ20224 เทเบิลเทนนิส    พ20227 ปันจักสีลัต 2    
พ20225 ฟุตบอล    ศ20217 ศิลปะเพ่ิมเติม 2    
ศ20216 ศิลปะเพ่ิมเติม 1    ง20270 การผลิตกล้าไม ้    
อ20201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    อ20202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองต้น    

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 
รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 14.0 28 560 รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 14.0 28 560 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

- - 10 4.กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- - 10 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้  3 60 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้  3 60 
รวม 7 140                   รวม 7 140 

รวมเวลาเรียน 560 ชั่วโมง 14.0 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 560 ชั่วโมง 14.0  หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วย
กิต 

ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 3 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 3 60 
ค22101 คณิตศาสตร ์3 2.0 4 80 ค22102 คณิตศาสตร ์4 2.0 4 80 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 60 
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 20 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 3 60 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 3 60 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 20 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 1 20 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 1 20 
ศ22101    ศิลปะ 3 1.0 2 40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 2 40 
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 20 ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 3 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 60 

รวม 11.0 22 440 รวม 11 22 440 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A  

(บังคับเลือก) 
2.5 5 100 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A  

(บังคับเลือก) 
2.5 5 100 

ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 1 20 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 1 20 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 0.5 1 20 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 0.5 1 20 
พ22201    พลานามัย 0.5 1 20 พ22202    พลานามัย 0.5 1 20 
I20201 การค้นคว้าและสร้างองค์

ความรู้ : IS1 
1.0 2 40 I20202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ : IS2 
1.0 2 40 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 
ท20203    เสริมทักษะการอ่านไทย 3    ท20204    เสริมทักษะการอ่านไทย 4    

ท20209    ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ    ท20210 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร    
ว20203 สิ่งประดิษฐ์ของเล่นทาง

วิทยาศาสตร์ 1 
   ว20204 สิ่งประดิษฐ์ของเล่นทาง

วิทยาศาสตร์ 2 
   

ว20209 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

   ว20210 ตารางการท างาน    

พ20228 ฟุตซอล    พ20230 กระบี่    
พ20229    กรีฑา    พ20231 เซปักตะกร้อ    
ศ20218    ศิลปะเพ่ิมเติม 3     ศ20219 ศิลปะเพ่ิมเติม 4    
ง20217    ช่างประดิษฐ์ดอกไม ้    ง20235 การประดิษฐ์ของช าร่วย    
ง20274    การเลี้ยงไก่ไข่ 1    ง20275 การเลี้ยงไก่ไข่ 2    
อ20205    ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน1    อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล    

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.5 7 140 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.5 7 140 
รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 14.5 29 580 รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 14.5 29 580 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว  1 20   1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 1 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

- - 10 4.กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- - 10 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้  3 60 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้  3 60 
รวม 7 140                   รวม 7 140 

รวมเวลาเรียน 580 ชั่วโมง 14.5 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 580 ชั่วโมง 14.5  หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม (พ.ศ.2561-2563)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วย
กิต 

ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 3 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 3 60 
ค23101 คณิตศาสตร ์5 2.0 4 80 ค23102 คณิตศาสตร ์6 2.0 4 80 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 3 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3 60 
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 20 ว23104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 1 20 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 3 60 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 3 60 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 1 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1 20 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 1 20 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 1 20 
ศ23101    ศิลปะ 5 1.0 2 40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 2 40 
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 20 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 1 20 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 3 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3 60 

รวม 11.0 22 440 รวม 11 22 440 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A (บังคับเลือก) 2.0 4 80 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A (บังคับเลือก) 2.0 4 80 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 1 20 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 1 20 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 0.5 1 20 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 0.5 1 20 
พ23201    พลานามัย 1.0 2 40 พ23202    พลานามัย 1.0 2 40 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 
ท20205   เสริมทักษะการอ่านไทย 5    ท20206   เสริมทักษะการอ่านไทย 6    
ท20211 วรรณกรรมท้องถ่ิน    ท20212 การพูดในโอกาสต่างๆ    
ว20205 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1    ว20206 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2    
ว20213 วิทยาศาสตร์กับการเลี้ยงไหม    ว20212 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก    
ว20211 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา 

HTML 
   พ20233 วอลเลย์บอล    

พ20232    บาสเกตบอล     ศ20221 ศิลปะเพ่ิมเติม 6    
ศ20220 ศิลปะเพ่ิมเติม 5    ง20203 งานเกษตรเบื้องต้น    
ง20211    การปลูกพืชผักสวนครัว    อ20203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียนเบื้องต้น    
ง20231 ช่างเสื้อผ้าสตร ี         
อ20206   ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน2         

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.0 6 120 
รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 14.0 28 560 รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 14.0 28 560 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วย

กิต 
ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือเนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  1 20     
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

- - - 3.กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- - - 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้  3 60 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้  3 60 
รวม 7 140                   รวม 7 140 

รวมเวลาเรียน 560 ชั่วโมง 14.0 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 560 ชั่วโมง 14.0  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตทั้งภาคเรียน 85  หน่วยกิต 

รวมเวลาทั้งภาคเรียน 3,400+840=4,240 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 2 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 2 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์1 1.0 2 40 ค31102 คณิตศาสตร ์2 1.0 2 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 2 40 ว31104 วิทยาการค านวณ 1 0.5 1 20 
ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 1 20 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 2 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 2 40 พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 1 20 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 1 20 ศ31102    ศิลปะ 2 0.5 1 20 
ศ31101    ศิลปะ 1 0.5 1 20 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 1 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 1 20 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 40 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 2 40      

รวม 7.0 14 280 รวม 6.0 12 240 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A  

(บังคับเลือก) 
7.0 14 280 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A  

(บังคับเลือก) 
8.0 16 320 

ค31201    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 2 40 ค31202    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 2 40 
ว31201    ฟิสิกส์ 1 1.0 2 40 ว31202   ฟิสิกส์ 2 1.5 3 60 
ว31221    เคมี 1 1.0 2 40 ว31222    เคมี 2 1.5 3 60 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.0 2 40 ว31242 ชีววิทยา 2 1.0 2 40 
จ31201    ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0.5 1 20 จ31202    ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0.5 1 20 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 1 20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 1 20 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 1 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 20 
อ31201    ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียน 1 0.5 1 20 อ31202    ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียน 2 0.5 1 20 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง

องค์ความรู้ : IS1 
1.0 2 40 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 

: IS2 
1.0 2 40 

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 
ท30215    การอ่านวิเคราะห์    ท30216 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์    
ว30201 สะเต็มศึกษา 1     ว30202 สะเต็มศึกษา 2     
ว30207 การออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   ว30208 การเขียนเว็บไซต์    

พ30236   วอลเล่ย์บอล    พ30240   การตัดสินวอลเลย์บอล    
พ30237    สมุนไพรในท้องถ่ิน    พ30241 ฟุตบอล    
พ30238    แบดมินตัน    ศ30221    ศิลปะเพ่ิมเติม 2    
พ30239   ผู้ตัดสินกรีฑา    ง30229   การปักด้วยมือ    
ศ30220    ศิลปะเพ่ิมเติม 1    ง30244 พืชสวนทั่วไป    
ง30223 ช่างขนมไทย    อ30204   ภาษาอังกฤษรอบรู ้    
อ30210    ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ         

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 16 320 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 9.0 18 360 
รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 15.0 30 600 รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 15.0 30 600 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20   1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- บ าเพ็ญประโยชน์ 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- บ าเพ็ญประโยชน์ 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  1 20 3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  1 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

- - - 4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

- - - 

รวม 4 80 รวม 4 80 
รวมเวลาเรียน 600 ชั่วโมง 15.0 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 600 ชั่วโมง 15.0 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วย
กิต 

ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 2 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 2 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์3 1.0 2 40 ค32102 คณิตศาสตร ์4 1.0 2 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 

(เคมีพ้ืนฐาน) 
1.0 2 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 

(ฟิสิกส์พ้ืนฐาน) 
1.0 2 40 

ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 1 20 ว32104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 1 20 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 2 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 40 
พ32101 สุขศึกษา 3 0.5 1 20 พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 1 20 
ศ32101    ศิลปะ 3 0.5 1 20 ศ32102    ศิลปะ 4 0.5 1 20 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 1 20 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 1 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 2 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 40 

รวม 7.0 14 280 รวม 7.0 14 280 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A  

(บังคับเลือก) 
7.0 14 280 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A  

(บังคับเลือก) 
7.0 14 280 

ค32201    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 2 40 ค32202    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 2 40 
ว32203    ฟิสิกส์ 3 1.0 2 40 ว32204   ฟิสิกส์ 4 1.0 2 40 
ว32223    เคมี 3 1.0 2 40 ว32224    เคมี 4 1.5 3 60 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.0 2 40 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 3 60 
จ32201    ภาษาจีนเบื้องต้น 3 0.5 1 20 จ32202    ภาษาจีนเบื้องต้น 4 0.5 1 20 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 1 20 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 1 20 
ส32203 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 1 20 ส32204 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 20 
อ31201    ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียน 3 0.5 1 20 อ32202    ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียน 4 0.5 1 20 
ว32281    การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML 1.0 2 40      
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 
ท30217    การพูดเบื้องต้น    ท30218    ภูมิปัญญาทางภาษา    
ว30203 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 1 
   ว30204 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 2 
   

ว30209    คอมพิวเตอร์กราฟฟิก    ว30210 มัลติมีเดีย(การตัดต่อวีดีโอ)    
พ30242    มวยไทยมวยสากล    พ30244 ดาบสองมือ    
พ30243    เซปักตะกร้อ    ง30207   การถักนิตต้ิงด้วยมือ    
ศ30222   ศิลปะเพ่ิมเติม 3    พ30245 การตัดสินฟุตบอล    
ง30203    อาหารไทย    ศ30223   ศิลปะเพ่ิมเติม 4    
ง30248    การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1    ง30245 การปลูกผักสวนครัว    
อ30203    ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน    ง30251 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 2    
     อ30205 การแปลเบื้องต้น    

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 16 320 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 16 320 
รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 15.0 30 600 รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 15.0 30 600 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- บ าเพ็ญประโยชน์ 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- บ าเพ็ญประโยชน์ 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  1 20 3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  1 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

- - - 4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

- - - 

รวม 4 80 รวม 4 80 
รวมเวลาเรียน 600 ชั่วโมง 15.0 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 600 ชั่วโมง 15.0 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

รหัส
วิชา 

รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคเรียน 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 2 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 2 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์5 1.0 2 40 ค33102 คณิตศาสตร ์6 1.0 2 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 1.0 2 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 1.0 2 40 
ว33103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 1 20 ว33104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 1 20 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 2 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 40 
พ33101 สุขศึกษา 5 0.5 1 20 พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 1 20 
ศ33101    ศิลปะ 5 0.5 1 20 ศ33102    ศิลปะ 6 0.5 1 20 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 1 20 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 1 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 2 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 40 

รวม 7.0 14 280 รวม 7.0 14 280 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A  

(บังคับเลือก) 
7.0 14 280 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม A  

(บังคับเลือก) 
7.0 14 280 

ค31201    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 2 40 ค31202    คณิตศาสตร ์เพ่ิมเติม 6 1.0 2 40 
ว33205   ฟิสิกส์ 5 1.5 3 60 ว33206   ฟิสิกส์ 6 1.0 2 40 
ว33225    เคมี 5 1.0 2 40 ว33226    เคมี 6 1.0 2 40 
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 3 60 ว33246 ชีววิทยา 6 1.0 2 40 
จ33201    ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5 1 20 ว33261 โลกและดาราศาสตร ์ 1.0 2 40 
อ31201    ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียน 5 0.5 1 20 จ33202    ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5 1 20 
ว33282 ภาษาซี 1.0 2 40 อ33202    ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียน 6 0.5 1 20 

     ว33283 การจัดการฐานข้อมูล 1.0 2 40 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม B 1.0 2 40 
ท30219    ประวัติวรรณคดีไทย 1    ท30220    ประวัติวรรณคดีไทย 2    
ว30205 เทคนิคการปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ 1 
   ว30206 เทคนิคการปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ 2 
   

ว30211 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์    พ30248   ลีลาศ 2    
พ30246    ลีลาศ 1    พ30249 อนามัยแม่และเด็ก    
พ30247    บาสเกตบอล    ศ30225    ศิลปะเพ่ิมเติม 6    
ศ30224    ศิลปะเพ่ิมเติม 5    ง30235   การประดิษฐ์ดอกไม้    
ง30232    อาหารพ้ืนเมือง    ง30246 เศรษฐกิจพอเพียง    
ง30276    การเลี้ยงปลาน้ าจืด    อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน    
อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ         

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 16 320 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 8.0 16 320 
รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 15.0 30 600 รวมพื้นฐาน+เพิ่มเติม 15.0 30 600 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์/

ภาคเรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 1.กิจกรรมแนะแนว - 1 20 
2.กิจกรรมนักเรียน 
- บ าเพ็ญประโยชน์ 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

2.กิจกรรมนักเรียน 
- บ าเพ็ญประโยชน์ 
- ชุมนุม 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
20 
20 

3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  1 20 3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  1 20 
4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

- - - 4. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

- - - 

รวม 4 80 รวม 4 80 
รวมเวลาเรียน 600 ชั่วโมง 15.0 หน่วยกิต รวมเวลาเรียน 600 ชั่วโมง 15.0 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตทั้งภาคเรียน 90.0  หน่วยกิต 
รวมเวลาทั้งภาคเรียน 3,600+480=4,080 ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวชิา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
ท 21101 ภาษาไทย 1 จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5   หน่วยกิต 
ท 21102 ภาษาไทย 2 จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5   หน่วยกิต 
ท 22101 ภาษาไทย 3 จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5   หน่วยกิต 
ท 22102 ภาษาไทย 4 จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5   หน่วยกิต 
ท 23101 ภาษาไทย 5 จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5   หน่วยกิต 
ท 23102 ภาษาไทย 6 จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5   หน่วยกิต 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 20201  เสริมทักษะการอ่านไทย 1 จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0   หน่วยกิต 
ท 20202  เสริมทักษะการอ่านไทย 2 จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0   หน่วยกิต 
ท 20203  เสริมทักษะการอ่านไทย 3 จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0   หน่วยกิต 
ท 20204  เสริมทักษะการอ่านไทย 4 จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0   หน่วยกิต 
ท 20205  เสริมทักษะการอ่านไทย 5 จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0   หน่วยกิต 
ท 20206  เสริมทักษะการอ่านไทย 6 จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0   หน่วยกิต 
ท 20207  การอ่านไทย  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0   หน่วยกิต 
ท 20208  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0   หน่วยกิต 
ท 20209  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0   หน่วยกิต 
ท 20210  การเขียนเพื่อการส่ือสาร จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0   หน่วยกิต 
ท 20211  วรรณกรรมท้องถิ่น  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0   หน่วยกิต 
ท 20212  การพูดในโอกาสต่างๆ  จ านวน  40 ช่ัวโมง 1.0 หน่วยกิต 
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ท21101  ภาษาไทย 1 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 ฝึกทักษะการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  การเขียน  และประเมินคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมโดย
การศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  อ่านจับใจความเรื่องเล่าจากประสบการณ์  นิทาน
วรรณคดีในบทเรียน  อ่านตีความเอกสารทางวิชาการท่ีมีค าศัพท์เฉพาะวงวิชาการท่ีต้องท าความเข้าใจ
ความหมาย  อ่านตีความเอกสารคู่มือ  มีมารยาทในการอ่าน  และการเขียน  การเขียนย่อความ การเขียน
ความเรียงขั้นสง เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนแสดงความคิดเห็นจากบทความข่าวและเหตุการณ์ประจ าวันและ
ประเมินความน่าเช่ือถือจากส่ือ   
 วิเคราะห์  ประเมินค่า  และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  เรื่องนิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ  
สุภาษิตพระร่วง  และกาพย์พระไชยสุริยา ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตาม
ความสนใจ 
 ฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการทางภาษา  การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  กระบวนการ
กลุ่ม  กรบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เห็นคุณค่าใน
การศึกษาวรรณคดีไทย  มีวินัย ใฝุรู้ ใฝุเรียน มีมารยาทในการอ่านการเขียน  การฟัง  การด ูและการพูดน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  ท 1.1  ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 

ท 2.1  ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
  ท 3.1 ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4    
  ท 4.1 ม.1/5    
  ท 5.1  ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
 
รวมทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด 
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ท21102  ภาษาไทย 2 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1            เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 ฝึกทักษะการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  การเขียน  และประเมินคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมโดย
การศึกษาเกี่ยวกับการพูดสรุปความ  พูดแสดงความรู้   ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องท่ีฟังและดู  พูด
ประเมินความน่าเช่ือถือจากส่ือ  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด เปรียบเทียบความแตกต่างของภาษา
พูดและภาษาเขียน  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยและการสร้างค า  ชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค  
จ าแนกและใช้ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต  แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี  11 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 วิเคราะห์  ประเมินค่า  และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  เรื่องราชาธิราช  ตอนสมิงพระราม
อาสา  กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน   และนิทานพื้นบ้าน ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองท่ี
มีคุณค่าตามความสนใจ 
 ฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการทางภาษา  การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  กระบวนการ
กลุ่ม  กรบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เห็นคุณค่าใน
การศึกษาวรรณคดีไทย  มีวินัย ใฝุรู้ ใฝุเรียน มีมารยาทในการอ่านการเขียน  การฟัง  การด ูและการพูดน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ท 1.1   ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3   
ท 2.1   ม.1/1   ม.1/2  ม.1/5  ม.1/9 
ท 3.1   ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5  ม.1/6   
ท 4.1   ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
ท 5.1   ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5   

 
รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด 
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ท22101  ภาษาไทย 3 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2       เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  อ่านจับใจความจากส่ือ
ต่างๆ  อ่านหนังสือตามความสนใจ โดยจับใจความส าคัญ  สรุปความและอธิบายรายละเอียด  พร้อมวิเคราะห์
และจ าแนกข้อเท็จจริงข้อสนับสนุน  การชวนเช่ือ  การโน้มน้าว  หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน  
อภิปรายแสดงความคิดเห็น  โต้แย้งเรื่องท่ีอ่าน เขียนแผนผังแสดงความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่าน 
 การเขียนส่ือสารด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนเรียงความ 
เขียนย่อความ  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนความเรียงขั้นสูงเขียนแสดงความรู้ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งเรื่อง
ท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล ให้สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือการ
พูดในโอกาสต่างๆ  การพูดรายงานท่ีศึกษาค้นคว้า  พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู  ให้สามารถ
วิเคราะห์เรื่องท่ีฟังและดูได้อย่างมีเหตุผล  การแต่งบทร้อยกรอง  ศึกษาวิเคราะห์  การสร้างค าสมาส  ค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ค าราชาศัพท์  ศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร  บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาและสามัคคีเสวก   ศิลาจาลึกหลักท่ี  
1  และบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอน นารายณ์ปราบนนฑก ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร้อย
กรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 ฝึกทักษะโดยใช้กระยวนการทางภาษา  การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  กระบวนการ
กลุ่ม  กรบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เห็นคุณค่าใน
การศึกษาวรรณคดีไทย  มีวินัย ใฝุรู้ ใฝุเรียน มีมารยาทในการอ่านการเขียน  การฟัง  การด ูและการพูดน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ท 1.1 ม.2/1   ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4   ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8   
ท 2.1 ม.2/1   ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4   ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  
ท 3.1 ม.2/1   ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4   ม.2/5  ม.2/6   
ท 4.1 ม.2/1   ม.2/3  ม.2/4   ม.2/5   
ท 5.1   ม.2/1   ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4   ม.2/5   

 
รวมทั้งหมด  31 ตัวชี้วัด 
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ท22102  ภาษาไทย 4 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2       เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  อ่านจับใจความ
จากส่ือต่างๆ  อ่านหนังสือตามความสนใจ โดยจับใจความส าคัญ  สรุปความและอธิบายรายละเอียด  พร้อม
วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงข้อสนับสนุน  การชวนเช่ือ  การโน้มน้าว  หรือความสมเหตุสมผลของงาน
เขียน  อภิปรายแสดงความคิดเห็น  โต้แย้งเรื่องท่ีอ่าน เขียนแผนผังแสดงความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่าน 
 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนความเรียง
ขั้นสูง แสดงความรู้ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผล ให้สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นและความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือการพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดรายงานท่ีศึกษาค้นคว้า  พูด
สรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู  ให้สามารถวิเคราะห์เรื่องท่ีฟังและดูได้อย่างมีเหตุผล  การแต่งบทร้อย
กรอง  ศึกษาวิเคราะห์  โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวม  ประโยคซ้อน  ศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์และ
ประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  กลอนดอกสร้อยร าพึงในปุาช้า  นิราศเมืองแกลง  ท่องจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 ฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการทางภาษา  การอ่าน  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  กระบวนการ
กลุ่ม  กรบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติ 
 เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เห็นคุณค่าใน
การศึกษาวรรณคดีไทย  มีวินัย ใฝุรู้ ใฝุเรียน มีมารยาทในการอ่านการเขียน  การฟัง  การด ูและการพูดน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ท 1.1   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/7  ม.2/8   
ท 2.1   ม.2/2  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  
ท 3.1   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6   
ท 4.1   ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4      
ท 5.1   ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5   

 
รวมทั้งหมด  25 ตัวชี้วัด 
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ท23101  ภาษาไทย 5 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3       เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 ฝึกทักษะการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  การเขียน  และประเมินคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมโดย
การศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน    ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  ระบุ
ใจความส าคัญ  และรายละเอียดของข้อมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน  อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวคิด  
ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ  และรายงานได้  วิเคราะห์ วิจารณ์  และประเมินเรื่องท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนในเรื่องท่ีอ่าน  วิจารณ์
ความสมเหตุสมผลการล าดับความ  และความเป็นไปได้ของเรื่อง  วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนได้อย่างหลากหลาย   คัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด   เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภา  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดย
เล่าเหตุการณ์  ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่างๆ ได้ เขียนย่อความ  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนอธิบาย
ช้ีแจง  แสดงความคิดเห็น   วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล  กรอก
แบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองท่ีเหมาะสมกับงาน  เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและโครงงานโดยมีมารยาทในการอ่านและการเขียน 
 วิเคราะห์  ประเมินค่า  และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก  
นิทานค ากลอนเรื่องพระอภัยมณี  ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือ และพระบรมราโชวาท  ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟงั การดู การพูด กระบวนการเขียน  เขียนส่ือสารสร้างสรรค์
ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของภาษา  ภูมิ
ปัญญาทางภาษา  เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความรู้ความคิด  ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ
อย่างมีวิจารณญาณแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  และมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  มีมารยาทใน
การอ่าน การเขียน  การฟังและการดูโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ท 1.1   ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9ม. 3/10 
  ท 2.1  ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9ม. 3/10 
  ท 3.1  ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5  ม.3/6   

ท 4.1  ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5  ม.3/6   
  ท 5.1  ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  
 
รวมทั้งหมด 36 ตัวชี้วัด 
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ท23102  ภาษาไทย 6 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3      เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 ฝึกทักษะการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  การเขียน  การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมโดยการศึกษาเกี่ยวกับ  การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู   
การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดุเพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  การพูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา  การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าวโดยการ
น าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ  การจ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ใน
ภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  วิเคราะห์ระดับภาษา  ใช้ค า 
ทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  อธิบายความหมายของค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  การแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทโคลงส่ีสุภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิเคราะห์  ประเมินค่า  และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  เรื่อง   อิศรญาณภาษิตและ 
บทพากย์เอราวัณ  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟงั  การดู  การพูด  กระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร
สร้างสรรค์ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความรู้ความคิด  ความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ   แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่า  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  และมีนิสัยรักการอ่าน  การ
เขียน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟังและการดูโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ท 1.1   ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม. 3/10 
ท 2.1   ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม. 3/10 
ท 3.1   ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5  ม.3/6   
ท 4.1   ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5  ม.3/6   
ท 5.1   ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 

 
รวมทั้งหมด 36 ตัวชี้วัด 
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ท20201  เสริมทักษะการอ่านไทย 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ  การอ่านค าภาษาไทยตามอักขรวิธี 
 โดยฝึกทักษะการอ่านค าแบบเสียงพยางค์  อ่านเป็นเสียงสระโอ  สระออ  อ่านพยางค์ท่ีมีตัว ฑ ตัว ฤ 
อ่านพยัญชนะต้น 2ตัว อ่านอักษรน า  ค าแผลง  อ่านพยางค์ท่ีมี ร หัน อ่านพยางค์ท่ีมีพยัญชนะหรือสระไม่
ออกเสียง อ่านค าสมาส อ่านค าพ้อง ค าพิเศษ อ่านเครื่องหมายวรรคตอน และอ่านตัวเลขต่าง ๆ  
 เพื่อน าเอาความรู้ความเข้าใจไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนและน าไปใช้จริงได้ถูกต้องโดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความส าคัญของการอ่านหนังสือได้ 
2.  อ่านออกเสียงและอ่านในใจตามหลักวิธีทางด้านภาษา 
3.  อ่านค าภาษาไทยตามหลักอักขรวิธีได้ถูกต้อง 
4.  อ่านค าสมาส  ค าพ้อง  ค าพิเศษได้ 
5.  อ่านเครื่องหมายวรรคตอน  และอ่านตัวเลขต่าง ๆ ได้ 
6.  อ่านร้อยแก้วได้ถูกต้องตามหลักการอ่านท่ีดี 
7.  มีมารยาทในการอ่าน 
8.  มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านค าภาษาไทยและน าไปใช้จริงได้ 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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ท20202  เสริมทักษะการอ่านไทย 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ  การอ่านค าควบกล้ า อ่านส านวนโวหาร สุภาษิต  
ค าพังเพย อ่านท านองเสนาะ อ่านวรรณกรรมประเภทบทความ สารคดี บทกวีนิพนธ์ บทประพันธ์ และ
วรรณกรรมเพลง  
 โดยฝึกอ่านออกเสียงและอ่านในใจ ตามหลักการอ่านร้อยกรองเป็นท่วงท านองเสนาะ อ่านงาน
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 
 เพื่อให้เกิดความคิด ความรู้สึกท่ีดี และสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือ และมีนิสัย 
รักการอ่านโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความส าคัญของการออกเสียงและอ่านในใจ 
2.  อ่านค าควบกล้ า อ่านส านวนโวหาร สุภาษิต ค าพังเพย 
3.  อ่านร้อยกรอง ท่วงท านองเสนาะได้ 
4.  อ่านวรรณกรรมประเภทบทความ สารคดี บทกวีนิพนธ์ บทประพันธ์ และวรรณกรรมเพลง 
5.  เลือกอ่านหนังสือท่ีให้ความรู้ คุณค่าแก่ชีวิตได้ 
6.  มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ท20203  เสริมทักษะการอ่านไทย 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา  วิเคราะห์ และฝึกทักษะด้านภาษาไทย  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน  จับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน  วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย  มีมารยาทในการเขียน  พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู  พูด
รายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา  มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  สรุป
เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น  ใช้กระบวนการปฏิบัติ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ใช้ทักษะด้านการฟัง ดู  พูด  อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและ
การด ารงชีวิต  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ยึดคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
ผลการเรียนรู้ 

1.  สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
2.  สามารถเขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
3.  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา 
4.  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยและวิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน 
5.  สามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ท20204  เสริมทักษะการอ่านไทย 4 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา  วิเคราะห์ และฝึกทักษะด้านภาษาไทย  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน  จับใจความส าคัญ สรุปความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน อ่านหนังสือ 
บทความ หรือค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จากการอ่าน  เพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า มี
มารยาทในการเขียน  พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์   
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  สร้างค าในภาษาไทย รวบรวมและอธิบายความหมายของค า
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น  ใช้กระบวนการปฏิบัติ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ใช้ทักษะด้านการฟัง ดู  พูด  อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและ
การด ารงชีวิต  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ยึดคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
ผลการเรียนรู้ 

1.  สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
2.  สามารถเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
3.  พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์    
4.  อธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
5.  สามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ท20205  เสริมทักษะการอ่านไทย 5 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา  วิเคราะห์ และฝึกทักษะด้านภาษาไทย  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  มีมารยาทในการอ่าน   คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนขอ้ความโดยใช้ถ้อยค า
ได้ถูกต้องตามระดับภาษา  มีมารยาทในการเขียน  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูเพื่อน าข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา  
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  วิเคราะห์ระดับภาษา  ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  สรุปเนื้อหา
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น  ใช้กระบวนการปฏิบัติ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ใช้ทักษะด้านการฟัง ดู  พูด  อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและ
การด ารงชีวิต  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ยึดคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
ผลการเรียนรู้ 

1.  สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
2.  สามารถเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา 
3.  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา   
4.  วิเคราะห์ระดับภาษาและการใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ   
5.  สามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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20206  เสริมทักษะการอ่านไทย 6 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา  วิเคราะห์ และฝึกทักษะด้านภาษาไทย  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  มีมารยาทในการอ่าน   คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนขอ้ความโดยใช้ถ้อยค า
ได้ถูกต้องตามระดับภาษา  มีมารยาทในการเขียน  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูเพื่อน าข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา  
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  วิเคราะห์ระดับภาษา  ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  สรุปเนื้อหา
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น  ใช้กระบวนการปฏิบัติ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ใช้ทักษะด้านการฟัง ดู  พูด  อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและ
การด ารงชีวิต  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ยึดคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
ผลการเรียนรู้ 

1.  สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
2.  สามารถเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา 
3.  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา   
4.  วิเคราะห์ระดับภาษาและการใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ   
5.  สามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ท20207     การอ่านไทย 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3        เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอ่าน  ปฏิบัติการอ่าน  จุดมุ่งหมายและความส าคัญในการ
อ่าน  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการอ่าน  วิธีการอ่าน การอ่านออกเสียง  การอ่านในใจ   การฝึกฝน 
การอ่านประเภทต่างๆ  

โดยใช้กระบวนการอ่าน    ฝึกปฏิบัติ  ศึกษา  สืบค้น วิเคราะห์ วิจารณ์  อภิปราย กระบวนการ
ท างาน กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความสนใจ เกิดทักษะน าไปใช้ปฏิบัติ  ในการด าเนินชีวิตอย่าง
สันติสุขในสังคมไทย  และสังคมโลก 
                เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ สามารถใช้ภาษาติดต่อส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
สามารถอ่านได้เร็วและจับใจความ  สรุปความ   ตีความ  ตลอดจนมีวิจารณญาณในการอ่านและอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   สามรถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  และมีนิสัยรัก
การอ่าน  การเขียน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟังและการดูโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

  1.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  ของการอ่านได้ 
  2.  บอกหลักพื้นฐานในการอ่านได้ 
  3.  บอกลักษณะของนักอ่านท่ีดีได้ 
  4.  บอกประเภทของงานเขียนและลักษณะของงานเขียนท่ีดีได้ 
  5.  สามารถอ่านออกเสียงได้ได้น่าฟัง  ถูกต้อง  ชัดเจน  คล่องแคล่วถูกจังหวะวรรคตอน 
  6.  จับใจความส าคัญ สรุปความและตีความจากเรื่องท่ีอ่านได้ 

7.  อ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ 
8.  สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
9.  เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีนิสัยรักการอ่านและมีมารยาทในการอ่าน       
10. เห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือของการติดต่อส่ือสารของคนในชาติและเป็น
ปัจจัยในการสร้างเสริมเอกภาพของชาติ 

 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 33 - 
 

ท20208  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3        เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาการใช้ภาษาท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของค าไทยชนิดต่างๆ  กลุ่มค าและ
หน้าท่ีของกลุ่ม   การใช้ค า  ส านวนและภาษิต  ความสัมพันธ์ของค าต่างๆท่ีใช้อยู่ในประโยค  ประโยครูปแบบ
ต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟงั  การดู  การพูด การเขียน  ฝึกปฏิบัติ  ศึกษา  สืบค้น 
วิเคราะห์ วิจารณ์  อภิปราย กระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความสนใจ เกิดทักษะ
น าไปใช้ปฏิบัติ  ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย  และสังคมโลก 
                เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ สามารถจับใจความส าคัญ  เรียบเรียงข้อความท้ังใน
การพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม  และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  รักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  และมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง
และการดูโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
2. สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
3. สามารถฟังและอ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ 
4. จับใจความส าคัญ  สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
5. เขียนส่ือสารด้วยถ้อยค าและประโยคง่ายๆได้ 
6. รู้และเข้าใจความหมาย  รูปลักษณ์ของค าไทยชนิดต่างๆ   
7. บอกความสัมพันธ์ของค าต่างๆท่ีใช้อยู่ในประโยคและประโยครูปแบบต่างๆได้ 
8. บอกความหมาย  ความส าคัญและท่ีมาของส านวนภาษิตได้ 
9. มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟังและการดูเห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือของการติดต่อส่ือสารของคนในชาติและเป็นปัจจัยในการสร้างเสริมเอกภาพของชาติ 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 34 - 
 

ท20209     ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3        เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาการใช้ภาษาท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับ  การติดต่อกิจธุระประจ าวัน  กิจธุระเกี่ยวกับ
งานอาชีพและกิจธุระเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีพลเมือง  การเขียนจดหมายส่วนตัว  จดหมายกิจธุระ การเขียน
ส่ือสาร  การเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  และมารยาทในการอ่าน  การเขียน 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟงั  การดู  การพูด การเขียน  ฝึกปฏิบัติ  ศึกษา  สืบค้น 
วิเคราะห์ วิจารณ์  อภิปราย กระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความสนใจ  
เกิดทักษะน าไปใช้ปฏิบัติ  ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย  และสังคมโลก 
                เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ สามารถใช้ภาษาติดต่อกิจธุระได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และเห็นความส าคัญของภาษาท่ีใช้ในการติดต่อกิจธุระสามรถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  รักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ  และมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟังและการดู
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.   บอกความหมาย  ความส าคัญ  และรูปแบบของการเขียนจดหมายได้ 
2.  เขียนจดหมายส่ือสารได้ตรงตามความประสงค์ 
3. ใช้ส านวนภาษาติดต่อส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับบุคคล 
4. เพื่อให้สามารถฟังและอ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ 
5. สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
6. มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟังและการดู 
7. เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน 
8. เห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือของการติดต่อส่ือสารของคนในชาติและเป็น
ปัจจัยในการสร้างเสริมเอกภาพของชาติ 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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ท20210     การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3        เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  เขียนข้อความ
ตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ  โดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา การเขียนตามค าบอก  การจด
บันทึกข้อความ   
การกรอกแบบฟอร์ม  การเขียนเรียงความจากข้อเท็จจริง  การเขียนอธิบาย เขียนอัตชีวประวัติ  โดยเล่า
เหตุการณ์  ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ  เขียนย่อความจากส่ือต่าง ๆ    เขียนอธิบายช้ีแจงแสดงความ
คิดเห็น  และโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ  อย่างมีเหตุผล  เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้  ความคิดเห็นหรือ
โต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ  กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองท่ีเหมาะสม
กับงาน  และมีมารยาทในการเขียน 

โดยใช้กระบวนการศึกษาและฝึกปฏิบัติ  กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟงั กระบวนการเขียนส่ือสาร
สร้างสรรค์  ฝึกปฏิบัติ  ศึกษา  สืบค้น วิเคราะห์  วิจารณ์  อภิปราย กระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะน าไปใช้ปฏิบัติ  ในการด าเนินชีวิต 
อย่างสันติสุขในสังคมไทย  และสังคมโลก 
                เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการเขียนส่ือสารอย่างสร้างสรรค์สามารถใช้ภาษา
ติดต่อส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ  และมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟังและการดูโดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  สะกดค าได้ถูกต้องตามอักขรวิธี 
2.  เลือกเขียนค าหรือใช้ค าท่ีมีความหมายได้ตรงตามความต้องการ 
3.  จดบันทึกข้อความจากเรื่องท่ีอ่านและฟังได้อยา่งถูกต้อง 
4.  กรอกแบบฟอร์มตามต้องการได้ 
5.  เขียนเรียงความจากเรื่องท่ีก าหนดให้โดยใช้ข้อเท็จจริงท่ีมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
6.  ย่อความจากเรื่องท่ีก าหนดให้ได้ 
7.  สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ 
8.  เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียนและมีมารยาทในการอ่าน 
9.  เห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือของการติดต่อส่ือสารของคนในชาติและเป็น
ปัจจัยในการสร้างเสริมเอกภาพของชาติ 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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ท20211     วรรณกรรมท้องถ่ิน 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3        เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    
 

 ศึกษา ปริศนาค าทาย  ภาษิต  ส านวน    นิทาน   เรื่องเล่าหรือต านานพื้นบ้าน  ความส าคัญ แนวคิด
ท่ีสะท้อนให้เห็นความเช่ือความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยมความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม  อิทธิพล
ของวรรณกรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิ่น  

โดยใช้กระบวนการอ่าน    ฝึกปฏิบัติ  ศึกษา  สืบค้น สัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่น ส ารวจ  รวบรวม   
วิเคราะห์  วิจารณ์  อภิปราย กระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความสนใจ เกิดทักษะน าไปใช้ปฏิบัติ  ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย  และสังคมโลก 
                เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและเห็นคุณค่าวรรณกรรมท้องถิ่นของไทย ท าให้ทราบ
ท่ีมาเนื้อหา ค าศัพท์  ส านวน ความหมาย  และอิทธิพลท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตสามารถใช้ภาษาติดต่อส่ือสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม   สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  และมี
นิสัยรักการอ่าน  การเขียน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟังและการดู 
เห็นคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายความหมาย  ลักษณะ  ประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
2.  อธิบายความหมาย  ท่ีมา  ประเภทของปริศนาค าทายได้ 
3.  อธิบายความหมาย  ประเภท  ของส านวนภาษิตได้ 
4.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส านวน  ภาษิตกับการด ารงชีวิตได้ 
5.  อธิบายความหมาย  ประเภท  ท่ีทาของนิทานได้ 
6.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนิทานกับการด ารงชีวิตได้ 
7.  อธิบายความส าคัญ  ประโยชน์  และการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
8.  สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
9.  เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีนิสัยรักการอ่าน  และมีมารยาทในการอ่าน     
10.เห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือของการติดต่อส่ือสารของคนในชาติและเป็น
ปัจจัยในการสร้างเสริมเอกภาพของชาติ 

 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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ท20212    การพูดในโอกาสต่างๆ 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3        เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

              ศึกษาหลักวิธีการพูดอวยพรในโอกาสต่างๆ  การพูดอภิปราย  การพูดแสดงความคิดเห็น   
การพูดเล่าเรื่อง  การพูดสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และมารยาทในการพูด 

โดยใช้กระบวนการศึกษาและฝึกปฏิบัติ  สืบค้นข้อมูล  สรุปเนื้อหาความรู้และมีมารยาท 
ในการพูด 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะน าไปใช้ปฏิบัติ สามารถติดต่อส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสม 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  และมีนิสัย 
รักการอ่าน  การเขียน  มีมารยาทในการพูดสามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย  และสังคมโลกโดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายวิธีการพูด  และมารยาทในการพูดสนทนาได้ 
2.  สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
3.  พูดเล่าเรื่องได้ตามวัตถุประสงค์ 
4.  อธิบายหลักการ  วิธีการพูดในโอกาสต่างๆได้ 
5.  สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ 
6.  เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียนและมีมารยาทในการพูด 
7.  เห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือของการติดต่อส่ือสารของคนในชาติและเป็น
ปัจจัยในการสร้างเสริมเอกภาพของชาติ 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
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รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1  จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ค21102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2  จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ค22101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3  จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ค22102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4  จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ค23101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5  จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
ค23102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6  จ านวน  80  ช่ัวโมง  2.0  หน่วยกิต 
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ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 
รายวิชาพื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1              เวลา  80  ช่ัวโมง    จ านวน  20  หน่วยกิต    

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ ใหผู้้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

จ านวนตรรกยะ จ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็ม สมบัติของการบวกและการคูณจ านวนเต็ม 
ทศนิยมและเศษส่วน จ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวนตรรกยะ เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีกาลังเป็นจ านวนเต็ม
บวก การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ และเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา  

การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างรูปเรขาคณิตอย่าง
ง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐาน การส ารวจสมบัติทางเรขาคณิต การนาความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทาง
เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

เลขยกก าลัง ความหมายของเลขยกก าลัง การคูณและการหารเลขยกก าลัง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์  
ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกและการลบทศนิยม การคูณและ

การหารทศนิยม เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน การคูณและการหาร
เศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน 

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพ
ท่ีได้จากการมองทางด้านหน้าด้านขา้ง และภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างาน
อย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ม.1/1  ม.1/2   

ค 2.2  ม.1/1  ม.1/2   
 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 
รายวิชาพื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2      เวลา  80  ช่ัวโมง    จ านวน  20  หน่วยกิต    

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ ใหผู้้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การน า
ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน สัดส่วน
และร้อยละ การนาความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดสวน และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 

สถิติ การตั้งคาถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ความหมายผลลัพธ์ การนาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างาน
อย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ม.1/3 

ค 1.3  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 
ค 3.1   ม.1/1 

 
รวมทั้งหมด    5    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 42 - 
 

ค22101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 
รายวิชาพื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1        เวลา  80  ช่ัวโมง    จ านวน  20  หน่วยกิต    

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ ใหผู้้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

จ านวนตรรกยะ เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ใน
การแก้ปัญหา จ านวนจริง จ านวนตรรกยะ จ านวนจริง รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนตรรกยะ การน า
ความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้  

พื้นที่ผิว การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา ปริมาตร การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การนาความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  

การสร้างทางเรขาคณิต การนาความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง สถิติ การ
น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด  

แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างาน
อย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ม.2/1  ม.2/2  

ค 2.1 ม.2/1  ม.2/2  
ค 2.2  ม.2/1  
ค 3.1  ม.2/1 

  
รวมทั้งหมด      6   ตัวชี้วัด 
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ค22102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 
รายวิชาพื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2               เวลา  80  ช่ัวโมง    จ านวน  20  หน่วยกิต    

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ ใหผู้้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 
 พหุนาม พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหาร
เป็นพหุนาม  

การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง 
ก าลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของก าลังสอง เส้นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม การแปลงทาง
เรขาคณิต การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการ
แกป้ัญหา  

ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม การน าความรู้เกี่ยวกับความ
เท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา  

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ
บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง   

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างาน
อย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ค 1.2  ม.2/1  ม.2/2  

ค 2.2  ม.2/2  ม.2/3   ม.2/4  ม.2/5  
  

รวมทั้งหมด    6    ตัวชี้วัด 
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ค23101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 
รายวิชาพื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1               เวลา  80  ช่ัวโมง    จ านวน  20  หน่วยกิต    

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การ
น าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา  

การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง  
พื้นที่ผิว การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนาความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของพีระมิด 

กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา  
ปริมาตร การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด 

กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา  
สถิติ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้ใน

ชีวิตจริง  
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างาน
อย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ค 1.2  ม.3/1  
ค 2.1  ม.3/1   ม.3/2  
ค 3.1 ม.3/1  

 
รวมทั้งหมด     4     ตัวชี้วัด 
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ค23102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 
รายวิชาพื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2                        2.0 หน่วยกิต   80 ชั่วโมง      

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ ใหผู้้เรียนศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 
สรุปรายงาน และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในสาระต่อไปนี้ 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สมการกาลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การน า
ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา  

ระบบสมการ ระบบสมการสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนาความรู้เกี่ยวกับ
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา  

ฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟงัก์ชันก าลังสอง การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช้ในการ
แกป้ัญหา  

ความคล้าย รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ การนาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา 

และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา วงกลม วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
ความน่าจะเป็น เหตุการณ์จากากรทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น 

ไปใช้ในชีวิตจริง 
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างาน
อย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ค 1.2  ม.3/2  
ค 1.3 ม.3/2   ม.3/3  
ค 2.2  ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3  
ค 3.2  ม.3/1 
 

รวมทั้งหมด     7     ตัวชี้วัด 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน   

ว21101  วิทยาศาสตร์ 1    จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว21102   วิทยาศาสตร์ 2      จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว21103   การออกแบบและเทคโนโลยี 1  จ านวน  20  ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 
ว21104  วิทยาการค านวณ 1   จ านวน  20  ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 3    จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว22102   วิทยาศาสตร์ 4    จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว22103   การออกแบบและเทคโนโลยี 2  จ านวน  20  ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 
ว22104   วิทยาการค านวณ 2   จ านวน  20  ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 
ว23101   วิทยาศาสตร์ 5    จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว23102  วิทยาศาสตร์ 5    จ านวน  60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
ว23103   การออกแบบและเทคโนโลยี 3  จ านวน  20  ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 
ว23104   วิทยาการค านวณ 3   จ านวน  20  ช่ัวโมง 0.5  หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม (บังคับเลือก) 
 I20201  การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 

I20202  การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
ว20201   วิทยาศาสตร์น่ารู้   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว20202   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว20203   ส่ิงประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ 1 จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว20204  ส่ิงประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ 2 จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว20205   โครงงานวิทยาศาสตร์ 1   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว20206   โครงงานวิทยาศาสตร์ 2   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 

   ว20207  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
   ว20208  พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
   ว20209   การออกแบบส่ิงของเครื่องใช้  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 

  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
   ว20210   ตารางท างาน    จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
   ว20211   การเขียนเว็บเพจด้วยภาษาHTML จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
  ว20212  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 

ว20213  วิทยาศาสตร์กับการเล้ียงไหม  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
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ว21101 วิทยาศาสตร์ 1                      
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของ
สาร การเปล่ียนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้ทาง
เคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษา
ชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภท โครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนประกอบภายในเซลล์
ส่ิงมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่ และการ
ออสโมซิส ศึกษากรด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การล าเลียงสารในพืช การเจริญเติบโต
ของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช 
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและลงข้อสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสนใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม และจริยธรรม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

ว 1.2 ม.1/1   ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4    ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7    ม.1/8    ม.1/9    ม.1/10  
ม.1/11 ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15  ม.1/16  ม.1/17  ม.1/18 

ว 2.1 ม.1/1   ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4    ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7    ม.1/8    ม.1/9    ม.1/10   
 
รวมทั้งหมด  28 ตัวชี้วัด   
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ว21102 วิทยาศาสตร์  2                       
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสาร การถ่ายโอน
ความร้อน การดูดกลืนและการคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งช้ัน
บรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ 
ความดันอากาศ ความช้ืนอากาศ ลม เมฆ และฝน พายุฟูาคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์
อากาศ และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก 
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและลงข้อสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสนใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม และจริยธรรม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

ว 2.3 ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6  ม.1/7   
ว 3.2 ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6  ม.1/7   

 
รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด   
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ว21103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ 
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและ 
อาหาร และ สร้างช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการ 

โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว.4.1  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม1/4    ม.1/5 
 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ว21104  วิทยาการค านวณ1              
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายท่ีมีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ า เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล 
การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเตอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล 
แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้ส่ือและแหล่งข้อมูล 
 น าแนวคิดเชิงนามธรรมข้ันตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว.4.2   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   
 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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ว22101 วิทยาศาสตร์ 3                          
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในระบบหายใจ  กลไกการหายใจเข้าและออก กระบวนการ
แลกเปล่ียนแก๊ส แนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ  อวัยวะและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบขับถ่าย
ในการก าจัดของเสียทางไต  แนวทางการดูแลรักษาระบบขับถ่าย  โครงสร้างและหน้าท่ีของหัวใจ หลอดเลือด 
และเลือด  การท างานของระบบหมุนเวียนเลือด  การเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลัง
ท ากิจกรรม  แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด  อวัยวะและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบ
ประสาทส่วนกลาง  แนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการปูองกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมอง
และไขสันหลัง  อวัยวะและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง  ผลของฮอร์โมนเพศ
ชายและเพศหญิง  การเปล่ียนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การตกไข่การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ
และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก  วิธีการคุมก าเนิดท่ีเหมาะสม  ผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร  การแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ันอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การ
สกัดด้วยตัวท าละลาย  ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร  ผล
ของความดันท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร  ปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ 
ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร และการใช้สารละลายในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ ร่วมกับการสืบค้นข้อมูล สังเกต สาธิต 
ระบุ บรรยาย อธิบาย ออกแบบการทดลอง ทดลอง บันทึก 
 เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณธรรม และจิตวิทยาศาสตร์ร่วมกับการมีความสนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความอดทน  มีความมุ่งมั่น มีความรอบคอบ มีความ
ซื่อสัตย์ มีเหตุผล  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว.1.2  ม.2/1    ม.2/2    ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5    ม.2/6    ม.2/7   ม.2/8   ม.2/9   ม.2/10
ม.2/11  ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15  ม.2/16  ม.2/17   

ว 2.1  ม.2/1    ม.2/2   ม.2/3    ม.2/4   ม.2/5    ม.2/6 
 
รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
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ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  แรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระท าต่อ
วัตถุในแนวเดียวกัน  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความดันของของเหลว  แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว  
แรงท่ีกระท าต่อวัตถุในของเหลว  แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์  ปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาดของแรง
เสียดทาน  แรงเสียดทานและแรงอื่น ๆท่ีกระท าต่อวัตถุ  โมเมนต์ของแรงเมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการ
หมุน  แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟูา และแรงโน้มถ่วงท่ีกระท าต่อวัตถุ  อัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุ  การกระจัดและความเร็ว  งาน และก าลัง  หลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย  พลังงานจลน์และ 
พลังงานศักย์โน้มถ่วง  กฎการอนุรักษ์พลังงาน  เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์  พลังงานทดแทน  ข้อดีและข้อจ ากัด
ของพลังงาน ทดแทน  โครงสร้างภายในโลก  การเปล่ียนแปลงของผิวโลก  ช้ันหน้าตัดดินและกระบวนการเกิด
ดิน  สมบัติของดิน  กระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน แนวทางการใช้น้ าอย่างยั่งยืน  และ
กระบวนการเกิด และผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ ร่วมกับการพยากรณ์ สังเกต เขียน 
อธิบาย ออกแบบการทดลอง ทดลอง อธิบาย บันทึก วิเคราะห์ สาธิต สังเกต ค านวณ เปรียบเทียบ น าเสนอ 
สร้างแบบจ าลอง ยกตัวอย่าง ตรวจวัด เลือกใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม 
 เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณธรรม และจิตวิทยาศาสตร์ร่วมกับการมีความสนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความอดทน  มีความมุ่งมั่น มีความรอบคอบ มีความ
ซื่อสัตย์ มีเหตุผล  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว 2.2  ม.2/1   ม.2/2    ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6   ม.2/7   ม.2/8   ม.2/9   ม.2/10 
ม.2/11, ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15   

ว 2.3  ม.2/1   ม.2/2    ม.2/3   ม.2/4   ม.2/6 
ว 3.2  ม.2/1   ม.2/2    ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5  ม.2/6   ม.2/7  ม.2/8   ม.2/9  ม.2/10  

 
รวมทั้งหมด  30  ตัวชี้วัด 
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ว22103  การออกแบบและเทคโนโลยี 2 
รายวิชาพื้นฐาน                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

วิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจ เลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ เวลา ข้อมูล และสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์  ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสม  ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาท าได้หลากหลายวิธีเช่นการร่างภาพ การเขียน แผนภาพ การเขียน
ผังงาน  การก าหนดขั้นตอนระยะเวลาในการท างาน ก่อนด าเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การท างานส าเร็จได้
ตามเปูาหมาย  และลดข้อผิดพลาดของการท างานท่ีอาจเกิดขึ้น  การทดสอบ และประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบ ช้ินงาน หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อ หา
ข้อบกพร่อง และด าเนินการปรับปรุงให้สามารถ แก้ไขปัญหาได้  การน าเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด 
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท างาน และช้ินงานหรือวิธีการท่ีได้ซึ่งสามารถท าได้ หลายวิธีเช่น การ
เขียนรายงาน การท าแผ่นน าเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว.4.1  ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5 
 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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ว22104  วิทยาการค านวณ  2              
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตรรกะ และฟังก์ชัน  
การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาใช้ แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบ เพื่อให้ การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ  ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมเช่น Scratch, python, java, c  ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมตัดเกรด หาค าตอบท้ังหมดของอสมการหลายตัวแปร  องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบ 
คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการส่ือสาร  การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบ้ืองต้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย โดยเลือก แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม เช่น แจ้งรายงานผู้เกี่ยวข้อง ปูองกันการ
เข้ามาของ ข้อมูลท่ีไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ไม่เผยแพร่  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น 
ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล  การสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน การก าหนดสิทธิ
การใช้ข้อมูล  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว.4.2  ม.2/1  ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   
 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหารและความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อย
สลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตในโซ่อาหาร ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างยนีดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก และค านวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก 
ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส โรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรม และผลกระทบท่ีอาจมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิด
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ สมบัติทางกายภาพและการใช้
ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม คุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ 
และวัสดุผสม การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน ปฏิกิริยา
การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง ประโยชน์
และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ร่วมกับการอธิบาย ส ารวจ สร้างแบบจ าลอง 
รวบรวมข้อมูล การสืบค้น วิเคราะห์ และออกแบวิธีการ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้    
มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6        
ว 1.3  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10  ม.3/11 
ว 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8 

 
รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 
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ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์   ระหว่างความต่างศักย์กระแสไฟฟูา  และความต้านทาน การ
วัดปริมาณทางไฟฟูา การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน ค านวณค่าไฟฟูาของเครื่องใช้ไฟฟูาใน
บ้าน การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟูา การเกิดคล่ืนและบรรยายส่วนประกอบของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟูาและ
สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูา ประโยชน์และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูา กฎการสะท้อนของแสง การ
เคล่ือนท่ีของแสง แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสท่ีแตกต่างกัน 
การกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึม การ เคล่ือนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง 
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสงและการท างานของทัศนอุปกรณ์ การเคล่ือนท่ีของแสง แสดงการเกิดภาพของทัศน
อุปกรณ์และเลนส์ตา ผลของความสว่างท่ีมีต่อดวงตา การวัดความสว่างของแสง การโคจรของดาวเคราะห์รอบ
ดวงอาทิตย์ด้วยแสงโน้มถ่วง การเกิดฤดู และการเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การ
เปล่ียนแปลงเวลาการขึ้นตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
และความก้าวหน้าของโครงการส ารวจอวกาศ 
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ร่วมกับการวิเคราะห์ เขียนแผนภาพ เขียนกราฟ 
บรรยาย อธิบาย ค านวณ สร้างแบบจ าลอง ออกแบบการทดลอง ทดลอง  

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว 2.3 ม.3/1   ม.3/2    ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5    ม.3/6  ม.3/7   ม.3/8   ม.3/9    ม.3/10   
ม.3/11 ม.3/12  ม.3/13  ม.3/14 ม.3/15  ม.3/16 ม.3/17 ม.3/18  ม.3/19  ม.3/20 
ม.3/21 

ว 3.1  ม.3/1   ม.3/2    ม.3/3   ม.3/4 
  
รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด      
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ว23103  การออกแบบและเทคโนโลยี 3 
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ  

สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข  

พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหาใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว.4.1  ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5 
 

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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ว22104  วิทยาการค านวณ  3              
รายวิชาพื้นฐาน                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์รวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลายประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล วิเคราะห์
ส่ือและผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว.4.2  ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   
 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1     เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ต้ังค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  ค้นคว้า
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ีก าหนด  
โดยการก ากับดูแล  ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกับเสนอแนวคิด   

โดยวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการ
แก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์   

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์สรุป  
อภิปราย  เพื่อให้ เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอ ง มีคุณธรรม จริยธรรม              
และ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  และผู้อื่น  มีจิตสาธารณะ มีความเป็นไทย มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ต้ังประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นท่ีสนใจเริ่มจากตนเอง  ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ศึกษา  ค้นคว้า  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ท่ี 
หลากหลาย 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
8.  เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
9.  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าดัวยตนเอง 
 

รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู้ 
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I20202 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 2     เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จาก การศึกษา
ค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and Knowledge Formation) โดยเขียน
โครงร่าง บทน า เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่าง
หลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิด อย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเด่ียว(Oral 
individual) หรือกลุ่ม ( Oral panel presentation) โดยใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เห็น 
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้  
2. น าเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ีศึกษาในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคลโดยใช้ส่ือ อุปกรณ์

ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
3. มีทักษะการเขียนรายงานเชิงวิชาการและการส่ือสารโดยใช้ส่ือประสมในการน าเสนอได้อย่าง 

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  
 

รวมทั้งหมด  3 ผลการเรียนรู้ 
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ว20201 วิทยาศาสตร์น่ารู ้                       
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบ อุปกรณ์ส าเร็จรูปหรือเกมท่ีมีลักษณะเป็นของเล่นและเกมแต่ละ
ช้ิน ซึ่งจัดไว้ในลักษณะต่างๆ  การวางแผนงานและการคิดประดิษฐ์ช้ินงานท่ีหลากหลาย วิเคราะห์ ออกแบบ 
สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบท่ีก าหนดให้ ละอธิบายการท างานของของเล่น ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถในการ
ส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้    
มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์หลักการทางวิทยาศาสตร์ของของเล่นชนิดต่าง ๆ 
2. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ  และอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
3. อธิบายหลักการ  กลไกในการประดิษฐ์ของเล่น 
4. ประดิษฐ์ของเล่นตามความสนใจ 
5. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการประดิษฐ์ของเล่น 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ว20202 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                         
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาค้นคว้า   ทดลอง  วิเคราะห์ และอธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ  กระบวนการเปล่ียนแปลง
แทนท่ีของส่ิงมีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น  แนวทางในการปูองกัน  แก้ไขปัญหา  ส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ การเฝูาระวัง  อนุรักษ์  และพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ การรักษา
ดุลยภาพของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต  กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ า  กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่ธาตุ 
และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ และ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการ
ส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศได้  
2.  อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิตได้  
3.  อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษาได้ 
4.  วิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่นได้   
5.  อภิปรายแนวทางในการปูองกัน  แก้ไข ปัญหา  ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้  
6.  วางแผนและด าเนินการเฝูาระวัง  อนุรักษ์  และพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้   
7.  ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของส่ิงมีชีวิตได้  
8.  ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ าในพืชได้  
9.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์

อื่น ๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  
 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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ว20203 สิ่งประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ 1                         
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบ อุปกรณ์ส าเร็จรูปหรือเกมท่ีมีลักษณะเป็นของเล่นและเกมแต่ละ
ช้ิน ซึ่งจัดไว้ในลักษณะต่างๆ  การวางแผนงานและการคิดประดิษฐ์ช้ินงานท่ีหลากหลาย วิเคราะห์ ออกแบบ 
สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบท่ีก าหนดให้ ละอธิบายการท างานของของเล่น ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถในการ
ส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้    
มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์หลักการทางวิทยาศาสตร์ของของเล่นชนิดต่าง ๆ 
2. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ  และอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
3. อธิบายหลักการ  กลไกในการประดิษฐ์ของเล่น 
4. ประดิษฐ์ของเล่นตามความสนใจ 
5. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการประดิษฐ์ของเล่น 
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ว20204 สิ่งประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ 2                         
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบท่ีก าหนดให้และอธิบายการท างานของ     
ของเล่นและการน าเสนอช้ินงาน  ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้       
ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถในการ
ส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้    
มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะหอ์อกแบบและประดิษฐ์ของเล่นตามความสนใจและถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์    
ได้ 

2. อธิบายทฤษฎี  ขั้นตอน  กระบวนการในการประดิษฐ์ของเล่นได้ถูกต้อง 
3. อธิบาย สรุป  คุณค่า  ประโยชน์และการน าไปใช้ได้ 
4. จัดท ารายละเอียดในการน าเสนอได้ถูกต้อง 
5. อธิบาย  และน าเสนอส่ิงประดิษฐ์ของเล่นได้อย่างถูกต้อง  
 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ว20205 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1                        
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบอธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์  การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์   จ าแนกประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์  เขียนเค้าโครงย่อของโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถในการ
ส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้  มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1. บอกหรืออธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
      2. บอกหลักการและจุดมุ่งหมายในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
      3. บอกหรืออธิบายคุณค่าของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
     4. เข้าใจและจ าแนกประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
    5. บอกและอธิบายลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ละประเภทได้ 
       6. อธิบายแนวทางในการเลือกหัวเรื่องในการท าโครงงานได้ 
       7. บอกส่วนประกอบเค้าโครงย่อของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
       8. เขียนเค้าโครงย่อของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
       9. บอกข้ันตอนในการลงมือท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
        
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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ว20206 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2                        
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ ตรวจสอบความเข้าใจและเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมและน าเสนอโครงงาน ด้วย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถในการ
ส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้  มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 
       1. เข้าใจและเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมกับการทดลอง 
       2. ออกแบบวิธีการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลองได้ 
       3. บันทึกผลการทดลองได้สอดคล้องกับวิธีการทดลอง 
       4. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดท าเอกสารรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ได้ 
       5. จัดรายละเอียดการน าเสนอในแผงโครงงานได้ถูกต้อง 
       6. อธิบายหรือน าเสนอโครงงานได้อย่างมั่นใจ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ว20207 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                       
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จุดเด่น จุดด้อย องค์ประกอบ โครงสร้าง ส่วนประกอบ 
คุณสมบัติโปรแกรม การก าหนดลักษณะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ การแทรก Multimedia การเช่ือมโยง Link  การเขียนบรรณานุกรม  การน าหนังสือเล็กทรอ
นิกส์ไปใช้ จริยธรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ฝึกปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  จากข้อมูลท่ีก าหนดให้อย่างสร้างสรรค์ และมีจิตส านึกท่ีดีในการใช้คอมพิวเตอร์  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล   ฝึกปฏิบัติ  วิเคราะห์  อภิปราย  
กระบวนการการท างาน และโครงงาน 
          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถน าความรู้ไป
ปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเห็นคุณค่าในการรักษาส่ิงแวดล้อม มีจิตส านึกและรับผิดชอบ  ใฝุเรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์  มีจิตสาธารณะและมีสัมมาคารวะ  โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.  อธิบายส่วนประกอบและใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ 
 3.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสมอย่างมีคุณค่า                 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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ว20208 พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์                       
รายวิชาเพิ่มเติม                          สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

นักเรียนมีความรู้  เข้าใจและสามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง          
มีทักษะและเทคนิคขั้นพื้นฐาน  ในการเรียนพิมพดี์ด  การใช้เครื่องพิมพ์ดีดเบ้ืองต้น  ระเบียบปฏิบัติในการใช้
เครื่องพิมพ์ดีดประจ าวัน  สามารถสัมผัสได้  โดยมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถน าศิลปะการ
พิมพ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล   ฝึกปฏิบัติ  วิเคราะห์  อภิปราย  
กระบวนการการท างาน  
          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ และสามารถน าความรู้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเห็นคุณค่าในการรักษาส่ิงแวดล้อม มีจิตส านึกและรับผิดชอบ  ใฝุเรียนรู้            
อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์  มีจิตสาธารณะและมีสัมมาคารวะ  โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  บอกส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
 2.  สามารถพิมพ์เป็นแปูนเหย้าได้ถูกต้อง 
    แปูน  เ ง ม้  

 แปูน  พ พ ั ร มี มะ ม า  
 แปูน  อ งื ท มิ ม แ 
 แปูน  ไ ป น ใ ผ ๆ ย 
 แปูน  บ ล ฝ - 
 แปูน   ถ ภ ค ต วึ พ ุ

 3.  สามารถพิมพ์แปูนบนได้อย่างถูกต้อง 
   แปูน   โ ฌ ท๋ 8 ฑ 7 ณ 
   แปูน   ฏ ฎ ษ ฆ “ ศ ฯ 
   แปูน   ฉ ฮ ฒ ม์ ท้ั ข ? 
   แปูน   ฤ (              ) ฬ ซ ญ ฐ 
   แปูน   บ 3 4 5 6  
   แปูน   ถ O 1 2 7 8 9 
 4.  สามารถพิมพ์แปูนอักษรล่างได้อย่างถูกต้องตามหลักการคิดค าสุทธิได้  จ านวน  10  ค า/นาที 
 5.  จัดรูปแบบข้อความได้อย่างเหมาะสมกับหน้ากระดาษ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ว20209 การออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี การสร้างและพัฒนาส่ิงของ
เครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 
หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ภาพฉายแสดงรายละเอียดของช้ินงาน ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์   
การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และการเลือกใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์  
 โดยปฏิบัติการสร้าง และพัฒนาส่ิงของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
มีความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย และแบบจ าลอง การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการ
ออกแบบหรือน าเสนอผลงาน ในการช่วยร่างภาพ ท าภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยค านึงถึงหลักการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้น  
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ การสร้าง พัฒนาและเลือกใช้
ส่ิงของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการ
จัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืนได้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้โปรแกรม SketchUp ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 3. นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบโครงร่างช้ินงาน จากโปรแกรม SketchUp   
 4. นักเรียนปฏิบัติงานท ารูปทรง 3 มิติ ต่างๆ จากโปรแกรม SketchUp   
 5. นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรม SketchUp 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ว20210 ตารางท างาน                       
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต                                               

ศึกษาเกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลให้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการท าโครงงานท่ีใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  โปรแกรมตารางท างาน และการประยุกต์ใช้โปรแกรมตาราง
ท างาน 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ อภิปราย  กระบวนการ
การท างาน และโครงงาน 

เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ชู้สาว การพนัน  ทะเลาะวิวาท  เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ  ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้            
มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมท่ีเหมาะสม  บูรณาการคุณธรรมน าความรู้
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลให้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมตารางท างาน 
 3. สามารถใช้และประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางท างานได้ 
 4. มีทักษะ วิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ว20211 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษาHTML                      
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา การเขียนผังงานของโปรแกรม  โครงสร้างภาษาโปรแกรม  กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ชนิดของข้อมูล  
โครงสร้าง  ค าส่ังพื้นฐาน  การจัดการข้อความ  การสร้างรายการแบบต่างๆ การจัดการรูปภาพและฉากหลัง  
การสร้างไฮเปอร์ลิงค์  การสร้างและแก้ไขตาราง  การสร้างฟอร์มรับข้อมูล  การสร้างเฟรม 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล   ฝึกปฏิบัติ  วิเคราะห์  อภิปราย  
กระบวนการการท างาน  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML อย่างมีคุณธรรม  
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เขียนโครงสร้างภาษา HTML  ได้ 
2.  ใช้ค าส่ังสร้างสีสัน  ขนาดตัวอักษร  และตกแต่งข้อความ   
3.  ใช้ค าส่ังจัดวางข้อความและสร้างเนื้อหาแบบล าดับรายการในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับงาน 
4.  แทรกรูปภาพในหน้าเว็บเพจ  ณ  ต าแหน่งต่าง ๆ 
5.  สร้างตารางขนาดต่าง ๆ  และจัดวางข้อความ  รูปภาพในตารางได้สวยงาม 
6.  สร้างจุดเช่ือมโยงภายในเว็บเพจไปยังต าแหน่งต่าง ๆ ได้ 
7.  ออกแบบและตกแต่งเว็บเพจด้วยมัลติมีเดียอย่างเหมาะสม 
8.  ใช้ค าส่ังสร้างเฟรมได้อย่างเหมาะสม 
9.  ใช้ค าส่ังสร้างฟอร์มได้อย่างเหมาะสม 
10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 

รวมทั้งหมด 10  ผลการเรียนรู้ 
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ว20212 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก                       
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา ล าดับรูปแบบงาน และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้น
ข้อมูล รวบรวมข้อมูล  เรียนรู้การท างานของโปรแกรมกราฟิก  การสร้างภาพกราฟิกจากโปรแกรม Adobe 
Photoshop  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล   ฝึกปฏิบัติ  วิเคราะห์  อภิปราย  
กระบวนการการท างาน  

 เพื่อน าไปใช้สร้างช้ินงาน รู้จักแก้ปัญหา อธิบาย วิเคราะห์ และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดี ต่องานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายการท างานของโปรแกรมกราฟกิ 
2. สามารถอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop 
3. สามารถออกแบบภาพกราฟิกและน าเสนองานได้เหมาะสม สวยงาม 
4. สามารถบอกขั้นตอน การใช้โปรแกรม Adobe Photoshopตัดต่อตกแต่งภาพ ได้อย่าง สวยงาม เหมาะสม    

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ว20213 วิทยาศาสตร์กับการเลี้ยงไหม 
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                  เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาวิเคราะห์และทดลอง เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเล้ียงไหม ดังนี้   
โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช การสร้างอาหาร กระบวนการสังเคราะห์แสง การล าเลียง การสืบพันธุ์ของพืชและ
ต้นหม่อน ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่างๆ ของสัตว์ การเจริญเติบโตของ
สัตว์และของหนอนไหม ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกี่ยวข้องกับหม่อนไหม การแปรรูปหม่อนไหม  ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม  
วัสดุสีย้อมจากธรรมชาติ  ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ดังนี้  การถ่ายโอนพลังงานความร้อน พลังงาน
กับการเปล่ียนแปลงของสาร สมบัติของเส้นใยธรรมชาติ ความเป็นกรด – เบสของสาร การแยกสารโดยการ
กรอง การสกัดด้วยตัวท าละลาย โครมาโทรกราฟี  สีย้อมกับส่ิงแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการ
ส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม   
คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายหน้าท่ีของส่วนประกอบท่ีส าคัญของเซลล์ กระบวนการของสารผ่านเซลล์ ปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โครงสร้างท่ีเกี่ยวกับระบบล าเลียงน้ าและอาหาร และกระบวนการสืบพันธุ์
ของพืชและต้นหม่อน  

2. อธิบายเกี่ยวกับอาณาจักรสัตว์ในแต่ละไฟลัมและบอกลักษณะส าคัญของไหมท่ีจะน าไปสู่การระบุ
ไฟลัมของหนอนไหมได้ 

3. อธิบายโครงสร้าง และการท างานของระบบต่างๆ ของสัตว์บางชนิดและหนอนไหมได้ 
4. อธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดและหนอนไหมได้ 
5. อธิบาย เกี่ยวกับวิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่

รังสีความร้อนและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ในกระบวนการสาวไหม และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
เผยแพร่ให้กับผู้ปกครองท่ีประกอบอาชีพเล้ียงไหมได้ 

6. อธิบายสมบัติของสารและสมบัติของเส้นใยทางกายภาพและทางเคมีของเส้นใยไหมได้ 
 7. บอกความแตกต่างของสมบัติบางประการของสารละลายกรด – เบส และความหมายของค่า pH   
และใช้ค่า pH ในการจ าแนกระดับความเป็นกรด – เบสของสาร และสามารถน าความรู้เรื่องกรด - เบสท่ีมีอยู่
ในธรรมชาติไปใช้ในกระกระบวนการฟอกไหมได้ 
 8. เปรียบเทียบเกี่ยวกับการแยกสารโดยการกรอง การสกัดด้วยตัวท าละลายและวิธีโครมาโทกราฟี     
และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการสกัดสีจากธรรมชาติไปใช้ในกระบวนการย้อมไหมได้ 
 9. อภิปรายผลของสีย้อมท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ระบุแนวทางในการย้อมสีอย่างปลอดภัย      
และเลือกแนวทางในการก าจัดสีย้อมท่ีเหลือจากการย้อมได้ 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ส21101 สังคมศึกษา 1   จ านวน 60 ช่ัวโมง     1.5 หน่วยกิต 
ส21102 สังคมศึกษา 2   จ านวน 60 ช่ัวโมง     1.5 หน่วยกิต 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1   จ านวน 20 ช่ัวโมง     0.5 หน่วยกิต 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2   จ านวน 20 ช่ัวโมง     0.5 หน่วยกิต                 
ส22101 สังคมศึกษา 3   จ านวน 60 ช่ัวโมง     1.5 หน่วยกิต 
ส22102  สังคมศึกษา 4   จ านวน 60 ช่ัวโมง     1.5 หน่วยกิต 
ส22103  ประวัติศาสตร์ 3  จ านวน 20 ช่ัวโมง     0.5 หน่วยกิต 
ส22104  ประวัติศาสตร์ 4  จ านวน 20 ช่ัวโมง     0.5 หน่วยกิต 
ส23101  สังคมศึกษา 5   จ านวน 60 ช่ัวโมง     1.5 หน่วยกิต 
ส23102  สังคมศึกษา 6   จ านวน 60 ช่ัวโมง     1.5 หน่วยกิต 
ส23103  ประวัติศาสตร์ 5  จ านวน 20 ช่ัวโมง     0.5 หน่วยกิต 
ส23104  ประวัติศาสตร์ 6  จ านวน 20 ช่ัวโมง     0.5 หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม (บังคับเลือก) 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง    จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5       หน่วยกิต 
ส20232 หน้าท่ีพลเมือง    จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5       หน่วยกิต 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง    จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5       หน่วยกิต 
ส20234 หน้าท่ีพลเมือง    จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5       หน่วยกิต 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง   จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5       หน่วยกิต 
ส20236 หน้าท่ีพลเมือง   จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5       หน่วยกิต 
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ส21101 สังคมศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

ศึกษา ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต  เกี่ยวกับการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา หรือศาสดาท่ีตนนับถือสู่ประเทศไทย  เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตน
นับถือ  ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย  รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว  ศึกษาพุทธประวัติต้ังแต่
ประสูติจนถึงการบ าเพ็ญทุกรกริยาบท  หรือประวัติศาสตร์ท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด  
ศึกษาพุทธคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  เห็น
คุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว  ตลอดจนการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดโยนิโสมนสิการ  คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม  และวิธีคิดแบบคุณ  – โทษ และ
ทางออกหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  สวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ  หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาท่ีตนนับถือในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง  และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเอการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุข พลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงาม  และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน 

โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์  สร้างความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย  รักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถน าหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การ
ท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม 
          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่า 
ศรัทธา มีค่านิยมท่ีเหมาะสมดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข เกิด
ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ม 1/1  ม 1/2   ม 1/3  ม 1/4  ม 1/5  ม 1/6  ม 1/7  ม 1/8 
 ม 1/9  ม 1/10 ม 1/11 
ส 1.2 ม 1/1  ม 1/2   ม 1/3  ม 1/4  ม 1/5 

 
รวมทั้งหมด 16     ตัวชี้วัด 
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ส21102 สังคมศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

ศึกษา เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ และ
ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม  ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ศึกษาความ
เป็นมา  หลักการและความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย   ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการ
พึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ  ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และ
อุปทาน  และศึกษาผลของการมีกฎหมาย  เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลักษณะทางกายภาพของโลกและ
ความสัมพันธ์ของสรรพส่ิง  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ 
ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา 
เปรียบเทียบวัน เวลาของโลก  ภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย- ท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย- การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
ทางประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย แนว
ทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ 
โอเชียเนีย    
           โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะ วิเคราะห์  ปฏิบัติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ สรุปข้อมูล ใช้ภูมิสารสนเทศ สืบค้น อธิบาย เปรียบเทียบ ส ารวจ 
ระบุ สร้างสรรค์และใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
      เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นเห็นค่า
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ส 5.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  
 ส 3.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
 ส 5.2  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   ม.1/4 
 ส.3.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3   ม.1/4 
 
รวมทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด 
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ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์และ
ความส าคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต  ท่ีมาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
วิธีการเทียบศักราชตามแบบต่างๆ ท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม 
เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่ม
เป็นอาเซียนท่ีถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค  ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของอารย-ธรรมโบราณในดินแดนไทยท่ีมีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ ประพฤติตน กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ และใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่า   
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 4.1       ม.1/2  ม.1/2  ม.1/3 
ส 4.2       ม.1/2  ม.1/2 

  
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
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ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญสมัยสุโขทัย  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยใน
ดินแดนไทยโดยสังเขป  รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  
ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ ประพฤติตน กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ และใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่า   
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 4.3       ม.1/2  ม.1/2  ม.1/3 
 
รวมทัง้หมด  3  ตัวชี้วัด 
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ส22101 สังคมศึกษา 3 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

ศึกษาศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต เกี่ยวกับพระพทุธ
เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อน
บ้านในปัจจุบัน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของ
ชาติ ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติเรื่อง การผจญ
มาร การตรัสรู้ การส่ังสอน รวมทั้งชาดกเรื่อง มิตตวินทุกชาดก และราโชวาทชาดก พระธรรมเกี่ยวกับ
โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก พระรัตนตรัยเรื่อง 
ธรรมคุณ 6 หลักธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หลักกรรม มงคล 38 พุทธศาสนสุภาษิต  พระสงฆ์เกี่ยวกับการ
ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง การปฏิบัติ
ตนเป็นชาวพุทธที่ดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธ ศาสนพิธี วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศโดยสังเขป สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี
ตามวิถึประชาธิปไตย แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน กระบวนการ 
ขั้นตอน การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมาย เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงส าคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสารเพื่อน ามาวิเคราะห์ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์ เพื่อฝึกทักษะ  อธิบาย กระบวนการกลุ่ม  ประพฤติตน  น าไป
พัฒนา แก้ปัญหา  ระบุ  อภิปราย  แสดงออก เลือกใช้  สืบค้นข้อมูล  เปรียบเทียบ  และใช้แหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย 
          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นคุณค่า ศรัทธา มีค่านิยมท่ีเหมาะสมดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด    

ส 1.1 ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  ม. 2/4  ม. 2/5  ม. 2/6  ม. 2/7  ม. 2/8  ม. 2/9 ม. 2/10   
ม. 2/11 

ส 1.2 ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  ม. 2/4  ม. 2/5 
ส 2.1  ม. 2/1  ม. 2/2  ม. 2/3  ม. 2/4 
ส 2.2  ม. 2/1  ม. 2/2 

 
รวมทั้งหมด   22  ตัวชี้วัด 
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ส22102 สังคมศึกษา 4 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

ศึกษาเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการลงทุนและการออมต่อ
ระบบเศรษฐกิจการบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน ปัจจัยของการลงทุนและการออม 
ปัญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทย ความหมาย ความส าคัญ และหลักการผลิตสินค้าและบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ การส ารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น การน าหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้าและ
บริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม หลักการและเปูาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต
สินค้าและบริการในท้องถิ่น การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค แนว
ทางการปกปูองสิทธิของผู้บริโภค  ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน และ
การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ  เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และ
แอฟริกา ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การเปล่ียนแปลง
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกาต่อประเทศไทย  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ เพื่อฝึกทักษะ  อธิบาย 
กระบวนการกลุ่ม  ประพฤติตน  น าไปพัฒนา แกป้ัญหา  ระบุ  อภิปราย  แสดงออก เลือกใช้  สืบค้นข้อมูล  
เปรียบเทียบ  และใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นคุณค่า เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีจิตส านึก มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด    

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

รวมทั้งหมด   14  ตัวชี้วัด 
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ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่าง
ประเมินค่าความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวติัศาสตร์ไทยท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ตัวอย่างการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้ง
ความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานท่ีแสดง
เหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความทาง
ประวัติศาสตร์ ท่ีต้ังและสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย ท่ีมีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคมเศรษฐกิจ การเมืองของภูมิภาคเอเชีย ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารย
ธรรมตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆอิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียใน
ปัจจุบัน 

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอิบาย วิเคราะห์ ประพฤติตน น าไปพัฒนา อยู่ใน
สังคมได้อย่างสงบสุข  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่า 
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 4.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 
ส 4.2  ม.2/1  ม.2/2 

 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่าง ๆ 
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาระบุภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของ ภูมิปัญญาดังกล่าว ต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ เพื่อฝึกการอธิบาย มีส่วนร่วม วิเคราะห์ สร้างความตระหนัก 
ค่านิยมท่ีดี 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่า 
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 4.3  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 
 
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด 
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ส23101 สังคมศึกษา 5 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

ศึกษาศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต เกี่ยวกับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ความส าคัญของพระพุทธศาสนา สัมมนา
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยนื ศึกษาพุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ ศาสนิกชนตัวอย่าง สังฆคุณ และ
ข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท างานและการมีครอบครัวการ
พัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ ศึกษาหน้าท่ีและบทบาทของสาวกในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้องศึกษาประวัติ
วันส าคัญทางศาสนาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะของศาสนท่ีตนนับถือ  ศึกษาความแตกต่างของการกระท า
ความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง มีส่วนร่วมในการปกปูองคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิด
ในการลดความขัดแย้ง เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ศึกษาระบอบ
การปกครองแบบต่างๆ ท่ีใช้ในยุคปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ท่ีมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทาสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ ประพฤติตน น าไปพัฒนา 
แก้ปัญหา อภิปราย เลือกใช้ สืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ และใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่า
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
ส1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10 
ส1.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7 
ส2.1  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 
ส2.2  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4 

 
รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด 
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ส23102 สังคมศึกษา 6 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

ศึกษาเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ได้แก่แผนท่ี แผนภูมิ กราฟ 
ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม และระบบสารสนเทศท้ังจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ในการ  รวบรวมวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ในเรื่องลักษณะทางกายภาพและ
สังคม ได้แก่ ท่ีต้ัง ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ  การแบ่งภูมิภาค ประชากรและการตั้ง
ถิ่นฐาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางวัฒนธรรม สถานการณ์ปัจจุบัน และปัญหาส่ิงแวดล้อมของทวีป
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้  เพื่อให้เข้าใจถึงระบบธรรมชาติและลักษณะประชากรและวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ตลอดจนตระหนักถึงวิกฤตการณ์ทางส่ิงแวดล้อม ความเปล่ียนแปลงของภาวะ
ประชากรและส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม และเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์แก้ไขปัญหาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน ศึกษาระบบเศรษฐกิจ การผลิตและการบริโภค การ
พัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจภูมิภาคและการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ตลอดจนระบบเศรษฐกิจของไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ซึ่ง
เน้นความส าคัญของแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆ ในโลก เข้าใจความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจไทยให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของโลก และตระหนักในคุณค่าของการน้อมน าแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ และชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ ประพฤติตน น าไปพัฒนา 
แก้ปัญหา เลือกใช้ สืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบและใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่า
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 3.1  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3   
ส 3.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6    
ส 5.1   ม.3/1 ม.3/2 
ส 5.2   ม.3/1 ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 

 
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
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ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  ในการศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล  และศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  และท้องถิ่น
ของตนตามความสนใจ  โดยจัดท าโครงงานทางประวัติศาสตร์  โดยใช้ทักษะการสังเกต  การสืบค้น  การส ารวจ  
การวิพากษ์ข้อมูล  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การสร้างความรู้ใหม่  การให้เหตุผล  ท้ังนี้เพื่อฝึกฝนทักษะ
การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก  และพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ  
ในโลกโดยสังเขป  (ยกเว้นเอเชีย)  อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกท่ีมีต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลกโดยสังเขป วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษ
ท่ี  20  เช่น  สงครามโลกครั้งท่ี  1  ครั้งท่ี  2  สงครามเย็น  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ  ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ท้ังด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องตระหนักและเห็นความส าคัญท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประพฤติตน 
น าไปใช้ และใช้แหล่งข้อมูลได้อย่างหลากหลาย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่า 
เกิดความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 4.1  ม.3/1  ม. 3/2  
ส 4.2  ม.3/1  ม. 3/2 

 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 
รายวิชาพื้นฐาน                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ  
เกี่ยวกับการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีไทย  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง  
บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ในการสร้างสรรค์ความเจริญและมั่นคงของชาติ  พัฒนาการ
ทางด้านการเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ
ปัจจัยและผลของเหตุการณ์ส าคัญท่ีมีต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น สนธิสัญญาเบาว์ริงในรัชกาลท่ี  4  การปฏิรูป
ประเทศในสมัยรัชกาลท่ี  5  การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งท่ี  1  และครั้งท่ี  2  ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของไทย
ในสังคมโลกตั้งแต่เปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและวิเคราะห์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ชาติไทย  โดยใช้ทักษะ
การรวบรวมข้อมูล  การสืบค้น  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การอธิบาย  การสรุปความ  
ท้ังนี้เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  เกิดความรักและความภาคถูมิใจในวัฒนธรรมไทย    ภูมิปัญญา
ไทย   ตระหนักและเห็นความส าคัญในบรรพบุรุษไทยท่ีได้ปกปูองและสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศชาติ
จนถึงทุกวันนี ้

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ ประพฤติตน น าไปพัฒนา 
สืบค้นข้อมูล และใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่า
เกิดความสารมารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 4.3  ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3  ม. 3/4   
 
รวมทั้งหมด   4  ตัวชี้วัด 
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ส20231 หน้าที่พลเมือง 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาหน้าท่ีพลเมืองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา 
การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูลพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และ
เผยแผ่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
การปลูกปุาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์  สร้างความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย  รักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  
มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถน าหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การ
ท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม 
          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่า 
ศรัทธา มีค่านิยมท่ีเหมาะสมดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถใน
การแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
 2.  แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
 3.  เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 4.  เป็นแบบอย่าของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 6.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ส20232 หน้าที่พลเมือง 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาหน้าท่ีพลเมืองเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเองยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
เรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึง่กันและกันในพหุสังคม
วัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกนัไม่แสดงกริิยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการ
เจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้งปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์  สร้างความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย  รักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  
มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถน าหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การ
ท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม 
          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่า 
ศรัทธา มีค่านิยมท่ีเหมาะสมดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถใน
การแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม 
ต่าง ๆ 
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธ ี
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย 
 

รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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ส20233 หน้าที่พลเมือง 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย  
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์  
และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทน หลักการทรงงานในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของงเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
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ส20234 หน้าที่พลเมือง 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องของการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้า
หาญทางจริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรม
ของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทัน
ข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ใฝุหาความรู้ 
และยอมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยค านึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการพึง่พาซึ่งกนัและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกนัและกัน ไม่แสดงกิริยาและ
วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดย
สันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ส่ิงของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ี การเจรจาต่อรอง การระงับ
ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม กระบวนการสร้างเจตคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกนัอย่างสันติ จัดการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2.  มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม 
ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
3.  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
4.  มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



- 93 - 
 

ส20235 หน้าที่พลเมือง 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 มีส่วนร่วม แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์  และยกย่องผู้มมีารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  การ
สนทนา  การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝุหาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน  ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
          โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระวนการร้างความตระหนกั กระบวนการสร้าง
ค่านิยม  และกระบวนการสร้างเจตคติ 
          เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่น
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนรว่มทางการเมืองการปกครอง  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  จัดการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   

1. มีส่วนร่วม  แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์  และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออก  แนะน าผู้อื่น  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  และเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า  อนุรักษ์  สืบสาน  และประยุกต์ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม   

และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นใน

ศาสนา  และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ส20236 หน้าที่พลเมือง 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา   20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าท่ี  การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน  ตรวจสอบข้อมูล  ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ  
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  ใฝุหาความรู้  ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี
และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
          เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ท่ามกลางความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ  ของโลก  ในเรื่องวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ศาสนา  ส่ิงแวดล้อม 
การอยู่ร่วมกันในสังคมพาหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน  ไม่แสดงกิริยา 
และวาจาดูหมิ่นผู้อื่น  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แบ่งปัน  มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันปญัหาความ
ขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ  ความคิด  ความเช่ือ  ชู้สาว  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต  อดทน  ใฝุหาความรู้  ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
          โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   กระวนการร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม  และกระบวนการสร้างเจตคติ 
               เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนรว่มทางการเมืองการปกครอง  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  จัดการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
          1.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 

2.  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ  ตรวจสอบข้อมูล  ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคลเพื่อ
 ใช้ประกอบการตัดสินใจ 

3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติ  และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
4. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย้ง 
5. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
พ21101  สุขศึกษา 1   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หน่วยกิต 

 พ21102  สุขศึกษา 2   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ22101  สุขศึกษา 3   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หน่วยกิต 

 พ22102  สุขศึกษา 4   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หน่วยกิต 
พ23101  สุขศึกษา 5   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หน่วยกิต 

 พ23102  สุขศึกษา 6   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลอืก) 
 พ21201  พลานามัย  จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ21202  พลานามัย  จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ22201  พลานามัย  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หน่วยกิต 
 พ22202  พลานามัย  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หน่วยกิต 
 พ23201  พลานามัย    จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ23202  พลานามัย  จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม  
 พ20223  ปันจักสีลัต  1 จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ20224  เทเบิลเทนนิส จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ20225  ฟุตบอล จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ20226  ยืดหยุ่น จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ20227  ปันจักสีลัต  2 จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ20228  ฟุตซอล จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ20229  กรีฑา   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ20230  กระบี ่ จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ20231  เซปักตะกร้อ จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ20232  บาสเกตบอล จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 พ20233  วอลเลย์บอล จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
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พ21101 สุขศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

  ศึกษา  เห็นคุณค่า ความส าคัญของการดูแลความส าคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น  อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อม
ไร้ท่อให้ท างานตามปกติ การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ในวัยรุ่น  พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น
การยอมรับและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น  การเบ่ียงเบนทางเพศ  ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาการ
เจริญเติบโตให้สมวัย  ความหมายและประเภทของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  สาเหตุของการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ  ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การปูองกันและหลีกเล่ียงสถานการณ์เส่ียงต่อการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ  หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ความหมายของอาหารและ
โภชนาการ คุณค่าของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ  ข้อแนะน าในการบริโภคอาหารตามหลักโภชนบัญญัติ  
การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย  ความหมายของภาวะทุพโภชนาการ  ประเภทของภาวะทุพโภชนาการ  
ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ  การปฏิบัติตัวเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการ 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม  ใช้
ความรู้อย่างคุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
 พ 2.1  ม.1/1  ม.1/2   
 พ 4.1  ม.1/1  ม.1/2      
 
รวมทั้งหมด  8 ตัวชี้วัด 
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พ21102 สุขศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

  ศึกษา  เห็นคุณค่า ความส าคัญของการดูแลและควบคุมน้ าหนักตนเอง  วิธีการประเมินและ
วิเคราะห์น้ าหนักตัว  วิธีการดูแลและควบคุมน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ความหมายของสารเสพติด  
ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด  ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  แนว
ทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  ความหมายและความส าคัญของการปฐมพยาบาล  หลักท่ัวไปใน
การปฐมพยาบาล  วิธีการปฐมพยาบาลผู้ปุวยอย่างปลอดภัย   ความส าคัญของการเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บหรือ
ผู้ปุวยอย่างปลอดภัย  หลักท่ัวไปในการเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บหรือผู้ปุวย  วิธีการเคล่ือนย้ายผู้ปุวยแบบต่างๆ  
ความหมายและความส าคัญของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ประเภทของสมรรถภาพทางกาย  วิธี
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายโดยท่ัวไป  และวิธีการสร้าง
เสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม  ใช้
ความรู้อย่างคุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ 4.1  ม.1/3  ม.1/4   
 พ 5.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/4      
 
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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พ22101 สุขศึกษา 3 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

  ศึกษา  เห็นคุณค่า ความส าคัญของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการ  วัยรุ่น  การเปล่ียนแปลงในวัยรุ่น  การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย  การเปล่ียนแปลง
ทางด้านจิตใจและอารมณ์  การเปล่ียนแปลงทางด้านเพศ  การเปล่ียนแปลงทางด้านสติปัญญาการ
เปล่ียนแปลงทางด้านสังคม  การส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น  ทัศนคติเรื่องเพศ  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติใน
เรื่องเพศ   ทัศนคติในเรื่องเพศท่ีพึงประสงค์ตามวัฒนธรรมไทย  ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวต่อเพศ
ตรงข้าม  สถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน   ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน  การหลีกเล่ียงสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรคเอดส์
การตั้งครรภ์ไม่พงึประสงค์  การท าแท้งผิดกฎหมาย  สุขภาพกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  ความหมายของการ
บริการทางสุขภาพ  ประเภทและหน่วยงานท่ีให้บริการทางสุขภาพ  การเลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมี
เหตุผล  ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีต่อสุขภาพ  ผลของการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ
วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม  ใช้
ความรู้อย่างคุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ม.2/1  ม.2/2 
 พ 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4 
 พ 4.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   
 
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
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พ22102 สุขศึกษา 4 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    
 

  ศึกษา  เห็นคุณค่า ความส าคัญของการดูแลสุขภาพจิต  ลักษณะเบ้ืองต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  
การประเมินภาวะสุขภาพจิตของตนเอง   การปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต  ความหมายของอารมณ์และ
ความเครียด  คุณค่าของการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  วิธีการปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด  ความหมายของสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ความส าคัญของภาวะสมดุลของสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพจิต  การปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต  การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของสารเสพติด  อันตรายและผลกระทบของสารเสพติด  วิธีการบ าบัดรักษา ปัจจัยช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ติดสารเสพติด  แหล่งช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด  ความหมายของพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์
เส่ียง  ลักษณะพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  วิธีการหลีกเล่ียงจากพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  
หลักของความปลอดภัย  คุณค่าของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชน  กลวิธีในการปูองกันเพื่อ
สร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพ  สวัสดิภาพในการเดินทาง  ภัยธรรมชาติ  สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบ
และประเมินสมรรถภาพทางกาย  การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  แนวทางปฏิบัติเพื่อ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตามแผน  ความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทในกลุ่มเพื่อน  แนวทางการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม  ใช้
ความรู้อย่างคุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ 4.1  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7   
 พ 5.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3      
 
รวมทั้งหมด  7 ตัวชี้วัด 
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พ23101 สุขศึกษา 5 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                             เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    
 

  ศึกษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาในแต่
ละวัย  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น  ส่ือ โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาของวัยรุ่น องค์ประกอบของอนามัยเจริญพนัธุ์  การวางแผนครอบครัว  อนามัยแม่และเด็ก  ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ ครอบครัว  ความขัดแย้งและสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวและแนวทางการ
ปูองกันแก้ไข  อาหารและการสร้างเสริมสุขภาพ การบริโภคอาหาร  การก าหนดรายการอาหารท่ีเหมาะกับวัย  
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  และสถานการณ์โรคท่ีท าให้คนไทยเสียชีวิต   
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม   
ใช้ความรู้อย่างคุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
 พ 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
 พ 2.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
 พ 4.1  ม.3/1  ม.3/2   
 
รวมทั้งหมด 8  ตัวชี้วัด 
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พ23102 สุขศึกษา 6 
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

  ศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ความหมาย
ของปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียง ปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ พฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพ แนวทาง
ปูองกันตนเองจากปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ ความหมายของความรุนแรง สาเหตุของความ
รุนแรงอิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมด้านความรุนแรงของเยาวชน แนวทางการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรง
ความหมายและประเภทของเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ผลของการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ 
ผลของการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสังคม การด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุ การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ การช่วยฟื้นคืนชีพ หลักการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน วิธีการช่วยเหลือคนส าลักควันไฟ การวางแผนและจัดเวลา การออกก าลังกาย การพักผ่อน การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความรู้  ทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม
และกีฬา ใช้ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพของทีม  ต่อผู้อื่นและสังคม  เล่นกีฬาสากลประเภท
บุคคล/คู่  1 ชนิด  แสดงการเคล่ือนไหวได้อย่างสร้างสรรค์  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรยีนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  รักการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  เป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และช่ืนชมในสุนทรี
ภาพของการกีฬา 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม   
ใช้ความรู้อย่างคุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ 3.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5    
 พ 3.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4    
 พ 4.1  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 
 พ 5.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5   
 
รวมทั้งหมด  17 ตัวชี้วัด 
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พ21201 พลานามัย 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

  ศึกษาหลักการ และความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการฝึกทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายแบบอยู่กับท่ี  แบบ
เคล่ือนท่ี  แบบประกอบอุปกรณ์  แบบผสมผสาน  การพัฒนาทักษะกลไกสู่ทักษะการเล่นกีฬา  การพัฒนา
ทักษะพื้นฐานสู่ทักษะการเล่นกีฬา หลักการออกก าลังกายท่ัวไป  คุณค่าของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีดี  
กิจกรรมการออกก าลังกาย  หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
กีฬาปันจักสีลัต  กีฬาเทเบิลเทนนิส  ทักษะกีฬา  วิธีการเล่น  กลวิธีการเล่น  แบบฝึกการเล่น  กฎกติกาการ
แข่งขัน  ความปลอดภัยในการเล่นและประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น   
  โดยการใช้กระบวนการสอนพลศึกษา  5 ขั้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อใช้ทักษะการเล่นกีฬาอย่างมีคุณธรรม  การเล่นกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณค่ากิจกรรม 
พลศึกษาและกีฬา  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้   

1.  นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการเคล่ือนไหวร่างกายแบบอยู่กับท่ีและแบบเคล่ือนท่ีได้ 
2.  นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการการเคล่ือนไหวร่างกายแบบประกอบอุปกรณ์ได้ 
3.  นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานได้ 
4. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติหลักการออกก าลังกายได้ 
5. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการพัฒนาทักษะกลไกสู่ทักษะการเล่นกีฬาได้   
6. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานสู่ทักษะการเล่นกีฬาได้ 
7. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกก าลังกายท่ัวไปได้   
8. นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีดี 
9. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายได้   
10. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติหลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายได้   
11. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาปันจักสีลัตและกีฬาเทเบิลเทนนิสได้ 
12. นักเรียนสามารถอธิบายทักษะกีฬาปันจักสีลัตและกีฬาเทเบิลเทนนิส วิธีการเล่น  กลวิธีการเล่นได้ 
13. นักเรียนสามารถอธิบายและฝึกการเล่นแบบต่างๆ  กฎกติกาการแข่งขันปันจักสีลัตและกีฬา 
     เทเบิลเทนนิสได้   
14. นักเรียนสามารถอธิบายถึงความปลอดภัยในการเล่นและประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่น 
     ได้   
 

รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู้ 
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พ21202 พลานามัย 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

  ศึกษาหลักการ และความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับข้อมูล  ข่าวสาร ระเบียบข้อบังคับ  กฎ กติกา  กีฬาปันจัก
สีลัต  การต่อสู้และประเภทร่ายร า ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬายิมนาสติก  ทักษะกีฬายิมนาสติกวิธีการเล่นกีฬา
ยิมนาสติก  กลวิธีการเล่นกีฬายิมนาสติก  แบบฝึกการเล่นกีฬายิมนาสติก  กฎ กติกาการแข่งขันกีฬา
ยิมนาสติก  ความปลอดภัยในการเล่นกีฬายิมนาสติก  กีฬาไทย:กระบี่  ประวัติความเป็นมา  คุณค่าและ
ประโยชน์  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเล่นกระบี่  กฎ  กติกา  การแข่งขัน  ขั้นตอนการเล่น  ความ
ปลอดภัยในการเล่นกระบี่  ประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่นเจตคติและคุณลักษณะท่ีดีของผู้เล่นกีฬา  
เจตคติและคุณลักษณะท่ีดี  ประโยชน์ของการเล่นกีฬา  มารยาทของผู้เล่นและผู้ชมกีฬาท่ีดี  ความมีน้ าใจ
นักกีฬา  การยอมรับความสามารถความแตกต่างในการเล่นกีฬา 
  โดยการใช้กระบวนการสอนพลศึกษา  5 ขั้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อใช้ทักษะการเล่นกีฬาอย่างมีคุณธรรม  การเล่นกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณค่ากิจกรรม 
พลศึกษาและกีฬา  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้   
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกีฬายิมนาสติก   

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะกีฬายิมนาสติกวิธีการเล่นกีฬายิมนาสติกได้ 
3. นักเรียนสามารถบอกและปฏิบัติกลวิธีการเล่นกีฬายิมนาสติกได้ 
4. นักเรียนสามารถอธิบายและฝึกการเล่นกีฬายิมนาสติกได้ 
5. นักเรียนสามารถอธิบายกฎ กติกาการแข่งขันกีฬายิมนาสติก  ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา   
    ยิมนาสติกได้   
6. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา  คุณค่าและประโยชน์กีฬาไทย:กระบี่ได้ 
7. นักเรียนสามารถบอกการเตรียมความพร้อมส าหรับการเล่นกระบี่ได้   
8. นักเรียนสามารถอธิบาย กฎ กติกา การแข่งขัน  ขั้นตอนการเล่น ความปลอดภัยในการเล่นกระบี่ได้ 
9. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติประเมินการเล่นกีฬาของตนเองและผู้อื่นเจตคติและคุณลักษณะ 
    ท่ีดีของผู้เล่นกีฬา  เจตคติและคุณลักษณะท่ีดีได้   
10. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติประโยชน์ของการเล่นกีฬา  ได้   
11. นักเรียนสามารถแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  การยอมรับความสามารถความแตกต่างในการเล่น 
     กีฬา มารยาทของผู้เล่นและผู้ชมกีฬาท่ีดี  ได้ 
11. บอกระเบียบข้อบังคับ  กฎ กติกา กีฬาปันจักสีลัตและอธิบายการต่อสู้และประเภทร่ายร าได้ 

 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
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พ22201 พลานามัย 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

  ศึกษาหลักการ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการควบคุมตนเองเมื่อเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสาน  
รูปแบบการเคล่ือนไหวร่างกายในการเล่นกีฬาและการท างาน  การจัดตารางเวลาในการออกก าลังกาย  เกม
ประเภทต่างๆ  การละเล่นพื้นเมือง  ประเภทของนันทนาการ  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกรีฑา  ทักษะกรีฑา
ประเภทลู่  ทักษะกรีฑาประเภทลาน  กฎกติกาการแข่งขันกรีฑา  และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา  การ
แสดงพัฒนาการของทักษะการเล่นปันจักสีลัต   
  โดยการใช้กระบวนการสอนพลศึกษา  5 ขั้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อใช้ทักษะการเล่นกีฬาอย่างมีคุณธรรม  การเล่นกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณค่ากิจกรรม 
พลศึกษาและกีฬา  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้   
 1.  นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการการควบคุมตนเองเมื่อเคล่ือนไหวร่างกายแบบผสมผสานได้ 

2.  นักเรียนสามารถอธิบายและรูปแบบการเคล่ือนไหวร่างกายในการเล่นกีฬาและการท างานได้ 
3.  นักเรียนสามารถการจัดตารางเวลาในการออกก าลังกายได้ 
4. นักเรียนสามารถอธิบายและเล่นเกมประเภทต่างๆ  การละเล่นพื้นเมืองได้ 
5. นักเรียนสามารถอธิบายประเภทของนันทนาการได้   
6. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกรีฑาได้ 
7. นักเรียนมีทักษะกรีฑาประเภทลู่  ทักษะกรีฑาประเภทลานได้   
8. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติกฎกติกาการแข่งขันกรีฑา และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา 
   ได้   
9. แสดงพัฒนาการของทักษะการเล่นปันจักสีลัต   

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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พ22202 พลานามัย 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

  ศึกษาหลักการ และความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกระบี่  ทักษะกระบี่  วิธีการเล่นกระบี่  กฎ กติกาการ
แข่งขันกระบี่  ความปลอดภัยในการเล่นกระบี่  เจตคติและคุณลักษณะท่ีดี  การส่งเสริมการกระท าท่ีแสดงถึง
ความมีน้ าใจนักกีฬา  การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  และประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทาง
กายท่ีดี  การแสดงพัฒนาการของทักษะการเล่นปันจักสีลัต  การฝึกซ้อม  การเดิน  การเตรียมพร้อม  ทักษะ
พื้นฐาน  การเคล่ือนไหว 
  โดยการใช้กระบวนการสอนพลศึกษา  5 ขั้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อใช้ทักษะการเล่นกีฬาอย่างมีคุณธรรม  การเล่นกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณค่ากิจกรรม 
พลศึกษาและกีฬา  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

 
ผลการเรียนรู้   
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกระบี่ได้ 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะกีฬากระบี่ได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติ วิธีการเล่นกระบี่  กฎ กติกาการแข่งขันกระบี่ได้ 
4. นักเรียนสามารถอธิบายความปลอดภัยในการเล่นกระบี่  เจตคติและคุณลักษณะท่ีดีได้ 
5. นักเรียนสามารถอธิบายการส่งเสริมการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน้ าใจนักกีฬาได้   
6. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้ 
7. นักเรียนบอกประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีได้   

   8. นักเรียนแสดงการเคล่ือนไหว 8  ท่า  ทิศทางการเดิน 7  ทิศทางและท่าร่ายร าสีละพื้นบ้าน    
  ประกอบหลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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พ23201 พลานามัย 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                        เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

  ศึกษาหลักการ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวประเภทต่างๆ  ประเภทของการออกก าลังกาย
การเล่นเกม  คุณค่าของนันทนาการ   ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล   ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  
วิธีการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล   กลวิธีการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล   แบบฝึกการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล   กฎกติกา
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล   ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล  การเดินยกเท้า  การเดินส้นเท้า  
การเดินขยับส้นเท้า  การก้าวกระโดด  การเคล่ือนไหว 8  ท่า  ทิศทางการเดิน 7  ทิศทางและท่าร่ายร าสีละ
พื้นบ้าน   ประกอบหลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว  ความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมของปันจักสีลัต 
  โดยการใช้กระบวนการสอนพลศึกษา  5 ขั้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
            เพื่อใช้ทักษะการเล่นกีฬาอย่างมีคุณธรรม  การเล่นกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณค่ากิจกรรม 
พลศึกษาและกีฬา  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวประเภทต่างๆได้ 

2.นักเรียนสามารถอธิบายประเภทของการออกก าลังกายการเล่นเกม  คุณค่าของนันทนาการได้ 
3.นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
4.นักเรียนสามารถทักษะกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
5.นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการวิธีการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล   กลวิธีการเล่นกีฬา 
   วอลเลย์บอลได้   
6.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามแบบฝึกการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
7.นักเรียนสามารถอธิบายกฎกติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลได้   
8.นักเรียนสามารถอธิบายถึงความปลอดภัยในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
 
9. แสดงการเคล่ือนไหว 8  ท่า  ทิศทางการเดิน 7  ทิศทางและท่าร่ายร าสีละพื้นบ้าน    
    ประกอบหลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 
10.  อธิบายการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   
11.  ประเมนิความสามารถทางทักษะ  ก่อนฝึก  ระหว่างฝึก  และหลังฝึก 

 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
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พ23202 พลานามัย 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

  ศึกษาหลักการ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล  ทักษะกีฬาบาสเกตบอล  วิธีการเล่นกีฬา
บาสเกตบอล  กลวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  แบบฝึกการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  กฎกติกาการแข่งขัน
บาสเกตบอล  ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลการประเมินเจตคติต่อการเรียนพลศึกษา  
โภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วิเคราะห์คุณลักษณะของ
นักกีฬาปันจักสีลัตท่ีดีประกอบด้วย  การมีทักษะและความมีระเบียบ วินัย ความอดทน การกล้าแสดงออก 
การรู้จักให้อภัย  การแสดงตนเป็นนักกีฬาท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ  ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  การจ าแนกองค์ประกอบของสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
  โดยการใช้กระบวนการสอนพลศึกษา  5 ขั้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
    เพื่อใช้ทักษะการเล่นกีฬาอย่างมีคุณธรรม  การเล่นกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณค่ากิจกรรมพลศึกษา
และกีฬา  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลได้ 
2.นักเรียนสามารถฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอลได้ 
3.นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้ 
4.นักเรียนสามารถบอกกลวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้ 
5.นักเรียนสามารถปฏิบัติตามแบบฝึกการเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้   
6.นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันบาสเกตบอลได้ 
7.นักเรียนสามารถอธิบายความปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้   
8.นักเรียนเห็นคุณค่าและประเมินเจตคติต่อการเรียนพลศึกษาได้ 
9.นักเรียนสามารถอธิบายโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้างสมรรถภาพ 
   ทางกายได้   

   10. บอกคุณลักษณะของนักกีฬาปันจักสีลัตท่ีดี 
   11. การจ าแนกองค์ประกอบของสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
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พ20223 ปันจักสีลัต 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                             เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

  ศึกษาหลักการ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับข้อมูล  ข่าวสาร   ระเบียบข้อบังคับ  กฎ กติกา กีฬาปันจักสีลัต  
การต่อสู้และประเภทร่ายร า  การแสดงพัฒนาการของทักษะการเล่นปันจักสีลัต  การฝึกซ้อม  การเดิน  การ
เตรียมพร้อม  ทักษะพื้นฐาน  การเคล่ือนไหว  การหลบหลีก  หารล้ม  การเดิน 4 รูปแบบ  การเดินยกเท้า  
การเดินส้นเท้า  การเดินขยับส้นเท้า  การก้าวกระโดด  การเคล่ือนไหว 8  ท่า  ทิศทางการเดิน 7  ทิศทางและ
ท่าร่ายร าสีละพื้นบ้าน   ประกอบหลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว  ความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมของ
ปันจักสีลัต  การน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การประเมินความสามารถทาง
ทักษะ  ก่อนฝึก  ระหว่างฝึก  และหลังฝึก  
  โดยการใช้กระบวนการสอนพลศึกษา  5 ขั้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
    เพื่อใช้ทักษะการเล่นกีฬาอย่างมีคุณธรรม  การเล่นกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณค่ากิจกรรม 
พลศึกษาและกีฬา  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  บอกระเบียบข้อบังคับ  กฎ กติกา กีฬาปันจักสีลัต 
 2.  อธิบายการต่อสู้และประเภทร่ายร า 
 3.  แสดงพัฒนาการของทักษะการเล่นปันจักสีลัต   
 4.  แสดงการเคล่ือนไหว 8  ท่า  ทิศทางการเดิน 7  ทิศทางและท่าร่ายร าสีละพื้นบ้าน    
  ประกอบหลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 
 5.  อธิบายการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   
 6.  ประเมินความสามารถทางทักษะ  ก่อนฝึก  ระหว่างฝึก  และหลังฝึก  
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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พ20224 เทเบิลเทนนิส 
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                             เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

  ศึกษาและวิเคราะห์ความรู้และเข้าใจท่าเตรียมพร้อมในการเล่นและทรงตัว  การเคล่ือนไหวร่างกาย 
การจับไม้และใช้หน้าไม้ ได้สัมพันธ์กัน  วิธีการตีลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบจับมือ  แบบปากกา  
ปฏิบัติตามแบบฝึกการตีลูก  วิธีการส่งลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบจับมือ   แบบปากกา  ปฏิบัติ
ตามแบบฝึกหัดในการส่งลูก  ท่าการเตรียมพร้อมของร่างกาย  ทักษะการตบลูกหน้ามือและหลังมือ   ปฏิบัติ
ตามแบบฝึกหัดในการตบลูก  การตีลูกหยอดหน้ามือและหลังมือ  ปฏิบัติตามแบบฝึกหัดในการตีลูกหยอดลูก  
การตีลูกพร้อมด้านหน้ามือและหลังมือ  ปฏิบัติตามแบบฝึกหัดในการตีลูกพร้อม 
ส่วนประกอบของอุปกรณ์การเล่น  การนับคะแนน  วิธีการเล่นประเภทเด่ียว  ประเภทคู่ 
  โดยการใช้ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม   
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจท่าเตรียมพร้อมในการเล่นและทรงตัวได้ดี 
2. สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้ถูกต้อง 
3. รู้และเข้าใจการจับไม้และใช้หน้าไม้ ได้สัมพันธ์กัน 
4. รู้และเข้าใจวิธีการตีลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบจับมือ 
5. รู้และเข้าใจวิธีการตีลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบปากกา 
6. ปฏิบัติตามแบบฝึกการตีลูกได้ถูกต้อง 
7. รู้และเข้าใจวิธีการส่งลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบจับมือ  
8. รู้และเข้าใจวิธีการส่งลูกหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบปากกา 
9. ปฏิบัติตามแบบฝึกหัดในการส่งลูกได้ถูกต้อง 
10. รู้และเข้าใจท่าการเตรียมพร้อมของร่างกาย 
11. รู้และเข้าใจทักษะการตบลูกหน้ามือและหลังมือ 
12. ปฏิบัติตามแบบฝึกหัดในการตบลูกได้ถูกต้อง 
13. รู้และเข้าใจการตีลูกหยอดหน้ามือและหลังมือ 
14. ปฏิบัติตามแบบฝึกหัดในการตีลูกหยอดลูกได้ถูกต้อง 
15. รู้และเข้าใจการตีลูกพร้อมด้านหน้ามือและหลังมือ 
16. ปฏิบัติตามแบบฝึกหัดในการตีลูกพร้อมได้ถูกต้อง 
17. รู้และเข้าใจส่วนประกอบของอุปกรณ์การเล่น 
18. รู้และเข้าใจการนับคะแนนได้ถูกต้อง 
19. รู้และเข้าใจวิธีการเล่นประเภทเด่ียวได้ 
20. รู้และเข้าใจวิธีการเล่นประเภทคู่ได้ 

รวมทั้งหมด  20  ผลการเรียนรู้ 
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พ20225 ฟุตบอล 
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                             เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต   

 ศึกษาหลักการ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย  การออกก าลังกาย เกม นันทนาการ และกีฬา
ปฏิบัติทักษะ  การเคล่ือนไหวในการเล่นฟุตบอล  นันทนาการ  รู้กฎ  กติกา  น าไปใช้ได้อย่างถูกต้องส่งเสริม
สมรรถภาพของตนเอง  เพื่อนร่วมทีม  เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา  มีหลักการเหตุผลเคารพกฎ  กติกา  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  มีการวางแผนการเล่น  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วมมีความยุติธรรม  สามารถควบคุม
ตนเองเข้าใจตนเองและผู้อื่นรู้จักเลือกกิจกรรมท่ีช่ืนชอบมีนิสัยชอบออกก าลังกาย 
  โดยการใช้ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม   
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1.  รู้ถึงประวัติความเป็นมาและการวิวัฒนาการของฟุตบอลได้ 
       2.  รู้และเข้าใจปฏิบัติการเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ได้ 
       3. บอกประโยชน์ของการเล่นฟุตบอลและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเล่นและผู้ดูท่ีดีได้ 
       4.  ปฏิบัติการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นฟุตบอลได้ 
       5.  ปฏิบัติการแตะลูกบอลแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
       6.  ปฏิบัติการหยุดลูกฟุตบอลแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี 
       7.  ปฏิบัติการเล่นทีมด้วยความปลอดภัย 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 112 - 
 

พ20226 ยืดหยุ่น 
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว  ท่ีใช้ในการเล่นยืดหยุ่น คือการ
ม้วนหน้า  ม้วนหลัง  การต่อตัว  เป็นต้น  ได้สร้างสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้เห็นคุณค่า
ของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่น
อย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยการใช้ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม   
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในยืดหยุ่นได้ 
2. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
3. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ  
4. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
5. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
6. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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พ20227 ปันจักสีลัต 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

  ศึกษา  วิเคราะห์คุณลักษณะของนักกีฬาปันจักสีลัตท่ีดีประกอบด้วย  การมีทักษะและความมี
ระเบียบ วินัย ความอดทน การกล้าแสดงออก การรู้จักให้อภัย  การแสดงตนเป็นนักกีฬาท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ  
ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  การจ าแนก
องค์ประกอบของสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  ประกอบด้วย  ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและหายใจ  
ความอดทนของกล้ามเนื้อ  ความอ่อนตัว  องค์ประกอบของร่างกาย(%ไขมัน)  สมรรถภาพทางกลไก
ประกอบด้วย  ความเร็ว  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  อดทน ความคล่องแคล่วว่องไว  บอกระดับสมรรถภาพ
กลไกนักกีฬาปันจักสีลัต  ระดับดีมาก  ระดับดี  ระดับปานกลาง  บอกความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพกลไก
และสมรรถภาพทางจิต เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  โดยการใช้กระบวนการสอนพลศึกษา  5 ขั้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
    เพื่อใช้ทักษะการเล่นกีฬาอย่างมีคุณธรรม  การเล่นกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณค่ากิจกรรม 
พลศึกษาและกีฬา  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกคุณลักษณะของนักกีฬาปันจักสีลัตท่ีดี 
 2.  การจ าแนกองค์ประกอบของสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 3.  การจ าแนกองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไก 
 4.  บอกระดับสมรรถภาพกลไกนักกีฬาปันจักสีลัต   
 5.  บอกความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพกลไกและสมรรถภาพทางจิต เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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พ20228 ฟุตซอล 
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                             เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาหลักการ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ ประวัติกีฬาฟุตซอล (ฟุตบอล    5 คน) การแข่งขันฟุตบอล 5 
คน ในระดับนานาชาติ การแข่งขันฟุตบอล 5 คน ในประเทศไทย ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล  มารยาท
ของนักกีฬาท่ีควรปฏิบัติ มารยาทของผู้ชมท่ีดี  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  การบ ารุงรักษาสุขภาพ การอบอุ่น
ร่างกาย  การยืด-เหยียดกล้ามเนื้อ  การทรงตัว   การเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า ถอยหลังไปทางซ้าย ไปทางขวาการ
สร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล  การหยุดหรือบังคับลูกบอล  การเตะลูกบอล  การโหม่งลูกบอล  การเล้ียงลูก
บอล  การยิงประตู  การเป็นผู้รักษาประตู  ขั้นตอนการรับหรือการปูองกัน  การเล่นเมื่อเป็นฝุายปูองกัน  
กติกาฟุตซอล  ความรู้การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ข้อเสนอแนะการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย 
  โดยการใช้กระบวนการสอนพลศึกษา  5 ขั้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
    เพื่อใช้ทักษะการเล่นกีฬาอย่างมีคุณธรรม  การเล่นกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณค่ากิจกรรม 
พลศึกษาและกีฬา  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
ผลการเรียนรู้ 
  1. บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลในยุคเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง 
  2. บอกประวัติกีฬาฟุตซอลในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง 
  3. อธิบายวิวัฒนาการของกีฬาฟุตซอลโดยย่อได้อย่างถูกต้อง 
  4. บอกประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
  5. บอกมารยาทของนักกีฬาท่ีควรปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  6. บอกมารยาทของผู้ชมท่ีดีได้อย่างถูกต้อง 
  7. บอกการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
  8.  บอกการบ ารุงรักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
  9. ปฏิบัติท่ากายบริหารเพื่ออบอุ่น  ร่างกายได้อย่างถูกต้อง 
  10. ปฏิบัติการยืด-เหยียดกล้ามเนื้อ ในท่าต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
  11. เพื่อให้นักเรียน รู้และปฏิบัติการ   เคล่ือนไหวในการเล่นฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 
  12. เพื่อให้นักเรียน รู้และปฏิบัติการท าความคุ้นเคยกับลูกบอลได้อย่างถูกต้อง 
  13. เพื่อให้นักเรียน รู้และปฏิบัติการหยุดหรือบังคับลูกบอลได้อย่างถูกต้อง 
  14. เพื่อให้นักเรียน รู้และปฏิบัติการเตะ   ลูกบอลแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
  15. เพื่อให้นักเรียน รู้และปฏิบัติการโหม่งลูกบอลแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
  16. เพื่อให้นักเรียน รู้และปฏิบัติการเล้ียงลูกบอลได้อย่างถูกต้อง 
  17. เพื่อให้นักเรียน รู้และปฏิบัติการยิงประตูแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
  18. เพื่อให้นักเรียน รู้และปฏิบัติการเป็นผู้รักษาประตูได้อย่างถูกต้อง 
  19. เพื่อให้นักเรียน รู้ขั้นตอนการรับหรือการปูองกันได้อย่างถูกต้อง 
  20. เพื่อให้นักเรียน รู้และปฏิบัติการเล่น เมื่อเป็นฝุายรับแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
  21. เพื่อให้นักเรียน รู้และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขันได้อย่างถูกต้อง 
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  22. บอกความรู้การทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
  23. อธิบายวิธีการประเมินผลสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง 
 
รวมทั้งหมด  23  ผลการเรียนรู้ 
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พ20229 กรีฑา  
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                             เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว  ท่ีใช้ในกรีฑา  ได้สร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ 
เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการ
แข่งขันไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยการใช้ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม   
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกรีฑาได้ 
2. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
3. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ  
4. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
5. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
6. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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พ20230 กระบี่ 
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                             เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว  ท่ีใช้ในกระบี่  ได้สร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ 
เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการ
แข่งขันไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยการใช้ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม   
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในกระบี่ได้ 
2. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
3. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ  
4. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
5. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
6. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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พ20231 เซปักตะกร้อ 
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                             เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว  ท่ีใช้ในตะกร้อ  คือ การเสริฟ์ลูก  
การเล่นลูกตบ   การเล่นลูกหยอด  เป็นต้น ได้สร้างสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้เห็นคุณค่า
ของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่น
อย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยการใช้ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม   
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในตะกร้อได้ 

2. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
 3. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ  
 4. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 

5. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
6. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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พ20232 บาสเกตบอล  
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                             เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว  ท่ีใช้ในกีฬาบาสเกตบอลสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาชนิดต่าง ๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และ
ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยการใช้ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม   
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช้ในบาสเกตบอลได้ 
 2. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได้ 
 3. เห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ  
 4. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด 
 5. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
 6. เห็นคุณค่าของการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 7. รู้เทคนิคการเล่นบาสเกตบอลและสามารถปฏิบัติได้ 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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พ20233 วอลเลย์บอล 
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                             เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการสมรรถภาพทางกาย  การออกก าลังกาย เกม นันทนาการ และกีฬา
ปฏิบัติทักษะ  การเคล่ือนไหวในการเล่นวอลเลย์บอล  นันทนาการ  รู้กฎ  กติกา  น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
ส่งเสริมสมรรถภาพของตนเอง  เพื่อนร่วมทีม  เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา  มีหลักการเหตุผลเคารพกฎ  กติกา  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  มีการวางแผนการเล่น  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วมมีความยุติธรรม  สามารถ
ควบคุมตนเองเข้าใจตนเองและ  ผู้อื่นรู้จักเลือกกิจกรรมท่ีช่ืนชอบมีนิสัยชอบออกก าลังกาย   
          โดยการใช้ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นธรรม   
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม  เห็นคุณค่าของสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1.  รู้ถึงกฎ กติกา  มารยาท  ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลได้ 
       2. บอกประโยชน์ของการเล่นวอลเลย์บอลและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเล่นและผู้ดูท่ีดีได้ 
       3.  ปฏิบัติการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการเล่นวอลเลย์บอลได้ 
       4.  ปฏิบัติการเล่นลูกแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
       5.  ปฏิบัติการเล่นทีมด้วยความปลอดภัย 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ21101 ศิลปะพื้นฐาน 1   จ านวน  40 ช่ัวโมง       1.0 หน่วยกิต 
ศ21102 ศิลปะพื้นฐาน 2   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 
ศ22101 ศิลปะพื้นฐาน 3   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 
ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 
ศ23101 ศิลปะพื้นฐาน 5   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 
ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 ศ20216 ศิลปะเพิ่มเติม 1   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 

ศ20217 ศิลปะเพิ่มเติม 2   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 
ศ20218 ศิลปะเพิ่มเติม 3   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 
ศ20219 ศิลปะเพิ่มเติม 4   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 
ศ20220 ศิลปะเพิ่มเติม 5   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 
ศ20221 ศิลปะเพิ่มเติม 6   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 
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ศ21101 ศิลปะ 1 
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบและฝึกปฏิบัติ  วิเคราะห์  สืบค้น  เปรียบเทียบปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนศิลป์     
ทัศนธาตุ  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งาน  ทัศนียภาพ  การปั้น  หรือ
งานส่ือผสมให้เป็นเรื่องราว  3 มิติ  การออกแบบสัญลักษณ์  หรืองานกราฟิกเพื่อส่ือความหมายเรื่องราวต่าง ๆ 
ได้อย่างมีคุณภาพ  และเปรียบเทียบประเมินงานของตนเอง  และผู้อื่น  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ของท้องถิ่น  
และของชาติ  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย  และสากล ศึกษาอิทธิพลของนักแสดง  นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละคร  การแสดง  นาฏศิลป์และละคร  กระบวนการผลิตการแสดง  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
คุณภาพการแสดง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทยและละคร
พื้นบ้าน  ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์  ขับร้อง  บรรเลงเพลงสถาบัน  
และดูแลรักษาเครื่องดนตรี หลักองค์ประกอบดนตรี  พร้อมท้ังร่วมอนุรักษ์สืบทอดศิลปะพื้นบ้าน  ดนตรี
พื้นบ้าน  เพลงพิธี  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ศ1.1   ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3      
ศ1.2    ม.1/1    ม.1/2     
ศ2.1   ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3      ม.1/4     
ศ2.2   ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3       

          
รวมทั้งหมด  12  ตัวชี้วัด 
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ศ21102 ศิลปะ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  รูปแบบแนวคิดในงานทัศนศิลป์  ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบ  
การใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินวาดภาพส่ือความหมายด้วยเทคนิคต่างๆ ประเมินและวิจารณ์
เพื่อพัฒนางานทัศนศิลป์  วัฒนธรรมท่ีสะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย 
ศึกษาศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง  หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และ
การละคร  หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง  วิธีการวิเคราะห์  วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร  
ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์  รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ การละครสมัยต่าง ๆศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการวาดภาพบุคลิกลักษณะของตัวละคร  งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา  การจัดท าแฟูมสะสมงาน
ทัศนศิลป์  ประเมิน  และวิจารณ์เพื่อพัฒนางานทัศนศิลป์เปรียบเทียบแนวคิดการออกแบบงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทย และสากล  ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  การผสมวงดนตรีไทยพื้นเมือง  สากล  ขับร้องและ
บรรเลงดนตรีไทย-สากล  การใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรี  พร้อมท้ังร่วมอนุรักษ์สืบทอดดนตรีไทยสากล  
พื้นบ้าน  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ศ1.1  ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6         
ศ1.2  ม.1/3   
ศ2.1  ม.1/5   ม.1/6  ม.1/7   ม.1/8  ม.1/9                
ศ2.2  ม.1/4   ม.1/5         

 

รวมทั้งหมด   11  ตัวชี้วัด 
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  ศ22101 ศิลปะ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบ  วิเคราะห์  บรรยาย  และฝึกปฏิบัติในเรื่องส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยใช้ความรู้  
เทคนิค  วิธีการของศิลปินเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุและการออกแบบในการสร้างงานท้ังไทยและสากล  
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ  และงานส่ือผสมเพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์   และจินตนาการ  สามารถวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา  คุณค่าในงานทัศนศิลป์  โดยใช้
เทคนิค  และวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อส่ือความหมายและสร้างงานทัศนศิลป์  สามารถระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องใน
ด้านทัศนศิลป์  และสามารถเลือกงานทัศนศิลป์เพื่อไปจัดนิทรรศการได้ศึกษารูปแบบและฝึกปฏิบัติการเล่น
ดนตรี  ภาษาท่าหรือภาษานาฏศิลป์  รูปแบบการแสดง  องค์ประกอบของนาฏศิลป์  การประดิษฐ์ท่าร าและ
ท่าทางประกอบการแสดง  การอนุรักษ์นาฏศิลป์  การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อ
การแสดงนาฏศิลป์ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ศ1.1   ม.2/1    ม.2/2    ม.2/3    ม.2/4     
ศ1.2  ม.2/1    ม.2/2       
ศ2.1   ม.2/1    ม.2/2    ม.2/3   
ศ2.2  ม.2/1     

รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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  ศ22102 ศิลปะ 4 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบงานออกแบบและฝึกปฏิบัติ    เปรียบเทียบปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ  
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งาน  ทัศนียภาพ  การปั้น  หรืองานส่ือผสม
ให้เป็นเรื่องราว  3 มิติ  การออกแบบสัญลักษณ์  หรืองานกราฟิกเพื่อส่ือความหมายเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมี
คุณภาพ  และเปรียบเทียบประเมินงานของตนเอง  และผู้อื่น  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ของท้องถิ่น  และของ
ชาติ  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย  และสากลศึกษาอิทธิพลของนักแสดง  นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร  
การแสดง  นาฏศิลป์และละคร  กระบวนการผลิตการแสดง  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทยและละครพื้นบ้าน  ประเภท
ของละครไทยในแต่ละยุคสมัยศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์  ขับร้อง  บรรเลงเพลงสถาบัน  และดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี หลักองค์ประกอบดนตรี  พร้อมท้ังร่วมอนุรกัษ์สืบทอดศิลปะพื้นบ้าน  ดนตรีพื้นบ้าน  เพลงพิธี  โดยจัด
กิจกรรมบูรณาการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบั ติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ศ1.1   ม.2/5    ม.2/6   ม.2/7   
ศ1.2  ม.2/3   
ศ2.1   ม.2/4    ม.2/5    ม.2/6   ม.2/7   
ศ2.2  ม.2/2   

    
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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ศ23101 ศิลปะ 5 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบงานออกแบบและฝึกปฏิบัติ    เปรียบเทียบปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ  
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งาน  ทัศนียภาพ  การปั้น  หรืองานส่ือผสม
ให้เป็นเรื่องราว  3 มิติ  การออกแบบสัญลักษณ์  หรืองานกราฟิกเพื่อส่ือความหมายเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมี
คุณภาพ  และเปรียบเทียบประเมินงานของตนเอง  และผู้อื่น  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ของท้องถิ่น  และของ
ชาติ  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย  และสากล ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์  ขับร้อง  บรรเลงเพลงสถาบัน  และ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรี หลักองค์ประกอบดนตรี  พร้อมท้ังร่วมอนรุักษ์สืบทอดศิลปะพื้นบ้าน  ดนตรีพื้นบ้าน  
เพลงพิธี  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ศ1.1  ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4  ม.3/5    ม.3/6       
ศ1.2  ม.3/1    
ศ2.1  ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4   
ศ2.2  ม.3/1    

 
รวมทั้งหมด  12  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 128 - 
 

ศ23102 ศิลปะ 6 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

การใช้ทัศนธาตุและการออกแบบในการสร้างงานท้ังไทยและสากล  ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ  และ
หลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ  และงานส่ือผสมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ  สามารถวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา  คุณค่าในงานทัศนศิลป์  โดยใช้เทคนิคและวิธีการท่ี
หลากหลายเพื่อส่ือความหมายและสร้างงานทัศนศิลป์  สามารถระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องในด้านทัศนศิลป์  และ
สามารถเลือกงานทัศนศิลป์เพื่อไปจัดนิทรรศการได้การเล่นดนตรีเพื่อประกอบการแสดง การประดิษฐ์ท่าร า
และท่าทางประกอบการแสดง  การอนุรักษ์นาฏศิลป์  การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย
เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ศ1.1  ม.3/7    ม.3/8    ม.3/9 ม.3/10   ม.3/11     
ศ1.2   ม.3/2     
ศ2.1  ม.3/5    ม.3/6    ม.3/7   
ศ2.2. ม.3/2        

 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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ศ20216 ศิลปะเพิ่มเติม 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบและฝึกปฏิบัติ  วิเคราะห์  สืบค้น  เปรียบเทียบปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนศิลป์     
ทัศนธาตุ  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งาน  ทัศนียภาพ  การปั้น  หรือ
งานส่ือผสมให้เป็นเรื่องราว  3 มิติ  การออกแบบสัญลักษณ์  หรืองานกราฟิกเพื่อส่ือความหมายเรื่องราวต่าง ๆ 
ได้อย่างมีคุณภาพ  และเปรียบเทียบประเมินงานของตนเอง  และผู้อื่น  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ของท้องถิ่น  
และของชาติ  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย  และสากล ศึกษาอิทธิพลของนักแสดง  นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละคร  การแสดง  นาฏศิลป์และละคร  กระบวนการผลิตการแสดง  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
คุณภาพการแสดง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทยและละคร
พื้นบ้าน  ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์  ขับร้อง  บรรเลงเพลงสถาบัน  
และดูแลรักษาเครื่องดนตรี หลักองค์ประกอบดนตรี  พร้อมท้ังร่วมอนุรักษ์สืบทอดศิลปะพื้นบ้าน  ดนตรี
พื้นบ้าน  เพลงพิธี  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลได้ 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีสากล 
3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ตามความถนัด 
4. นักเรียนมีความรู้และเห็นคุณค่าสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานวาดภาพ

ระบายสีบนผ้าก ามะหยี่       
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินไทยและศิลปินท้องถิ่นใน

งานวาดภาพระบายสี      
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมสภาพส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภาพตามจินตนาการ 
8. สามารถ ประเมินและวิจารณ์คุณค่างานวาดภาพระบายสีบนผ้าก ามะหยี่  ด้วยหลักทฤษฎี

องค์ประกอบศิลป์ 
 

รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู้ 
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ศ20217 ศิลปะเพิ่มเติม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  รูปแบบแนวคิดในงานทัศนศิลป์  ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบ  
การใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินวาดภาพส่ือความหมายด้วยเทคนิคต่างๆ ประเมินและวิจารณ์
เพื่อพัฒนางานทัศนศิลป์  วัฒนธรรมท่ีสะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย 
ศึกษาศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง  หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และ
การละคร  หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง  วิธีการวิเคราะห์  วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร  
ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์  รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ การละครสมัยต่าง ๆศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการวาดภาพบุคลิกลักษณะของตัวละคร  งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา  การจัดท าแฟูมสะสมงาน
ทัศนศิลป์  ประเมิน  และวิจารณ์เพื่อพัฒนางานทัศนศิลป์เปรียบเทียบแนวคิดการออกแบบงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทย และสากล  ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  การผสมวงดนตรีไทยพื้นเมือง  สากล  ขับร้องและ
บรรเลงดนตรีไทย-สากล  การใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรี  พร้อมท้ังร่วมอนุรักษ์สืบทอดดนตรีไทยสากล  
พื้นบ้าน  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีไทยพื้นบ้าน 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านตามความถนัดได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านบรรเลงเด่ียวได้ 
4. นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวงได้ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานศิลปะเพื่อ

ชีวิต      
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากลในงาน

ศิลปะเพื่อชีวิต     
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมผ่านงานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์  

และงานส่ือผสม 
 
รวมทั้งหมด   7  ผลการเรียนรู้ 
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  ศ20218 ศิลปะเพิ่มเติม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบ  วิเคราะห์  บรรยาย  และฝึกปฏิบัติในเรื่องส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยใช้ความรู้  
เทคนิค  วิธีการของศิลปินเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุและการออกแบบในการสร้างงานท้ังไทยและสากล  
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ  และงานส่ือผสมเพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์   และจินตนาการ  สามารถวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา  คุณค่าในงานทัศนศิลป์  โดยใช้
เทคนิค  และวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อส่ือความหมายและสร้างงานทัศนศิลป์  สามารถระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องใน
ด้านทัศนศิลป์  และสามารถเลือกงานทัศนศิลป์เพื่อไปจัดนิทรรศการได้ศึกษารูปแบบและฝึกปฏิบัติการเล่น
ดนตรี  ภาษาท่าหรือภาษานาฏศิลป์  รูปแบบการแสดง  องค์ประกอบของนาฏศิลป์  การประดิษฐ์ท่าร าและ
ท่าทางประกอบการแสดง  การอนุรักษ์นาฏศิลป์  การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อ
การแสดงนาฏศิลป์ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีไทยพื้นบ้าน 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านตามความถนัดได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านบรรเลงเด่ียวได้ 
4. นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวงได้ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานศิลปะเพื่อ

ชีวิต      
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากลในงาน

ศิลปะเพื่อชีวิต     
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมผ่านงานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์  

และงานส่ือผสม 
8. สามารถ ประเมินและวิจารณ์คุณค่างานวาดภาพระบายสี   ด้วยหลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 

 

รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู้ 
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ศ20219 ศิลปะเพิ่มเติม 4 
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบงานออกแบบและฝึกปฏิบัติ    เปรียบเทียบปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ  
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งาน  ทัศนียภาพ  การปั้น  หรืองานส่ือผสม
ให้เป็นเรื่องราว  3 มิติ  การออกแบบสัญลักษณ์  หรืองานกราฟิกเพื่อส่ือความหมายเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมี
คุณภาพ  และเปรียบเทียบประเมินงานของตนเอง  และผู้อื่น  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ของท้องถิ่น  และของ
ชาติ  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย  และสากลศึกษาอิทธิพลของนักแสดง  นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร  
การแสดง  นาฏศิลป์และละคร  กระบวนการผลิตการแสดง  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทยและละครพื้นบ้าน  ประเภท
ของละครไทยในแต่ละยุคสมัยศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์  ขับร้อง  บรรเลงเพลงสถาบัน  และดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี หลักองค์ประกอบดนตรี  พร้อมท้ังร่วมอนุรกัษ์สืบทอดศิลปะพื้นบ้าน  ดนตรีพื้นบ้าน  เพลงพิธี  โดยจัด
กิจกรรมบูรณาการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลได้ 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีสากล 
3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ตามความถนัด 
4. นักเรียนมีความรู้และเห็นคุณค่าสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานวาดภาพ

ระบายสีบนผ้าก ามะหยี่       
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินไทยและศิลปินท้องถิ่นใน

งานวาดภาพระบายสี      
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมสภาพส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภาพตามจินตนาการ 
8. สามารถ ประเมินและวิจารณ์คุณค่างานวาดภาพระบายสีบนผ้าก ามะหยี่  ด้วยหลักทฤษฎี

องค์ประกอบศิลป์ 
 
รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู้ 
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ศ20220 ศิลปะเพิ่มเติม 5 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบงานออกแบบและฝึกปฏิบัติ    เปรียบเทียบปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ  
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งาน  ทัศนียภาพ  การปั้น  หรืองานส่ือผสม
ให้เป็นเรื่องราว  3 มิติ  การออกแบบสัญลักษณ์  หรืองานกราฟิกเพื่อส่ือความหมายเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมี
คุณภาพ  และเปรียบเทียบประเมินงานของตนเอง  และผู้อื่น  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ของท้องถิ่น  และของ
ชาติ  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย  และสากล ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์  ขับร้อง  บรรเลงเพลงสถาบัน  และ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรี หลักองค์ประกอบดนตรี  พร้อมท้ังร่วมอนรุักษ์สืบทอดศิลปะพื้นบ้าน  ดนตรีพื้นบ้าน  
เพลงพิธี  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีไทยพื้นบ้าน 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านตามความถนัดได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านบรรเลงเด่ียวได้ 
4. นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวงได้ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานศิลปะเพื่อ

ชีวิต      
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากลในงาน

ศิลปะเพื่อชีวิต     
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมผ่านงานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์  

และงานส่ือผสม 
 
รวมทั้งหมด   7  ผลการเรียนรู้ 
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ศ20221 ศิลปะเพิ่มเติม 6 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

การใช้ทัศนธาตุและการออกแบบในการสร้างงานท้ังไทยและสากล  ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ  และ
หลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ  และงานส่ือผสมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ  สามารถวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา  คุณค่าในงานทัศนศิลป์  โดยใช้เทคนิคและวิธีการท่ี
หลากหลายเพื่อส่ือความหมายและสร้างงานทัศนศิลป์  สามารถระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องในด้านทัศนศิลป์  และ
สามารถเลือกงานทัศนศิลป์เพื่อไปจัดนิทรรศการได้การเล่นดนตรีเพื่อประกอบการแสดง การประดิษฐ์ท่าร า
และท่าทางประกอบการแสดง  การอนุรักษ์นาฏศิลป์  การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย
เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณค่า  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีไทยพื้นบ้าน 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านตามความถนัดได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านบรรเลงเด่ียวได้ 
4. นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวงได้ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานศิลปะเพื่อ

ชีวิต      
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากลในงาน

ศิลปะเพื่อชีวิต     
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมผ่านงานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์  

และงานส่ือผสม 
8. สามารถ ประเมินและวิจารณ์คุณค่างานวาดภาพระบายสี   ด้วยหลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 

 
รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 



- 135 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ง21101 การงานอาชีพ 1   จ านวน 20 ช่ัวโมง     0.5 หน่วยกิต 
ง21102 การงานอาชีพ 2    จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5 หน่วยกิต 
ง22101 การงานอาชีพ 3   จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5 หน่วยกิต 
ง22102 การงานอาชีพ 4   จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5 หน่วยกิต 
ง23101 การงานอาชีพ 5   จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5 หน่วยกิต 
ง23102 การงานอาชีพ 6   จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 ง20203 งานเกษตรเบ้ืองต้น    จ านวน 40 ช่ัวโมง     1.0 หน่วยกิต 
 ง20211 การปลูกพืชผักสวนครัว  จ านวน 40 ช่ัวโมง     1.0 หน่วยกิต 
 ง20217 ช่างประดิษฐ์ดอกไม้  จ านวน 40 ช่ัวโมง     1.0 หน่วยกิต 
 ง20231 ช่างเส้ือผ้าสตรี   จ านวน 40 ช่ัวโมง     1.0 หน่วยกิต 
 ง20235 การประดิษฐ์ของช าร่วย  จ านวน 40 ช่ัวโมง     1.0 หน่วยกิต 
 ง20270 การผลิตกล้าไม้   จ านวน 40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 
 ง20274 การเล้ียงไก่ไข่ 1   จ านวน 40 ช่ัวโมง     1.0 หน่วยกิต 
 ง20275 การเล้ียงไก่ไข่ 2   จ านวน 40 ช่ัวโมง     1.0 หน่วยกิต 
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ง21101 การงานอาชีพ 1   
รายวิชาพื้นฐาน                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาวิเคราะห์ปฏิบัติเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้  เพื่อพัฒนาการท างาน  กระบวนการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ  การจัดการ  ขั้นตอนการท างาน  การท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการท างาน  
การแก้ปัญหาในการท างานอย่าง  มีข้ันตอน ท างานบ้าน  การจัดตกแต่งบ้าน  การจัดการผลิต  การเตรียม
ประกอบ จัดตกแต่งและบริการอาหารและเครื่องด่ืม การติดต่อส่ือสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ศึกษา
สถานการณ์แรงงาน  ประกาศรับสมัครงาน  ความรู้ความสามารถของตนเอง  ผลตอบแทน  

โดยใช้กระบวนการกระบวนการแก้ปัญหา  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล   ฝึกปฏิบัติ  
วิเคราะห์  อภิปราย  กระบวนการการท างาน  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดกระบวนการท างาน  กระบวนการแก้ปัญหา  ในการท างาน  มุ่งมั่น
แสวงหาความรู้  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยการท างานท่ีดี  มีเจตคติท่ีดี  การแสวงหาความรู้  เพื่อพัฒนาการ
ท างาน  การจัดการ  การแก้ปัญหา  การท างานร่วมกัน พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ          
มีจิตส านึกในการท างาน  และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ง 1.1    ม.1/1   ม.1/2 ม.1/3   
ง 1.1    ม.2/1   ม.2/2    ม.2/3 
ง 4.1    ม.1/1   ม.1/2 ม.1/3 
ง 4.1    ม.2/1   ม.2/2    ม.2/3 

 
รวมทั้งหมด  12  ตัวชี้วัด   
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ง21102 การงานอาชีพ 2  
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาวิเคราะห์ข้ันการท างาน  การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตร  การท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธ์พืชด้วยการเพาะเมล็ด  ปักช า
และตอนกิ่ง  การจัดสวนในภาชนะ  การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้   

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  กระบวนการแก้ปัญหา  ตัดสินใจในการท างาน  กระบวนการกลุ่ม
ในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  

เพื่อให้มีทักษะในการท างานร่วมกัน  มีทักษะการจัดการ  มุ่งมั่นแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  ความ
ซื่อสัตย์และลักษณะนิสัยการท างานท่ีดี  มีเจตคติท่ีดีในการเลือกอาชีพและให้ความส าคัญการประกอบอาชีพ
การสร้างอาชีพ  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ง 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  
ง 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด   
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ง22101 การงานอาชีพ 3  
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาอธิบาย วิเคราะห์ แนวทางการเลือกอาชีพ  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ  มีเจคติท่ีดีต่อ   
การประกอบอาชีพ  การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต   ให้ความส าคัญของการสร้างอาชีพการมี
รายได้จากอาชีพท่ีสร้างขึ้น และการเตรียมความพร้อม    โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  

เพือ่ฝึกทักษะการท างานร่วมกัน   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะแสวงหาความรู้   วิเคราะห์ แนว
ทางการเลือกอาชีพ  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ  มีเจคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  การสร้างรายได้จาก
การประกอบอาชีพสุจริต   ให้ความส าคัญของการสร้างอาชีพการมีรายได้จากอาชีพท่ีสร้างขึ้น และการเตรียม
ความพร้อม     

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีลักษณะนิสัยการท างานท่ี
เสียสละ  มีคุณธรรม  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและ
ครอบครัวเกิดความสามารถ ในการคิด  ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา ความ 
สามารถในการใช้ท้กษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 ง 4.1  ม. 1/1   ม. 1/2  ม. 1/3 
 
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด   
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ง22102 การงานอาชีพ 4  
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

 ศึกษาวิเคราะห์ปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการท างานร่วมกันอย่าง
มีคุณธรรม มีความสามารถท างานตามล าดับข้ันตอนและสามารถท างานส าเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว้ เช่น การ
ซัก , ตาก, พับ, เก็บเส้ือผ้าท่ีต้องดูแลอย่างประณีต พร้อมท้ังเตรียมการประกอบอาหารประเภทส ารับ  สร้าง-
ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น  มีการ
หางานจากส่ือ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ มีแนวทางเข้าสู่อาชีพ สามารถประเมินอาชีพท่ีสอดคล้องกับความรู้ของตนเอง  
อีกท้ังยังสามารถจัดระบบงานและระบบคน เพื่อให้งานส าเร็จตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยใช้กระบวนการการท างาน กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล   ฝึกปฏิบัติ  
วิเคราะห์  อภิปราย  และโครงงาน 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเห็น
คุณค่าในการรักษาส่ิงแวดล้อม มีจิตส านึกและรับผิดชอบ  ใฝุเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย         
รักชาติ ศาสน์กษัตริย์  มีจิตสาธารณะและมีสัมมาคารวะ  มีทักษะการประหยัดพลังงานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ง 1.1    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  
ง 4.1    ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  

 
รวมทั้งหมด    6  ตัวชี้วัด   
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ง23101 การงานอาชีพ 5  
รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาวิเคราะห์ข้ันการท างาน  การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานในการ               
แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  การท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธ์พืชด้วย                 
การเพาะเมล็ด, ปักช าและตอนกิ่ง  การจัดสวนในภาชนะ  การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้   

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  กระบวนการแกป้ัญหา  ตัดสินใจในการท างาน  กระบวนการกลุ่ม
ในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  

เพื่อให้มีทักษะในการท างานร่วมกัน  มีทักษะการจัดการ  มุ่งมั่นแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  ความ
ซื่อสัตย์และลักษณะนิสัยการท างานท่ีดี  มีเจตคติท่ีดีในการเลือกอาชีพและให้ความส าคัญการประกอบอาชีพ
การสร้างอาชีพ  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ง 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  
ง 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

 
รวมทั้งหมด    6  ตัวชี้วัด   
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ง23102 การงานอาชีพ 6  
รายวิชาพื้นฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาข้ันตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การดูแลรักษาเส้ือผ้าอย่างประณีต ของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว การสร้างช้ินงาน ทักษะการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม การเตรียมประกอบอาหาร
ประเภทส ารับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัดคุ้มค่า เช่น ธุรกิจประเภทต่างๆ การขยายพันธุ์พืช การ
ติดต้ัง / ประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้าน    

โดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ และการท างานร่วมกัน ในการฝึกปฏิบัติ สืบค้น 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ขั้นตอนและกระบวนการท างาน 

เพื่อให้มีนิสัยรักการท างานท่ีเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ง 1.1  ม. 3/ 1  ม. 3/ 2   ม. 3/ 3 
 
รวมทั้งหมด    3  ตัวชี้วัด   
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ง20203 งานเกษตรเบื้องต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                  เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาด้านทักษะ การท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการท างานอย่างเป็นระบบ                       
และมีกลยุทธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
เลือกใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับงานอย่างถูกต้องมีคุณธรรม สามารถ
ออกแบบสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีใหม่ในการท างาน ท างานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดออม มุ่งมั่น อดทน เอื้อเฟื้อและเสียสละใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่าง
คุ้มค่า และถูกวิธี 

โดยในการศึกษาใช้ทักษะกระบวนการท างาน จะต้องได้รับการฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ท างานบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ  
กระบวนการแก้ปัญหา  ตัดสินใจในการท างาน  กระบวนการกลุ่มในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน มทัีกษะใน
การท างานร่วมกัน  มีทักษะการจัดการ  มุ่งมั่นแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์และลักษณะนิสัยการ
ท างานท่ีดี  มีเจตคติท่ีดีและให้ความส าคัญการประกอบอาชีพการสร้างอาชีพ 

เพื่อให้เห็นค่าเกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้ใจเกี่ยวกับงานเกษตรเบ้ืองต้น 
 2. วิเคราะห์พันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับฤดูกาล  สร้างสรรค์ และมีทักษะ 

3. มีทักษะในการจัดการเกี่ยวกับการเตรียมดิน  กระบวนการ  ปลูก  ดูแลบ ารุงรักษา 
   การปูองกันโรคและแมลง  อย่างมีกระบวนการตามข้ันตอน 
4. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการท างานด ารงชีวิต 
   ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 144 - 
 

ง20211 การปลูกพืชผักสวนครัว 
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                  เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว  เช่น  ขิง  ตะไคร้  พริก  โหระพา  
ฯลฯ  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  การเตรียมดินปลูก  แปลงเพาะ  แปลงปลูก  วิธีการปลูก  การปฏิบัติดูแล
รักษาการเก็บเกี่ยว ฝึกปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือก
ปลูกพืชผักสวนครัว เก็บเกี่ยว  และจัดผลิตผลจ าหน่าย  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขาย  และจัดจ าหน่าย  
จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และประเมินผล   

โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน ทักษะ                           
การจัดการ ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต  

เพื่อให้เห็นค่าเกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์ของการปลูกผัก  เพื่อการด ารงชีวิต 
              และการอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วิเคราะห์พันธุ์ผักท่ีเหมาะสมกับฤดูกาล  สร้างสรรค์ และมีทักษะ 
3. มีทักษะในการจัดการเกี่ยวกับการเตรียมดิน  กระบวนการ  ปลูก  ดูแลบ ารุงรักษา 
   การปูองกันโรคและแมลง  อย่างมีกระบวนการตามข้ันตอน 
4. มีทักษะในการเก็บเกี่ยวตัดแต่งผักเพื่อการค้า  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  เพื่อให้การ  
   ท างานส าเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 
5. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการท างานด ารงชีวิต 
    ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. นักเรียนรู้จักการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสม  อย่างคุ้มค่า  และยั่งยืน   
    เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ง20217 ช่างประดิษฐ์ดอกไม้ 
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                  เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาเทคนิควิธีท าดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้า  และกระดาษ  การออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์  การตกแต่ง
เป็นช่อ  การใช้  และบ ารุงรักษา  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ ปฏิบัติการเลือกแบบวัสดุท าดอกไม้  ตามความ
ต้องการของตลาด  ท าเกสร  ดอก  ใบ  และเข้าช่อ  ติดวัสดุตกแต่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่าง ๆ  ค านวณ
ค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาหรือค่าบริการ จัดจ าหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และ
ประเมินผล 

โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน ทักษะ                           
การจัดการ ทักษะ การท างานร่วมกัน และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต  

เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ชู้สาว การพนัน  ทะเลาะวิวาท                    
เกิดความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ  เลือกวัสดุ  และสามารถ                   
ท าดอกไม้ประดิษฐ์จ าหน่ายได้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  สามารถอธิบายกระบวนการสร้างดอกไม้ประดิษฐ์ได้ 
         2.  สามารถประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ตามกระบวนการได้ 
         3.  สามารถเลือกใช้เทคนิคการสร้างงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์  
   4.  สามารถมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ง20231 ช่างเสื้อผ้าสตรี 
รายวิชาเพิ่มเติม                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                  เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต   

            ศึกษาการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การตัดเย็บ  การใช้จักรและการบ ารุงรักษา หลักการวัดตัว และการ
สร้างแบบตัดมาตรฐาน  การเลือกผ้า  การค านวณผ้า  การ วางแบบ  การตัด  การเย็บตะเข็บและเครื่องเกาะ
เกี่ยว ปฏิบัติงานฝึกทักษะเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการใช้จักร  ท าตะเข็บ  รังดุม  เครื่องเกาะเกี่ยวแบบต่างๆ  ติดซิป
ด้วยมือและจักร  วัดตัว  สร้างแบบ เลือกผ้า ค านวณผ้า วางแบบตัด ตัดเย็บเส้ือครึ่งท่อน คอกลม  ปกฮาวาย  
หรือปกบัว  และกระโปรงแบบง่ายๆ  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาค่าบริการ  จดบันทึกการปฏิบัติงาน   
ท าบัญชี-รายจ่าย  และประเมินผล 

  โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
การท างานร่วมกัน และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต  
            เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด  ชู้สาว การพนัน  ทะเลาะวิวาท มีความรู้ความ
เข้าใจ  และมีทักษะในการใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์การตัดเย็บ  และการใช้จักร  การวัด  สร้างแบบ  ตัดเย็บ
เส้ือผ้าสตรี  สามารถให้บริการตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีแบบง่ายได้  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเบ้ืองต้น 
 2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับงานได้ 

3. สามารถตัดเย็บเส้ือผ้าได้อย่างสวยงาม 
 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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ง20235 การประดิษฐ์ของช าร่วย 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                 เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาถึงความหมายและโอกาสในการใช้ของช าร่วย  หลักการออกแบบ  ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์
ของช าร่วยแบต่าง ๆ การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์  ปฏิบัติการออกแบบ  เลือกวัสดุ  ประดิษฐ์
ของช าร่วยแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ชนิด  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาหรือค่าบริการ จัดจ าหน่าย       
จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
เกี่ยวกับการออกแบบ  การประดิษฐ์ของช าร่วยตามแบบท่ีก าหนด  และจ าหน่ายได้   

โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
การท างานร่วมกัน และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต  
           เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด  ชู้สาว การพนัน  ทะเลาะวิวาท มีความรู้ความ
เข้าใจ  และมีทักษะในการใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์การออกแบบและเลือกวัสดุในการประดิษฐ์ของช าร่วยได้
เหมาะสม โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  บอกความหมายและโอกาสในการใช้ของช าร่วยได้ 

2.  บอกข้ันตอนและวิธีการประดิษฐ์ของช าร่วยแบต่าง ๆ ได้ 
3.  ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของช าร่วยได้ 
4.  ออกแบบและเลือกวัสดุในการประดิษฐ์ของช าร่วยได้เหมาะสม 
5.  ประดิษฐ์ของช าร่วยแบบต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 4 ชนิด 
6.  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาขายและจัดจ าหน่ายได้ 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ง20270 การผลิตกล้าไม้ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                             เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ ในการผลิตกล้าไม้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด
เครื่องมือและอุปกรณ์ เทคนิคและการะบวนการขยายพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับชนิดของพืช การดูแลรักษา และ
ตลาดกล้าไม้ ปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการผลิตกล้าไม้ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด 
เตรียมดิน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพาะ ดูแลรักษา ย้ายกล้าลงภาชนะ ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย               
จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ        
มีทักษะในการผลิตกล้าไม้ และจ าหน่ายได้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร 
ในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม  

โดยใช้ทักษะกระบวนการ  การท างานเป็นกลุ่ม  ทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหา  ตลอดจนทักษะ
ในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  มุ่งมั่นแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิตและการท างาน  
มีความเป็นประชาธิปไตย  มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต               

เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท าอาชีพแบบพึ่งตนเองได้  เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ ของการการผลิตกล้าไม้ ได้ 
2. อธิบายหลักการ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการการผลิตกล้าไม้ ได้ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจตลาดได้  
4. ปฏิบัติการการผลิตกล้าไม้  
5. ปฏิบัติการดูแลรักษากล้าไม้ ได้ 
6. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และก าหนดราคาขายได้  
7. จัดจ าหน่ายผลผลิตได้ 
8. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานท่ีปฏิบัติได้  
9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุ้มค่าและ    
   ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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ง20274 การเลี้ยงไก่ไข่ 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                             เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา วิเคราะห์ ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเล้ียงไก่ไข่ ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการ
เล้ียงไก่ไข่ การวางแผนการเล้ียงไก่ไข่ พนัธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการเล้ียงดู  
การสุขาภิบาล การจัดการการตลาด การท าบัญชี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในงานอาชีพ
เล้ียงสัตว์ คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงไก่ไข่โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ 
การวางแผน การแก้ปัญหา การจัดการเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพและอยู่อย่างพอเพียงในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการ  การท างานเป็นกลุ่ม  ทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหา  ตลอดจนทักษะ
ในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  มุ่งมั่นแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิตและการท างาน  
มีความเป็นประชาธิปไตย  มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต               

เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท าอาชีพแบบพึ่งตนเองได้  เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกเหตุผลในการเลือกช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพการเล้ียงไก่ไข่ได้ตามความต้องการ 
    และศักยภาพของตนเอง 
2. บอกปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงไก่ไข่ การวางแผนการเล้ียงไก่ไขไ่ด้ 
3. อธิบายพันธุ์ไก่ไข่และคัดเลือกพันธุ์ไกไ่ข่ได้ 
4. จัดเตรียมและใช้โรงเรือน วัสดุ อุปกรณ์ จัดการเล้ียงดู และสุขาภิบาลในการเล้ียงไก่ไข่ 
5. การวางแผนการตลาด การเตรียมการเพื่อการจ าหน่าย การจ าหน่ายไข่ไก่  
6. การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย การเล้ียงไก่ไข่ 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ง20275 การเลี้ยงไก่ไข่ 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                              เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา วิเคราะห์ ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเล้ียงไก่ไข่ ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการ
เล้ียงไก่ไข่ การวางแผนการเล้ียงไก่ไข่ พนัธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการเล้ียงดู  
การสุขาภิบาล การจัดการการตลาด การท าบัญชี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในงานอาชีพ
เล้ียงสัตว์ คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงไก่ไข่โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ 
การวางแผน การแก้ปัญหา การจัดการเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพและอยู่อย่างพอเพียงในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการ  การท างานเป็นกลุ่ม  ทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหา  ตลอดจนทักษะ
ในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  มุ่งมั่นแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิตและการท างาน  
มีความเป็นประชาธิปไตย  มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต               

เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท าอาชีพแบบพึ่งตนเองได้  เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกเหตุผลในการเลือกช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพการเล้ียงไก่ไข่ได้ตามความต้องการ    
    และศักยภาพของตนเอง 
2. บอกปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงไก่ไข่ การวางแผนการเล้ียงไก่ไขไ่ด้ 
3. อธิบายพันธุ์ไก่ไข่และคัดเลือกพันธุ์ไกไ่ข่ได้ 
4. จัดเตรียมและใช้โรงเรือน วัสดุ อุปกรณ์ จัดการเล้ียงดู และสุขาภิบาลในการเล้ียงไก่ไข่ 
5. การวางแผนการตลาด การเตรียมการเพื่อการจ าหน่าย การจ าหน่ายไข่ไก่  
6. การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย การเล้ียงไก่ไข่ 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ   
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1     จ านวน 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2    จ านวน 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3    จ านวน 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4    จ านวน 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5      จ านวน 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต  
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6      จ านวน 60  ช่ัวโมง 1.5  หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม (บังคับเลือก) 

จ 21201 ภาษาจีนเบ้ืองต้น   จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หน่วยกิต 
จ 21202 ภาษาจีนเบ้ืองต้น   จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หน่วยกิต 
จ 22201 ภาษาจีนเบ้ืองต้น   จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หน่วยกิต 
จ 22202 ภาษาจีนเบ้ืองต้น   จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หน่วยกิต 
จ 23201 ภาษาจีนเบ้ืองต้น   จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หน่วยกิต 
จ 23202 ภาษาจีนเบ้ืองต้น   จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 อ20201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  จ านวน 40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น จ านวน 40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 

อ20203 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียนเบ้ืองต้น    จ านวน 40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
 อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล  จ านวน 40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
 อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน  จ านวน 40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
 อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 จ านวน 40  ช่ัวโมง 1.0  หน่วยกิต 
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อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 
รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

ปฏิบัติตามและใช้ค าส่ัง  ค าขอร้อง ค าแนะน า  และค าช้ีแจง  ฟังและอ่านออกเสียง บทสนทนา
ข้อความ นิทาน เรื่องส้ันและบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆถูกต้องตามหลักการอ่านและตอบค าถาม ระบุหรือ
เลือกประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information)   หัวข้อเรื่อง (topic) 
ใจความส าคัญ (main idea) พูดสนทนา และเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   
กิจกรรมต่างๆในกิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ โดยใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  
ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย  วรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมความรู้ ข้อมูลต่างๆ และสรุปข้อมูล 
ข้อเท็จจริงจากส่ือท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพและน าเสนอด้วยการพูด การเขียน ในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา          

โดยใช้ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เห็นคุณค่าของการน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
          เพื่อให้มีมารยาทในการส่ือสารภาษาอังกฤษและมีเจตคติท่ีต่อวิชาภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานรักความ
เป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
    
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ต1.1 ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3  ม.1/4       
 ต1.2 ม.1/1  ม.1/2       
 ต1.3 ม.1/1  ม.1/3     
 ต2.1 ม.1/1      
 ต2.2  ม.1/1         
 ต3.1 ม.1/1    
 ต4.1 ม.1/1     
 
รวมทั้งหมด  12 ตัวชี้วัด 
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อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

ปฏิบัติตามและใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน ตามสถานการณ์ พูด
และเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน
อย่างเหมาะสม  โดยใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  
อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน  พูด/เขียน สรุป
ใจความส าคัญ แก่นสาระ(theme) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม พร้อมท้ัง
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ 
ประกอบอย่างเหมาะสม  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง  วันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 
เข้าร่วม จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปข้อมูล  ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพและน าเสนอด้วยการพูด การเขียน   
 โดยใช้ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เห็นคุณค่าของการน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 เพื่อใหม้ีมารยาทในการส่ือสารภาษาอังกฤษและมีเจตคติท่ีต่อวิชาภาษาอังกฤษมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานรักความ
เป็นไทยและมีจิตสาธารณะ   
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ต1.1 ม.1/1  ม.1/2           ต1.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5      

ต1.3 ม.1/2  ม.1/3           ต2.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3          
ต2.2 ม.1/2       ต2.2 ม.1/2       
ต3.1 ม.1/1      ต4.1 ม.1/1     
ต4.2 ม.1/1 

 
รวมทั้งหมด  17 ตัวชี้วัด 
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อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

 ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน พูดและเขียนเพื่อขอและ
ให้ข้อมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการ
ให้ ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้
ตัว  และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  โดยแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆกิจกรรม และประสบการณ์พร้อมท้ังให้เหตุผล  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง
ส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย อธิบาย 
เกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี  ของเจ้าของภาษา และเข้าร่วม จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ โดยเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาต่างประเทศ ในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม
และสรุปความรู้ ข้อมูลต่าง ๆจากส่ือและ แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ โดยการใช้ภาษา  น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทาง  เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ในการส่ือสาร ใน
สถานการณ์จริงสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  และชุมชน     

โดยใช้ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          เพื่อให้เห็นคุณค่าของการน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการส่ือสารภาษาอังกฤษ
และมีเจตคติท่ีต่อวิชาภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึง -ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นใน การท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ต1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4   ต1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5                       
 ต1.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  ต2.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
  ต2.2 ม.2/1,ม.2/2             ต3.1 ม. 2/1       
 ต4.1  ม.2/1     ต4.2  ม.2/1   
 
รวมทั้งหมด  20 ตัวชี้วัด 
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อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 
รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆ  สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านกิจกรรมต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์  พร้อม
ท้ังให้เหตุผลส้ันๆประกอบอย่างเหมาะสม  เลือกหัวข้อเรื่อง (topic)  สรุปใจความส าคัญ แก่นสาระ (main 
idea) บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail)  ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย 
ๆ ประกอบ ใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง  เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้อง  โดยระบุ/
เขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ท่ีอ่าน อธิบาย เกี่ยวกับเทศกาล 
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี  ของเจ้าของภาษา  ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูด  การเขียน เข้าร่วมจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา  และชุมชน 

โดยใช้ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          เพื่อให้เห็นคุณค่าของการน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีมารยาทในการส่ือสารภาษาอังกฤษและ
มีเจตคติท่ีต่อวิชาภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึง-ประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นใน การท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ต1.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   ม.2/4       ต1.2  ม.2/1  ม.2/4        

ต1.3  ม.2/2  ม.2/3     ต2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3       
ต2.2  ม.2/2        ต3.1  ม. 2/1      

 ต4.1  ม.2/1       ต4.2  ม2/2    
 
รวมทั้งหมด  15 ตัวชี้วัด 
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อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 
รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

 ปฏิบัติตามและใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง  และค าอธิบายท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม         
โดยเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
โดยเลือก ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและ
อ่านจากส่ือ ประเภทต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย
ความรู้สึก แสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  สรุป
ใจความส าคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์ อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดของตนเอง
เห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรมประสบการณ์ และข่าวเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ ของสังคม พร้อมท้ังให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวสถานการณ์  
ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และ ส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  โดยค้นคว้า  รวบรวม และ
สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดและ 
การเขียน อธิบาย และเปรียบเทียบ เกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม  และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา แล้ว บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา          
กับของไทย และ น าไปใช้อย่างเหมาะสม เข้าร่วม จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจโดย                
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพแล้ว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และ
ท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ ท้ังในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม 

โดยใช้ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          เพื่อให้เห็นคุณค่าของการน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการส่ือสารภาษาอังกฤษ
และมีเจตคติท่ีต่อวิชาภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและ 
มีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ต1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/4    ต1.2  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5   
ต1.3  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ต2.1  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3   
ต2.2  ม.3/2       ต3.1  ม.3/1     
ต4.1  ม.3/1     ต4.2  ม.3/1  ม.3/2 

 
รวมทั้งหมด  19 ตัวชี้วัด 
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อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 
รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

ปฏิบัติตามและเลือกใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง  และค าอธิบายท่ีฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
โดยใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา    พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง แสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  อธิบาย เปรียบเทียบ สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือ ประเภทต่างๆ  
กิจกรรมประสบการณ์ข่าวเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีอยู่ในความ สนใจของสังคมพร้อมท้ังให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่าง ประกอบ  อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ัน ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
พร้อมท้ังเลือก ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญรายละเอียดสนับสนุน เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการล าดับค าตาม โครงสร้างประโยค ของภาษา 
ต่างประเทศและภาษาไทย  อธิบาย เกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับของ
ไทย และ น าไปใช้อย่างเหมาะสม เข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ โดยใช้
ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพและน าเสนอด้วยการ
พูดและการเขียน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
โดยเลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชน และสังคม 

โดยใช้ ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          เพื่อให้เห็นคุณค่าของการน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการส่ือสารภาษาอังกฤษ
และมีเจตคติท่ีต่อวิชาภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย  น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
                 
 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ต1.1  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4   ต1.2  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ต1.3  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
ต2.1  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3   ต2.2  ม.3/1  ม.3/2  ต3.1  ม.3/1    
ต4.1  ม.3/1     ต4.2  ม.3/1 
 
รวมทั้งหมด  18 ตัวชี้วัด 
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จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น  
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ท่ีใช้ในห้องเรียน ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน การอ่านออก
เสียงและการประสมเสียงค าง่ายๆ ฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ การผันเสียงวรรณยุกต์ พูดโต้ตอบด้วย
ประโยคส้ันๆบทสนทนาใช้ในการทักทาย  การกล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ พูดให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับตัวเอง เพื่อน 
และบุคคลอื่นๆ ในเรื่องใกล้ตัว พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาททางสังคมของวัฒนธรรมจีน บอก
ความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษรจีน ค า  กลุ่มค า ประโยคหรือข้อความของภาษาจีนและ
ภาษาไทย บอกค าศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน แสดงบทบาทสมมุติและใช้ภาษาจีน เพื่อรวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว 

โดยใช้ทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เห็นคุณค่าของการน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพื่อใหม้ีมารยาทในการส่ือสารภาษาจีนละมีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
6. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 

บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ 
 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม  (บังคับเลือก)                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสม
เสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และ
ประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสาร
ระหว่างบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว เขียนอักษรจีนตาม
หลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆบอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค 
และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  

เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
6. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 161 - 
 

จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม  (บังคับเลือก)                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอร้องและค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน พูดหรือเขียน
โต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน หรือเรื่องใกล้ตัว กิจวัตร
ประจ าวัน ใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและกริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของจีน บอก
ความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และการน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  ฟัง พูด อ่าน หรือเขียนประโยคหรือ
บทสนทนาในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาจีนในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ 

โดยใช้ทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เห็นคุณค่าของการน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพื่อใหม้ีมารยาทในการส่ือสารภาษาจีนละมีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
6. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 

รวมทั้งหมด 8  ผลการเรียนรู้ 
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จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร ค าศัพท์ กลุ่มค า ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียง
ภาษาจีนกลาง ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการ
อ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วย
ประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแบบง่ายๆ บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง ชีวิต
ความเป็นอยู่ของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  

เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
6. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 
8. บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความของ

ภาษาจีนกับภาษาไทย 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาทักษะการปฏิบัติตามค าส่ัง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าช้ีแจง และค าอธิบายท่ีฟังและการอ่าน 
สนทนาแลกเปล่ียนและเขียนโต้ตอบข้อมูล เพื่อส่ือสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์
ต่างๆในชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
ใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน บอกความ
เหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับ
ค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน ใช้ภาษาจีน
ส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน ใช้ภาษาจีนใน
การสืบค้นข้อมูล รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพ 

โดยใช้ทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เห็นคุณค่าของการน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

เพื่อใหม้ีมารยาทในการส่ือสารภาษาจีนละมีเจคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
6. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 
8. บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร  ประโยค และข้อความภาษาจีนกับภาษาไทย 

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบค าถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงท่ีอ่าน
ตอบค าถาม จากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบค าถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโต้ตอบใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธใน
ชีวิตประจ าวัน พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว พูดหรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความส าคัญของเทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล  

เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ  
2. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอินอ่านออกเสียง และประสมเสียงค าง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง  
3. ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยค จากการฟังหรือการอ่าน 
4. ตอบค าถามง่ายๆ จากการฟัง  
5. พูดโต้ตอบด้วยประโยคส้ันๆ เพื่อส่ือสารระหว่างบุคคล 
6. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และส่ิงใกล้ตัว 
7. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน ค าศัพท์ง่ายๆ 

บอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร  ประโยค และข้อความภาษาจีนกับภาษาไทย 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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อ20101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น   
รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                  เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  และค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน  สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง และอ่าน ใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่านทางส่ือสารเหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามรสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  
สถานศึกษา และชุมชน เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   
 โดยให้ผู้เรียนศึกษารายการอาหาร ปูาย ประกาศ ฉลาก บทความ เรื่องส้ัน ภาษาท่ีใช้ในการออก
ค าส่ัง ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกแซงอย่างสุภาพ ชักชวนและแนะน าตนเองและผู้อื่น 
แลกเปล่ียนข้อมูล แสดงความชอบ มาชอบ ค าอวยพรการตอบรับและ ปฏิเสธ ภาษาท่าทางประกอบขณะพูด 
โครงสร้างประโยค และการล าดับค าในประโยค  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางภาษา  
 เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การส่ือสาร มีเหตุผล วิจารณญาณ มีมารยาท รู้
กาลเทศะ รักเรียนรู้และฝึกฝน มีสุนทรียภาพ มีประสิทธิภาพในการส่ือความ  มีความคิดสร้างสรรค์ มีคติธรรม 
ประยุกต์ใช้ภาษอังกฤษเพื่อการท างาน การอาชีพและ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆท่ีฟังและสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

2. สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน
อย่างเหมาะสม 

3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านได้อย่าง
เหมาะสม 

4. ใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆและ
การล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 

6. ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/จ าลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารเบือ้งต้น   
รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                  เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  และค าอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน  สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง และอ่าน ใช้ภาษา น้ าเสียง และกริยาท่านทางส่ือสารเหมาะกับบุคคลและโอกาสตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามรสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน  
สถานศึกษา และชุมชน เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   
 โดยให้ผู้เรียนศึกษารายการอาหาร ปูาย ประกาศ ฉลาก บทความ เรื่องส้ัน ภาษาท่ีใช้ในการออก
ค าส่ัง ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกแซงอย่างสุภาพ ชักชวนและแนะน าตนเองและผู้อื่น 
แลกเปล่ียนข้อมูล แสดงความชอบ มาชอบ ค าอวยพร การตอบรับและปฏิเสธ ภาษาท่าทางประกอบขณะพูด 
โครงสร้างประโยค และการล าดับค าในประโยค  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางภาษา  
 เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีเหตุผล วิจารณญาณ มีมารยาท รู้
กาลเทศะ รักเรียนรู้และฝึกฝน มีสุนทรียภาพ มีประสิทธิภาพในการส่ือความ  มีความคิดสร้างสรรค์ มีคติธรรม 
ประยุกต์ใช้ภาษอังกฤษเพื่อการท างาน การอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1.ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายง่ายๆท่ีฟังและสถานการณ์ต่างๆ ใน 
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
      2. สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน
อย่างเหมาะสม 
       3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านได้อย่าง 
เหมาะสม 
       4.  ใช้ภาษาน้ าเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษา 
        5.   เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ
และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 
       6.   ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/จ าลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



- 167 - 
 

อ20203 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียนเบือ้งต้น   
รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                  เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ฝึกทักษะทางการอ่านเขียน บทอ่าน ข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการอ่านและเขียน  ตีความเรื่องท่ีอ่าน และสามารถใช้ภาษาเพื่อส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน  ท้ังในการพัฒนาตนเองให้ทันสมัย  
 โดยให้ผู้เรียนศึกษาบทอ่าน ข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง แลกเปล่ียนข้อมูล 
แสดงความชอบ ไม่ชอบ โครงสร้างประโยค และการล าดับค าในประโยค  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการทางภาษา  
 เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การส่ือสาร มีเหตุผล วิจารณญาณ มีมารยาท รู้
กาลเทศะ รักเรียนรู้และฝึกฝน มีสุนทรียภาพ มีประสิทธิภาพในการส่ือความ  มีความคิดสร้างสรรค์ มีคติธรรม 
ประยุกต์ใช้ภาษอังกฤษเพื่อการท างาน การอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพและเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ใน
ระดับสูงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงบทอ่านต่างๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. เขียนกรอกข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวกับตนเองได้ 
3. อ่านข้อมูล เรื่องราว โฆษณา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนอ่านค าพยากรณ์อากาศได้ 
4. เขียนข้อมูล เรื่องราว รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ โฆษณา หรือเรื่องท่ัวๆไปได้ 
5. อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมไทย แล้วน าไปใช้อย่างมี

วิจารณญาณได้ 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคน้ข้อมูล   
รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                  เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ฝึกทักษะทางการอ่านเขียน บทอ่าน ข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการอ่านและเขียน  ตีความเรื่องท่ีอ่าน และสามารถใช้ภาษาเพื่อส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน  ท้ังในการพัฒนาตนเองให้ทันสมัย  
 โดยให้ผู้เรียนศึกษาบทอ่าน ข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการอ่านและเขียน  ตีความเรื่องท่ีอ่าน และสามารถใช้ภาษา
เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวันเพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ การส่ือสาร มีเหตุผล วิจารณญาณ มี
มารยาท รู้กาลเทศะ รักเรียนรู้และฝึกฝน มีสุนทรียภาพ มีประสิทธิภาพในการส่ือความ  มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีคติธรรม ประยุกต์ใช้ภาษอังกฤษเพื่อการท างาน การอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพและเพื่อเป็นพื้นฐานการ
เรียนรู้ในระดับสูงต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1.   อ่านออกเสียงบทอ่านต่างๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
       2.  เขียนกรอกข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวกับตนเองได้ 
       3.  อ่านข้อมูล เรื่องราว โฆษณา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนอ่านค าพยากรณ์อากาศได้ 
       4.  เขียนข้อมูล เรื่องราว รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ โฆษณา หรือเรื่องท่ัวๆไปได้ 
       5.  อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรมไทย แล้วน าไปใช้อย่างมี 
            วิจารณญาณได้ 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ20205  อังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                  เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 เข้าใจกระบวนการฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  เรื่องราวที่เกี่ยวกับวันส าคัญ ประเพณี และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 โดยใช้ภาษาง่ายๆ ส่ือสารกับบุคคลให้ข้อมูล  แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องราวในกิจวัตร
ประจ าวัน เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  ความ
เพลิดเพลินและเช่ือมโยงเกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่นๆ   
 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันส าคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วยความสนุก
เพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ฟังข้อความในสถานการณ์ต่างๆ แล้ววิเคราะห์เพื่อบอกความหมายและความรู้สึกของผู้พูดโดยใช้
ภาษาง่ายๆได้อย่างถูกต้อง 

2. พูดโดยใช้โครงสร้างภาษาต่างๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. พูดเล่าเรื่อง เพ่อน าเสนอบทเพลง เหตุการณ์ ข้อมูล จากส่ือประเภทต่างๆได้ถูกต้อง เหมาะสม 
4. อ่านเรื่องเกี่ยวกับประเพณี วันส าคัญของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และบอก

รายละเอียดได้ 
5. อ่านหรือเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกต่าง  โดยใช้ภาษาง่ายๆและน าไปใช้อย่างเหมาะสมเขียนข้อมูล  กิจวัตรประจ าวัน  โดย
ใช้โครงสร้างภาษาท่ีก าหนดให้ถูกต้อง เหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                  เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 เข้าใจกระบวนการฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ เรื่องราวในกิจวัตรประจ าวัน   กิจกรรมวัน
ส าคัญ ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
 โดยใช้ภาษาง่ายๆ ส่ือสารกับบุคคลให้ข้อมูล  แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง  เห็นประโยชน์ของ
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  ความเพลิดเพลินและเช่ือมโยงเกี่ยวกับ
กลุ่มสาระอื่นๆ  
 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันส าคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วยความสนุก
เพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ฟังข้อความในสถานการณ์ต่างๆ แล้ววิเคราะห์เพื่อบอกความหมายและความรู้สึกของผู้พูดโดยใช้
ภาษาง่ายๆได้อย่างถูกต้อง 

       2.  พูดโดยใช้โครงสร้างภาษาต่างๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
        3.  พูดเล่าเรื่อง เพ่อน าเสนอบทเพลง เหตุการณ์ ข้อมูล จากส่ือประเภทต่างๆได้ถูกต้อง เหมาะสม 

4.  อ่านเรื่องเกี่ยวกับประเพณี วันส าคัญของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และบอก
รายละเอียดได้ 
5.  อ่านหรือเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง  โดยใช้ภาษาง่ายๆและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

       6.  เขียนข้อมูล  กิจวัตรประจ าวัน  โดยใช้โครงสร้างภาษาท่ีก าหนดให้ถูกต้อง เหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
ท 31101  ภาษาไทย 1    จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ท 31102  ภาษาไทย 2    จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ท 32101  ภาษาไทย 3    จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ท 32102  ภาษาไทย 4    จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ท 33101  ภาษาไทย 5    จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ท 33102  ภาษาไทย 6    จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

IS 30201   การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
IS 30202   การส่ือสารและการน าเสนอ  จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ท 30215    การอํานวิเคราะห์      จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ท 30216   การเขียนเชิงสร๎างสรรค์  จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ท 30217   การพูดเบ้ืองต๎น   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ท 30218   ภูมิปัญญาทางภาษา   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ท 30219   ประวัติวรรณคดีไทย 1   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ท 30220   ประวัติวรรณคดีไทย 2   จ านวน  40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
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ท31101  ภาษาไทย 1 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4        เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ฝึกทักษะการอําน การฟัง การดู การพูด การเขียน การวิเคราะห์ และประเมินคําวรรณคดี 
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับ  การอํานออกเสียง การอํานแปลความตีความ  ธรรมชาติของภาษา ค าราชา
ศัพท์ ฝึกทักษะการเขียนบันทึกความรู๎  การเขียนอธิบาย การกรอกแบบรายการ 

 วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคํา  จากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นมัสการคุณานุคุณ อิเหนา ตอน
ศึกกะหมังกุหนิง      นิทานเวตาลเรื่องท่ี 10      นิราศนรินทร์ค าโคลง          ทํองจ าบทอาขยานท่ีก าหนด
และบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจ  และสามารถเลือกเรื่องท่ีฟังและดูได๎อยํางมีวิจารณญาณ 
 โดยการใช๎กระบวนการอําน  กระบวนการฟงั การดู   การพูด และกระบวนการคิดส่ือสาร  
สร๎างสรรค์ความรู๎ความคิด เพื่อน าไปใช๎ตัดสินใจแก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพื่อให๎เข๎าใจธรรมชาติของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา  แสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์  วิเคราะห์และประเมินคําวรรณคดีและ      
วรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคํา และน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  รักษาไว๎เป็นสมบัติของชาติ  และมีนิสัยรัก
การอําน การเขียนมีมารยาทในการอําน  การฟัง การดูโดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

ท 1.1   ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม. 4-6/3     ม. 4-6/8   
ท 2.1    ม.4-6/1    ม.4-6/7    ม.4-6/8   
ท 3.1    ม.4-6/1    ม. 4-6/6   
ท 4.1   ม.4-6/1    ม.4-6/3   
ท 5.1   ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3      ม.4-6/4    ม.4-6/6 

 
รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 175 - 
 

ท31102  ภาษาไทย 2 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4        เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ฝึกทักษะการอําน การฟัง การดู การพูด การเขียน การวิเคราะห์ และประเมินคําวรรณคดีวรรณกรรม  
โดยศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของภาษาไทย สามารถเลือกเรื่องท่ีฟังและดูได๎อยํางมีวิจารณญาณเพื่อพัฒนาไปสํู
การแสดงความรู๎ ความคิดในโอกาสตําง ๆได๎อยํางสร๎างสรรค์ เหมาะสมแกํโอกาส กาลเทศะและบุคคล  รวมทั้ง
สามารถแตํงค าประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลงได๎ถูกต๎องตามฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์นั้นๆ 

 วิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมินคําวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องหัวใจชายหนุํม  ทุกข์ของชาวนา  
มงคลสูตรค าฉันท์  มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก      ทํองจ าบทอาขยานท่ีก าหนดและ       บทร๎อยกรอง
ท่ีมีคุณคําตามความสนใจ 

 โดยการใช๎กระบวนการอําน  กระบวนการฟงั การดู   การพูด และกระบวนการคิดส่ือสาร  
สร๎างสรรค์ความรู๎ความคิด เพื่อน าไปใช๎ตัดสินใจแก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต  เพื่อให๎เข๎าใจธรรมชาติของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา  เลือกอํานส่ือตําง ๆ ได๎อยํางมีวิจารณญาณ แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์และประเมินคํา
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคํา และน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง  รักษาไว๎เป็นสมบัติของชาติ  
และมีนิสัยรักการอําน การเขียน มีมารยาทในการอําน  การฟัง การดูโดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ท 1.1   ม.4-6/4  ม.4-6/6  ม.4-6/7   ม.4-6/9 
ท 2.1   ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3   
ท 3.1   ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3   ม.4-6/4    ม.4-6/5  ม.4-6/6 
ท 4.1   ม.4-6/1  ม.4-6/4     
ท5.1    ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3    ม.4-6/4   ม.4-6/5 

 
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
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ท32101  ภาษาไทย 3 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ฝึกทักษะการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูดและวิเคราะห์วิจารณ์ โดยศึกษาเกี่ยวกับการอําน
ออกเสียงร๎อยแก๎วร๎อยกรอง การอํานเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์ การเขียนเรียงความ การเขียนเชิงวิชาการ การ
เลือกเรื่องท่ีฟังและพูดอยํางมีวิจารณญาณ 
      อธิบายลักษณะของภาษาเปรียบเทียบและอธิบายเกี่ยวกับความคิดกับภาษาและการแตํงบทร๎อยกรอง
ประเภทรํายและฉันท์ได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
 วิเคราะห์วิจารณ์และสังเคราะห์ข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ทํองจ าบทอาขยานท่ีก าหนดและ
บทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจ เห็นคุณคําและความงามของภาษา 
 โดยใช๎กระบวนการอําน การเขียน กระบวนการฟงั การดู และการพูอยํางสร๎างสรรค์  กระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมอยํางสร๎างสรรค์  เพื่อน าความรู๎ความคิดไปประกอบการตัดสินใจ
แก๎ปัญหาในการด ารงชีวิตได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสมและมีวิจารณญาณ 
         เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจในธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและสามารถแสดงความ
คิดเห็นวิเคราะห์  วิจารณ์และสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมได๎อยํางเห็นคุณคํา  และน ามาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตจริง ด ารงรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติและสร๎างนิสัยรักการอําน การเขียน ตระหนักถึงมารยาทท่ี
ดีในการอําน การเขียน การฟัง การดูและการพูดโดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ท 1.1   ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/5 
ท 2.1   ม.4-6/2    ม.4-6/6    ม.4-6/7    ม.4-6/8      
ท 3.1   ม.4-6/4    ม.4-6/6 
ท 4.1   ม.4-6/1    ม.4-6/4    ม.4-6/6   
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 19 ตัวชี้วัด 
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ท32102  ภาษาไทย 4 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ฝึกทักษะการอําน การเขียน การฟัง การดู การพูดและวิเคราะห์วิจารณ์ โดยศึกษาเกี่ยวกับการอําน
อยํางมีวิจารณญาณ  การเขียนสารคดี การพูดโน๎มน๎าวใจ ได๎อยํางมีศิลปะ  อธิบายลักษณะของประโยคและ
วัฒนธรรมของภาษา 
 วิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม เห็นคุณคําและความงามของ
ภาษา โดยใช๎กระบวนการอําน กระบวนการฟัง การดู การพูดอยํางสร๎างสรรค์  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมอยํางสร๎างสรรค์  เพื่อน าความรู๎ความคิดไปประกอบการตัดสินใจแก๎ปัญหา
ในการด ารงชีวิตได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และมีวิจารณญาณ 
     เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจในธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและสามารถแสดงความ
คิดเห็นวิเคราะห์  วิจารณ์และสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมได๎อยํางเห็นคุณคํา  และน ามาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตจริง ด ารงรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติและสร๎างนิสัยรักการอําน การเขียน ตระหนักถึงมารยาทท่ี
ดีในการอําน การเขียน การฟัง การดูและการพูดโดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ท 1.1   ม.4-6/3   ม.4-6/4     
ท 2.1   ม.4-6/4   ม.4-6/5 
ท 3.1   ม.4-6/5   ม.4-6/6 
ท 4.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/5    ม.4-6/6   
ท 5.1   ม.4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4     ม.4-6/6 

 
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
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ท33101  ภาษาไทย 5 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ฝึกทักษะการอํานออกเสียงร๎อยแก๎วร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะ  เข๎าใจ  ตีความ  แปลความและ
ขยายความเรื่องท่ีอําน  วิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นโต๎แย๎งและเสนอความคิดใหมํจากการอําน
อยํางมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอําน มีมารยาทและนิสัยรักการอําน  เขียนส่ือสารรูปแบบตําง ๆ  
ฝึกใช๎ภาษาได๎ถูกต๎องตรงตามวัตถุประสงค์   ต้ังค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด 
การใช๎ภาษา ความนําเช่ือถือของเรื่องท่ีฟังและดู  การพูดในโอกาสตําง ๆ  ท้ังเป็นทางการและไมํเป็นทางการ
โดยใช๎ภาษาท่ีถูกต๎อง  มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด   ศึกษาลักษณะของภาษาไทย  ระดับของภาษา  แตํงค า
ประพันธ์ประเภทฉันท์    หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดี
เบ้ืองต๎น รู๎และเข๎าใจลักษณะเดํนของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ๎านเช่ือมโยงกับการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย  
 โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติ  สืบค๎น คิดวิเคราะห์วิจารณ์ สังเคราะห์ อภิปราย ประเมินคํา ตลอดจน
กระบวนการท างานรวํมกับผ๎ูอื่น 
                เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช๎ภาษาให๎ถูกต๎อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล และทักษะในการใช๎ภาษาไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอส่ือสาร เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจและความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน ท าให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตรํวมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศ
ตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด ช๎ู
สาว การพนันและทะเลาะวิวาทด าเนินชีวิตในสังคม ไทยและสังคมโลกอยํางเป็นสุขโดยน๎อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ท 1.1   ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5   ม.4-6/6    
ม.4-6/7  ม.4-6/8  

ท 2.1   ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม4-6/5    ม4-6/8 
ท 3.1   ม.4-6/1    ม4-6/3     ม.4-6/4    ม.4-6/5    ม.4-6/6   ม.4-6/7   
ท 4.1   ม.4-6/1    ม.4-6/3    ม4-6/4     ม.4-6/5    ม.4-6/6   ม.4-6/7   
ท 5.1   ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5   ม.4-6/6  

 
รวมทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด 
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ท 33102  ภาษาไทย 6 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ฝึกทักษะการอํานออกเสียงร๎อยแก๎วร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะ  เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด 
บันทึก ยํอความ  จากส่ิงท่ีอําน  สังเคราะห์ ประเมินคําจากเรื่องท่ีอําน  มีมารยาทและนิสัย รักการอําน   ผลิต
งานเขียนรูปแบบตําง ๆ      ท้ังสารคดีและบันเทิงคดีเชิงสร๎างสรรค์  รวมทั้งประเมินผลงานของผ๎ูอื่นและน ามา
พัฒนางานเขียนของตน  ประเมินส่ิงท่ีฟังและดูแล๎วน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต  พูดแสดงทรรศนะ  
โต๎แย๎ง โน๎มน๎าว และเสนอแนวคิดใหมํอยํางมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด   ศึกษาค าราชา
ศัพท์  การแตํงบทร๎อยกรองประเภทฉันท์  อิทธิพลของภาษา ตํางประเทศและภาษาถิ่น  หลักการสร๎างค าใน
ภาษาไทย  การประเมินการใช๎ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองต๎น รู๎และเข๎าใจลักษณะเดํนของวรรณคดี ภูมิปัญญาทาง
ภาษาและวรรณกรรมพื้นบ๎านเช่ือมโยง  กับการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย  การประเมินคุณคําด๎าน
วรรณศิลป์และข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติ  สืบค๎น คิดวิเคราะห์วิจารณ์  สังเคราะห์  อภิปราย ประเมินคํา 
ตลอดจนกระบวนการท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
              เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช๎ภาษาให๎ถูกต๎องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล และทักษะในการใช๎ภาษาไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอส่ือสาร      เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจและความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน ท าให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตรํวมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศ
ตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด ช๎ู
สาว การพนันและทะเลาะวิวาทด าเนินชีวิตในสังคม ไทยและสังคมโลกอยํางเป็นสุขโดยน๎อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ท 1.1   ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6  ม.6/7  ม.6/8  
ท 2.1   ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม6/8 
ท 3.1   ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6    
ท 4.1   ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6  ม.6/7   
ท 5.1   ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6 

 
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด 
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IS 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
ต้ังสมมติฐานและให๎เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต๎แย๎งประเด็นความรู๎  ใช๎ความรู๎จากศาสตร์สาขาตําง ๆ และมี
ทฤษฎีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข๎อมูล  ค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับสมมติฐานท่ีต้ังไว๎จากแหลํง
เรียนรู๎ท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยํางมีประสิทธิภาพและพิจารณาความนําเช่ือถือของแหลํง
เรียนรู๎อยํางมีวิจารณญาณ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีครบถ๎วนสมบูรณ์  วิเคราะห์ข๎อมูล 

โดยใช๎วิธีการท่ีเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู๎และรํวมกัน มีกระบวนการกลํุมในการวิพากษ์ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช๎ความรู๎จากสาขาวิชาตําง ๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วย
กระบวนการคิด  กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

เพื่อให๎เกิดทักษะในการค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎   สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู๎ ความเป็นมาของศาสตร์ เข๎าใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณคําของ
การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. ต้ังประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  
2. ต้ังสมมติฐานและให๎เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต๎แย๎งประเด็นความรู๎  โดยใช๎ความรู๎จากศาสตร์สาขา
ตําง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ 
3. ออกแบบ วางแผน ใช๎กระบวนการรวบรวมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษาค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลํงเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  5. ตรวจสอบความนําเช่ือถือของแหลํงท่ีมาของข๎อมูลได๎ 
6. วิเคราะห์ข๎อค๎นพบด๎วยสถิติท่ีเหมาะสม 
7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู๎ด๎วยกระบวนการกลํุม 
8. เสนอแนวคิด การแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วยองค์ความรู๎จากการค๎นพบ 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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IS 30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา เรียบเรียงและถํายทอดความคิดอยํางสร๎างสรรค์จากรายวิชา IS 1 (Research and 
Knowledge Formation)  เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงรําง บทน า เนื้อเรื่อง 
สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จ านวน 4,000 ค า หรือเป็น
ภาษาอังกฤษ   ความยาว จ านวน 2,000 ค า มีการอ๎างอิงแหลํงความรู๎ท่ีเช่ือถือได๎อยํางหลากหลาย เช่ือถือได๎
ท้ังในประเทศและตํางประเทศ เรียบเรียงและถํายทอดส่ือสาร น าเสนอความคิดอยํางชัดเจน เป็นระบบ 
 โดยใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย  น าเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral individual) หรือกลํุม ( Oral 
panel presentation) และมีการเผยแพรํผลงานสํูสาธารณะ  
 เพื่อให๎เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดส่ิงท่ีเรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสาธารณะ สํงเสริมการ
เรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียง 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. วางโครงรํางการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงรําง 
2. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการภาษาไทยความยาว 4,000 ค า หรือภาษาอังกฤษ ความ
ยาว จ านวน 2,000 ค า   
3. น าเสนอข๎อค๎นพบ ข๎อสรุปจากประเด็น ท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว(Oral individual presentation) 
หรือกลํุม ( Oral panel presentation) โดยใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
4. เผยแพรํผลงานสํูสาธารณะ โดยใช๎การสนทนา / วิพากษ์ผํานส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เชํน    
e-conference , social media online  
5. เห็นประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดส่ิงท่ีเรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์  

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ท30215  การอ่านวิเคราะห์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ฝึกทักษะการอํานอยํางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ จากการอําน สารคดี  เรื่องส้ัน  นิทาน  
นวนิยาย  เพื่อให๎สามารถอํานวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคําส่ิงท่ีอําน  สามารถน าความรู๎และประสบการณ์
ท่ีได๎จากการอํานมาปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินคําเรื่องท่ีอํานท้ังงานประพันธ์ที่เป็นร๎อยแก๎วและ 
ร๎อยกรอง 
 เพื่อใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดไปใช๎ตัดสินใจแก๎ปัญหาและสร๎างวิสัยทัศน์ 
ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอํานโดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะของ ขําว  บทความ  สารคดี  เรื่องส้ัน  นิทาน  และ นิยายได๎ 
2. อํานจับใจความและสรุปประเด็นส าคัญจากเรื่องท่ีอํานได๎ 
3. อํานแปลความ  ตีความ 
4. อํานขยายความเรื่องท่ีอํานได๎ 
5. วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีอํานได๎อยํางมีเหตุผล 
6. ประเมินคําเรื่องท่ีอํานได๎ 
7. สังเคราะห์ความรู๎ท่ีได๎จากการอํานเพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎ 
8. มีนิสัยรักการอําน 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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ท30216  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ฝึกทักษะการเขียนในรูปแบบตําง ๆ ได๎แกํ สารคดี  บันเทิงคดี การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน  
การจัดล าดับความคิดในการเขียน การเรียบเรียงความคิดจากการอ๎างอิง 
 โดยใช๎กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  และการสืบค๎นบันทึกข๎อมูล รวม
รวมเรียบเรียง  
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในรูปแบบ หลักการเขียน และการใช๎ส านวนภาษาท่ีถูกต๎อง เหมาะสม ท าให๎งาน
เขียนมีคุณภาพ  สามารถใช๎ส่ือสารได๎ตรงตามเจตนาและสัมฤทธิ์ผล สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลกโดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของสารคดีและบันเทิงคดีได๎ 
2. จ าแนกงานเขียนประเภทสารคดีและบันเทิงคดี 
3. เขียนเรียงความได๎ 
4. เขียนบทความได๎ 
5. เขียนนิทานได๎ 
6. เขียนสารคดีขนาดส้ันได๎ 
7. มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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ท30217  การพูดเบื้องต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาความส าคัญของการพูด  หลักและปัจจัยท่ีจะชํวยให๎การพูดส่ือสารสัมฤทธิ์ผล บอกรูปแบบและ
การพูดประเภทตํางๆ มารยาทและคุณภาพในการพูด 
 โดยเตรียมการพูดท่ีดี  วิเคราะห์ผ๎ูฟัง  จัดล าดับความคิด  ใช๎ถ๎อยค าส านวนภาษา  ชัดเจน  น้ าเสียงนํา
ฟัง  มีน้ าหนัก  เหมาะแกํกาลเทศะและบุคคลออกเสียงถูกต๎องตามหลักภาษาไทยออกเสียงถูกต๎องตามหลัก
ภาษาไทย  ฝึกการสนทนา  สัมภาษณ์ การอภิปรายและการพูดในโอกาสตําง ๆ 
 เพื่อส่ือสารความรู๎ทัศนะและความรู๎สึกท่ีดี  มีความมั่นใจในการพูดสร๎างมนุษยสัมพันธ์กับผ๎ูอื่นได๎ 
โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมายความส าคัญของการพูด 
2.  บอกประเภทของการพูดในรูปแบบตําง ๆ 
3.  มีมารยาทและคุณธรรมในการพูด 
4.  วิเคราะห์ผ๎ูฟัง  ล าดับความคิดใช๎ภาษาได๎เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
5.  ใช๎ถ๎อยค า  ส านวนชัดเจน  น้ าเสียงนําฟัง  มีน้ าหนัก 
6.  พูดแสดงความรู๎สึกในโอกาสตําง ๆ พูดแนะน าตนเอง  การสนทนา  การสัมภาษณ์ และการพูด
อภิปราย 
7.  มีความมั่นใจในการพูด  สร๎างมนุษยสัมพันธ์กับผ๎ูอื่นได๎ 
8.  น าความรู๎ด๎านการพูดไปประยุกต์ใช๎ในชิตจริง 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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ท30218 ภูมิปัญญาทางภาษา 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6                เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษารวบรวม ภูมิปัญญาทางภาษาของภาคอีสาน  ศึกษาความหมาย จ าแนกประเภทของภูมิปัญญา
ของภาษาด๎านตําง ๆ อธิบายลักษณะและวิธีการถํายทอด  วิเคราะห์คุณคํา  วิเคราะห์โลกทัศน์และวิถีชีวิตของ
คนไทยจากภูมิปัญญาทางภาษา 
 โดยใช๎กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ 
 เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและเห็นคุณคําของภูมิปัญญาทางภาษา   อันจะน าไปสํูการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมทางภาษา   และเป็นแนวทางปฏิบัติใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของภูมิปัญญาทางภาษาได๎ 
2. จ าแนกภูมิปัญญาทางภาษาได๎ 
3. อธิบายความหมาย  ท่ีมา และภูมิปัญญาทางภาษาใน ปริศนาค าทาย  ผญา  นิทานพื้นบ๎าน  หมอล า  

เพลงกลํอมเด็กได๎ 
4. อธิบาย  จ าแนก ความเช่ือประเภทตําง ของภาคอีสาน 
5. วิเคราะห์เนื้อหา ส านวนภาษา  แนวคิด คติธรรมในภูมิปัญญาทางภาษาประเภทตําง ๆ 
6. บอกแนวทางในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาทางภาษาแตํละประเภทได๎ สามารถวิเคราะห์คุณคํา

ของภูมิปัญญาทางภาษาได๎ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ท30219 ประวัติวรรณคดีไทย 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาวรรณคดีท่ีส าคัญในสมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ ท่ีเกี่ยวข๎องกับประวัติความเป็นมา 
ประวัติกวี เนื้อหาโดยสังเขป การช าระหนังสือวรรณคดี เพื่อให๎รู๎ความเป็นมาของวรรณคดีไทย เข๎าใจ
ความสัมพันธ์ตํอเนื่องระหวํางยุคสมัย เข๎าใจคํานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น มีวินัย ใฝุรู๎ใฝุเรียน 
มุํงมั่นในการท างานและเห็นคุณคําของวรรณคดีส าคัญ ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมได๎ 
2. อธิบายยุคสมัยของวรรณคดีอยํางมีหลักเกณฑ์ได๎ 
3. อธิบายวิธีการศึกษาวรรณคดีได๎ 
4. แสดงทัศนะและวิจารณ์วรรณคดีสมัยสมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ อยํางมีเหตุผลและ
หลักเกณฑ์ 
5. อธิบายความเป็นมาของวรรณคดี ประวัติกวี เนื้อหาโดยสังเขป ของวรรณคดีสมัยสุโขทัย อยุธยา
และรัตนโกสินทร์ ได๎ 
6. อธิบายวิธีการและหลักเกณฑ์การช าระหนังสือวรรณคดีได๎ถูกต๎อง 
7. อธิบายถึงความสัมพันธ์ตํอเนื่องระหวํางวรรณคดีแตํละยุคได๎ 
8. อธิบายคํานิยมและลักษณะการด าเนินชีวิตของคนในสมัยนั้นได๎ 
9. อธิบายถึงคุณคําของวรรณคดีในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได๎ 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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ท30220 ประวัติวรรณคดีไทย 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6       เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาวรรณคดีท่ีส าคัญในสมัยอยุธยาตอนกลาง อยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ ท่ีเกี่ยวข๎องกับ
ประวัติความเป็นมา ประวัติกวี เนื้อหาโดยสังเขป การช าระหนังสือวรรณคดี เพื่อให๎รู๎ความเป็นมาของวรรณคดี
ไทย เข๎าใจความสัมพันธ์ตํอเนื่องระหวํางยุคสมัย เข๎าใจคํานิยมและลักษณะชีวิตของคนในสมัยนั้น มีวินัย ใฝุรู๎
ใฝุเรียน มุํงมั่นในการท างานและเห็นคุณคําของวรรณคดีส าคัญ ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมได๎ 
2. อธิบายยุคสมัยของวรรณคดีอยํางมีหลักเกณฑ์ได๎ 
3. อธิบายวิธีการศึกษาวรรณคดีได๎ 
4. แสดงทัศนะและวิจารณ์วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง อยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์อยํางมี
เหตุผลและหลักเกณฑ์ 
5. อธิบายความเป็นมาของวรรณคดี ประวัติกวี เนื้อหาโดยสังเขป ของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง 
อยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ได๎ 
6. อธิบายวิธีการและหลักเกณฑ์การช าระหนังสือวรรณคดีได๎ถูกต๎อง 
7. อธิบายถึงความสัมพันธ์ตํอเนื่องระหวํางวรรณคดีแตํละยุคได๎ 
8. อธิบายคํานิยมและลักษณะการด าเนินชีวิตของคนในสมัยนั้นได๎ 
9. อธิบายถึงคุณคําของวรรณคดีในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได๎ 

 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ค31101 คณิตศาสตร์    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 
ค31102 คณิตศาสตร์    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 
ค32101 คณิตศาสตร์    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 
ค32102 คณิตศาสตร์    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 
ค33101 คณิตศาสตร์    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 
ค33102 คณิตศาสตร์    จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
 ค31201 คณิตศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 
 ค31202 คณิตศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 
 ค32201 คณิตศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 
 ค32202 คณิตศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 
 ค33201 คณิตศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 
 ค33202 คณิตศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0 หนํวยกิต 
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ค31101 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาเกี่ยวกับเซต การเขียนเซต เซตจ ากัดและเซตอนันต์ เซตท่ีเทํากัน เซตวําง แผนภาพเวนน์-ออย
เลอร์ เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและสับเซตแท๎ เพาเวอร์เซต การด าเนินการของเซต อินเตอร์เซกชันของเซต 
ยูเนียนของเซต คอมพลีเมนต์ของเซต ผลตํางระหวํางเซต การด าเนินการของเซตต้ังแตํสองเซตขึ้นไป จ านวน
สมาชิกของเซตจ ากัด ประพจน์ การเช่ือมประพจน์ด๎วยตัวเช่ือม “ และ”   “ หรือ ”  “ ถ๎า...แล๎ว ”  “ ก็
ตํอเมื่อ ”  นิเสธของประพจน์ การหาคําความจริงของรูปแบบของประพจน์ การสร๎างตารางคําความจริง 
รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน สัจนิรันดร์ 
 โดยจัดประสบการณ์ และสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัว  ให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า ฝึก
ทักษะโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ  การ
แก๎ปัญหา   การให๎เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด๎านความรู๎  ความคิด  
ทักษะ กระบวนการท่ีได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎ส่ิงตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์   

เพื่อให๎เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ค 1.1 ม. 4/1  
 
รวมทั้งหมด    1   ตัวชี้วัด 
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ค31102 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการนับ การเรียงสับเปล่ียน การจัดหมูํ (กรณีส่ิงของแตกตําง
กันท้ังหมด) ความนําจะเป็น การทดลองสํุม เหตุการณ์และเหตุการณ์ ความนําจะเป็นของเหตุการณ์ 
 โดยจัดประสบการณ์ และสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัว ให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษา ค๎นคว๎า ฝึก
ทักษะโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การ
แก๎ปัญหา การให๎เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด  
ทักษะ กระบวนการท่ีได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎ส่ิงตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์   

เพื่อให๎เห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีระเบียบ  มีความ
รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ค 3.2  ม.4/1, ม.4 /2  

 
รวมทั้งหมด    2   ตัวชี้วัด 
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ค32101 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา  ท าความเข๎าใจ และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได๎แกํ  การแก๎ปัญหา  การ
ให๎เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในสาระตํอไปนี ้

จ านวนจริง  จ านวนท่ีเป็นสับเซตของจ านวนจริง  สมบัติของจ านวนจริงท่ีเกี่ยวกับการบวกและการ
คูณ  การเทํากันในระบบจ านวนจริง  สมบัติการเทํากัน  การน าสมบัติของจ านวนจริงไปใช๎ในการแก๎สมการ
ก าลังสอง  การแยกตัวประกอบพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีเป็นก าลังสองสมบูรณ์  การแก๎
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  การไมํเทํากัน  สมบัติของการไมํเทํากัน  การแก๎อสมการ  คําสัมบูรณ์ของ
จ านวนจริง  สมบัติของคําสัมบูรณ์ของจ านวนจริง 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  คํูอันดับ  ผลคูณคาร์ทีเซียน  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  โดเมนและเรนจ์
ของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  อินเวอร์สและกราฟของอินเวอร์สของ
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ตัวอยํางของฟังก์ชันท่ีควรรู๎จัก  การน ากราฟไปแก๎ปัญหาบางประการ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

ค 1.1 ม.5/1     
ค 1.2 ม.5/1    

 
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
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ค32102 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา  ท าความเข๎าใจ และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได๎แกํ  การแก๎ปัญหา  การ
ให๎เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในสาระตํอไปนี ้

ล าดับและอนุกรม  ล าดับ  ความหมายของล าดับ  การหาพจน์ท่ัวไปของล าดับ  ล าดับเลขคณิต  
ล าดับเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต  อนุกรมเรขาคณิต 

ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  ดอกเบ้ีย  ความหมายของดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ียคงต๎น  ดอกเบ้ียทบต๎น  
มูลคําของเงิน  คําของเงินตามเวลา  มูลคําอนาคต  ความหมายของมูลคําอนาคต  มูลคําอนาคตกรณีน าฝาก
เงินหรือจํายลงทุนครั้งแรกครั้งเดียว  มูลคําอนาคตกรณีน าฝากเงินหรือจํายลงทุนเป็นรายงวด 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด        

ค 1.2 ม.5/2   
ค 1.3 ม.5/1 

 
รวมทั้งหมด   2  ตัวชี้วัด 
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ค33101 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา  ท าความเข๎าใจ และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได๎แกํ การแก๎ปัญหา  การให๎
เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในสาระตํอไปนี้ 
             สถิติและข้อมูล  ความหมายของสถิติ  สถิติกับการตัดสินใจและการวางแผน  ข๎อมูลและการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล 
              การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  การแจกแจงความถ่ีโดยใช๎กราฟการวัดต าแหนํงท่ีของข๎อมูล 
การวัดคํากลางของข๎อมูล ฐานนิยม มัธยฐาน คําเฉล่ียเลขคณิต  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

ค 3.1 ม.6/1     
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 
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ค33102 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา  ท าความเข๎าใจ และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได๎แกํ  การแก๎ปัญหา  การ
ให๎เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู๎ตําง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในสาระตํอไปนี ้
              การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  คําการกระจาย พิสัย สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน การ
น าเสนอข๎อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายของคําสถิติ  

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

ค 3.1 ม.6/1     
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 
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ค31201 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาความรู๎เบ้ืองต๎นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์
ของเซต  ประพจน์และตัวเช่ือม ท่ีมีตัวบํงปริมาณตัวเดียวการอ๎างเหตุผล จ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริง
คําสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและสมบัติของสัมบูรณ์ของจ านวนจริง  จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงใน
รูปเลขยกก าลัง ตัวประกอบของพหุนาม  สมการและอสมการพหุนาม สมการและอสมการเศษสํวนของ     
พหุนาม  สมการและอสมการคําสัมบูรณ์ของพหุนาม 

โดยใช๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได๎แกํ การแก๎ปัญหา  การส่ือสารและการส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง  การคาดการณ์ การให๎เหตุผล การคิดสร๎างสรรค์ การใช๎ส่ือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และแหลํงข๎อมูล ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ได๎แกํ ทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การคิดและการแก๎ปัญหา ประกอบด๎วยการคิดอยํางมีวิจารณญาณ การคิดสร๎างสรรค์ ทักษะการแก๎ปัญหา 
ทักษะการส่ือสารและการรํวมมือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด๎วย ท างานอยํางเป็นระบบ มีวินัย 
ความรอบคอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง ใฝุรู๎ มีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ 

เพื่อเข๎าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และการน าไปใช๎  ใช๎นิพจน์ สมการ อสมการและเมทริกซ์ 
อธิบายความสัมพันธ์หรือชํวยแก๎ปัญหาท่ีก าหนดให๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบ้ืองต๎นในการส่ือสารและส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 
2. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต๎น ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และอ๎างเหตุผล 

        3.  เข๎าใจจ านวนจริงและใช๎สมบัติของจ านวนจริงในแก๎ปัญหา 

        4.แก๎สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไมํเกินส่ีและน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
        5.  แก๎สมการและอสมการเศษสํวนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 

        6.  แก๎สมการและอสมการคําสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียวและน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 

 
รวมทั้งหมด    6  ผลการเรียนรู้ 
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ค31202 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน  ฟังก์ชันประกอบ ฟงัก์ชันผกผัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม จุดและเส๎นตรง วงกลม พาราโบลา 
วงรีไฮเพอร์โบลา 

โดยใช๎ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได๎แกํ การแก๎ปัญหา  การส่ือสารและการส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง  การคาดการณ์ การให๎เหตุผล การคิดสร๎างสรรค์ การใช๎ส่ือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และแหลํงข๎อมูล ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ได๎แกํ ทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การคิดและการแก๎ปัญหา ประกอบด๎วยการคิดอยํางมีวิจารณญาณ การคิดสร๎างสรรค์ ทักษะการแก๎ปัญหา 
ทักษะการส่ือสารและการรํวมมือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด๎วย ท างานอยํางเป็นระบบ มีวินัย 
ความรอบคอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง ใฝุรู๎ มีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ 

เพื่อเข๎าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม เรขาคณิตวิเคราะห์ ใช๎
นิพจน์ สมการ อสมการและเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือชํวยแก๎ปัญหาท่ีก าหนดให๎ และน าไปใช๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 

  1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน 
  2.  ใช๎สมบัติของฟังก์ชันในการแก๎ปัญหา 

  3. เข๎าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 

 4. แก๎สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหาสาระการวัดและ
เรขาคณิต 

  5.เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก๎ปัญหา 
 
รวมทั้งหมด   5  ผลการเรียนรู้ 
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ค32201 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาความรู๎พื้นฐานเบ้ืองต๎น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให๎เหตุผล  และการแก๎ปัญหาในสาระ
ตํอไปนี้  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม 
กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  การค านวณคําโดยประมาณโดยใช๎ลอการิทึม การ
แก๎สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์  ฟังก์ชันไซน์ โคไซน์ 
และฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ  กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลตํางของ
จ านวนจริงหรือมุม  อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  กฎของไซน์และโคไซน์  เวกเตอร์ในสองมิติและสามมิติ  
เวกเตอร์  การบวกและการลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ด๎วยสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์      ผลคูณเชิง
เวกเตอร ์
 การจัดประสบการณ์และสร๎างสถานการณ์ท่ีใกล๎ตัวให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  
สรุป  รายงาน  เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหา  มีทักษะการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผลและน า
ประสบการณ์ด๎านความรู๎  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎ส่ิงตํางๆ และใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคํา  และมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็น
ระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน  ฟังกชั์นเอกซ์โพเนนเซียล   ฟังก์ชัน 
ลอการิทึมและเขียนกราฟของฟังก์ชันท่ีก าหนดให๎ได๎ 
2. นักเรียนสามารถน าความรู๎เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล และ  ฟังก์ชันลอการิทึมไป 
ใช๎แก๎ปัญหา 
3. นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติและเขียนกราฟของฟังก์ชันท่ี 
ก าหนดให๎ได๎ 
4. นักเรียนสามารถน าความรู๎เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช๎แก๎ปัญหาได๎ 
5. นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ 
6. นักเรียนสามารถหาผลบวกเวกเตอร์   ผลคูณเวกเตอร์ด๎วยสเกลาร์    ผลคูณเชิงสเกลาร์ 
และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได๎ 
7. นักเรียนสามารถหาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ท่ีก าหนดให๎ได๎ 

 
รวมทั้งหมด    7  ผลการเรียนรู้ 
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ค32202 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาความรู๎พื้นฐานเบ้ืองต๎น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให๎เหตุผลและการฝึกการแก๎ปัญหาใน
เรื่องตํอไปนี ้ จ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ๎อน  กราฟและคําสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ๎อน  จ านวนเชิงซ๎อน  ใน
รูปเชิงขั้ว  สมการพหุนาม  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  กราฟ  กราฟออยเลอร์  การประยุกต์ของกราฟ ความน่าจะ
เป็น  กฏเกณฑ์เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการนับและแฟกทอเรียล n  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมูํ  ทฤษฎีบททวินาม  
ความนําจะเป็นและทฤษฎีท่ีส าคัญบางประการของความนําจะเป็น 
 การจัดประสบการณ์และสร๎างสถานการณ์ท่ีใกล๎ตัว  ให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยปฏิบัติจริง  
ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหา  มีทักษะการแก๎ปัญหา  การให๎เหตุผลและ น า
ประสบการณ์ด๎านความรู๎  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎ส่ิงตํางๆ และใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์  รวมท้ังเห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็น
ระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ๎อน  เขียนกราฟและหาคําสัมบูรณ์ของจ านวน 
เชิงซ๎อนได๎ 
2. หารากท่ี n  ของจ านวนเชิงซ๎อนเมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวก 
3. แก๎สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและมีดีกรีไมํเกินสาม 
4. เขียนกราฟเมื่อก าหนดจุดและเส๎นให๎  และระบุได๎วํากราฟท่ีก าหนดให๎เป็นกราฟ                  
ออยเลอร์หรือไมํ 
5. น าความรู๎เรื่องกราฟไปใช๎แก๎ปัญหาบางประการได๎ 
6. แก๎โจทย์ปัญหาโดยใช๎กฎเกณฑ์เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการนับวิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมูํ 
7. น าความรู๎เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช๎ได๎ 
8. หาความนําจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดให๎ได๎ 

 
รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 200 - 
 

ค33201 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาความรู๎พื้นฐานเบ้ืองต๎น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให๎เหตุผลและฝึกการแก๎ปัญหาในเรื่อง
ความหมายและขอบเขตวิชาสถิติ  การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการน าเสนอข๎อมูล  คํากลางของข๎อมูล   
คําเฉล่ียเลขคณิต  มัธยฐาน  ฐานนิยม  การวัดต าแหนํงของข๎อมูลโดยใช๎ควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์  
สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวัดการกระจายสัมบูรณ์  การวัดการกระจายสัมพัทธ์  การแจกแจงปกติ คํา
มาตรฐาน  พื้นท่ีใต๎เส๎นโค๎งปกติ  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหวํางข๎อมูล  แผนภาพการกระจาย   
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหวํางข๎อมูลท่ีประกอบด๎วยสองตัวแปร  ความสัมพันธ์เชิงของข๎อมูลท่ีอยูํในรูป
อนุกรมเวลา  
 โดยจัดประสบการณ์และสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ  การแก๎ปัญหาโดยใช๎
เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด๎านความรู๎  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ี
ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎ส่ิงตํางๆ  และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอ
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ
และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู๎วิธีการส ารวจความคิดเห็นอยํางงํายและสามารถน าผลจากการส ารวจไปชํวยในการ 
ตัดสินใจได๎ 
2. เลือกใช๎คํากลางท่ีเหมาะสมกับข๎อมูลท่ีก าหนดและวัตถุประสงค์ท่ีต๎องการได๎ 
3. วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คํากลางของข๎อมูล การวัดต าแหนํงท่ีของข๎อมูลและการวัดการ 
กระจายได๎ 
4. น าความรู๎เรื่องคํามาตรฐานไปใช๎ในการเปรียบเทียบข๎อมูลได๎ 
5. หาพื้นท่ีใต๎เส๎นโค๎งปกติและน าความรู๎เกี่ยวกับพื้นท่ีใต๎เส๎นโค๎งปกติไปใช๎ได๎ 
6. เข๎าใจความหมายของการสร๎างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข๎อมูลท่ีประกอบด๎วยสอง 
ตัวแปร 
7. สร๎างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข๎อมูลท่ีประกอบด๎วยสองตัวที่อยูํในรูปอนุกรมเวลา 
โดยใช๎เครื่องค านวณ 
8. ใช๎ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข๎อมูลท านายคําตัวแปรตามเม่ือก าหนดตัวแปรอิสระ 

 
รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 
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ค33202 คณิตศาสตร์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาความรู๎พื้นฐานเบ้ืองต๎น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให๎เหตุผลและฝึกการแก๎ปัญหาในเรื่อง  
ล าดับและอนุกรม  ล าดับอนันต์  และอนุกรมอนนัต์  แคลคูลัส  ลิมิตและความตํอเนื่องของฟังก์ชัน ลิมิตของ
ฟังก์ชัน  ความตํอเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพนัธ์ของฟังก์ชันอัตราการเปล่ียนแปลง  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิตโดยใช๎สูตร  การหาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพชีคณิตโดยใช๎สูตรอนุพันธ์ฟังก์ชันคอมโพสิท  อนุพันธ์อันดับ
สูง  การประยุกต์อนุพันธ์  ความชันของเส๎นโค๎งและเส๎นสัมผัสเส๎นโค๎ง  คําสูงสุดและต่ าสุด  ปริพันธ์ไมํจ ากัด
เขต  ปริพันธ์จ ากัดเขต  พื้นท่ีปิดล๎อมด๎วยเส๎นโค๎ง  ก าหนดการเชิงเส้น  กราฟของอสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร  
การสร๎างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค าตอบของปัญหา 
 โดยจัดประสบการณ์และสร๎างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล๎ตัวให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎
เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด๎านความรู๎  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ี
ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎ส่ิงตํางๆ  และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์  รวมท้ังเห็นคุณคําและมีเจตคติท่ีดีตํอ
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยํางเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาลิมิตของล าดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได๎ 
2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได๎ 
3. น าความรู๎เรื่องล าดับและอนุกรมไปใช๎แก๎ปัญหาได๎ 
4. หาลิมิตของฟังก์ชันท่ีก าหนดให๎ได๎ 
5. บอกได๎วําฟังก์ชันท่ีก าหนดให๎เป็นฟังก์ชันตํอเนื่องหรือไมํ 
6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันท่ีก าหนดให๎ได๎ 
7. น าความรู๎เรื่องอนุพันธ์มาประยุกต์ใช๎หาความชันของเส๎นโค๎ง เส๎นสัมผัสเส๎นโค๎ง  
คําสูงสุดและต่ าสุดได๎ 
8. หาปริพันธ์ไมํจ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันท่ีก าหนดให๎ได๎   
9. หาพื้นท่ีท่ีปิดล๎อมด๎วยเส๎นโค๎งบนชํวงท่ีก าหนดให๎ได๎ 
10. สร๎างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และใช๎วิธีการก าหนดการเชิงเส๎นท่ีใช๎กราฟของ 
สมการและอสมการท่ีมีสองตัวแปรในการแก๎ปัญหาได๎ 

 
รวมทั้งหมด    10    ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1   จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1  จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5       หนํวยกิต 
ว31104 วิทยาการค านวณ 1   จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5       หนํวยกิต 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมีพื้นฐาน) จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2  (ฟิสิกส์พื้นฐาน) จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2  จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5       หนํวยกิต 
ว32104 วิทยาการค านวณ 2   จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5       หนํวยกิต 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1  จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2  จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว33103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3  จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5       หนํวยกิต 
ว33104 วิทยาการค านวณ3   จ านวน 20 ช่ัวโมง 0.5       หนํวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม (บังคับเลือก) 
ว31201 ฟิสิกส์ 1    จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว31202 ฟิสิกส์ 2    จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5       หนํวยกิต 
ว32203 ฟิสิกส์ 3    จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว32204 ฟิสิกส์ 4    จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0      หนํวยกิต 
ว33205 ฟิสิกส์ 5    จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5       หนํวยกิต 
ว33206 ฟิสิกส์ 6    จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว31221 เคมี 1     จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว31222 เคมี 2     จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5       หนํวยกิต 
ว32223 เคมี 3     จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว32224 เคมี 4     จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5       หนํวยกิต 
ว33225 เคมี 5     จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว33226 เคมี 6     จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว31241 ชีววิทยา 1    จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว31242 ชีววิทยา 2    จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว32243 ชีววิทยา 3    จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว32244 ชีววิทยา 4    จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5       หนํวยกิต 
ว33245 ชีววิทยา 5    จ านวน 60 ช่ัวโมง 1.5       หนํวยกิต 
ว33246 ชีววิทยา 6    จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 

 ว33261 โลกและดาราศาสตร์   จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว32281 การเขียนเว็บไซต์ด๎วย HTML  จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว33282 ภาษาซี     จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว33283 การจัดการฐานข๎อมูล   จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
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รายวิชาเพ่ิมเติม 
ว30201 สะเต็มศึกษา 1     จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว30202 สะเต็มศึกษา 2     จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว30203 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 1 จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว30204 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 2 จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว30205 เทคนิคการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0      หนํวยกิต 
ว30206 เทคนิคการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 

 ว30207 การออกแบบส่ิงของเครื่องใช๎  จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
  ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ว30208 การเขียนเว็บไซต์    จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว30209 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก   จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว30210 มัลติมีเดีย(การตัดตํอวีดีโอ)  จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
ว30211 การซํอมบ ารุงคอมพิวเตอร ์  จ านวน 40 ช่ัวโมง 1.0       หนํวยกิต 
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ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ องค์ประกอบ
ของระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม เซลล์และโครงสร๎างพื้นฐานของเซลล์ การล าเลียงสารเข๎า
และออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ าและแรํธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในรํางกายมนุษย์ ระบบภูมิค๎ุมกัน 
ความผิดปกติของระบบภูมิค๎ุมกัน ศึกษาการสร๎างอาหารของพืชด๎วยกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสงสาร
สังเคราะห์จากพืช ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชตํอส่ิงเร๎า ยีนและการ
ถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีน
และโครโมโซม การใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตจากการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ การคัดเลือกโดยธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและการสรุป  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิดความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎และน า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เฝูาระวังและพัฒนาส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยนื มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว. 1.1 ม.4/1    ม.4/2   ม.4/3   ม.4/4 
ว. 1.2 ม.4/1    ม.4/2   ม.4/3   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   
ว. 1.3   ม.4/1    ม.4/2   ม.4/     ม.4/4   ม.4/5   ม.4/6 

 
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด 
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ว31103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้น
และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร๎าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก๎ปัญหาท่ีค านึงถึง
ผลกระทบตํอสังคมในประเด็นท่ีเกี่ยวข๎องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ซึ่งใช๎ความรู๎ ทักษะ และเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก๎ปัญหาได๎อยําง
ถูกต๎อง เหมาะสม ปลอดภัย ค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบและน าเสนอ
ผลงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว 4.1  ม.4/1   ม.4/2   ม.4/3   ม.4/4   ม.4/5 
 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
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ว31104 วิทยาการค านวณ 1 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาหลักการของแนวคิดของค านวณ การแยกสํวนประกอบและการยํอยปัญหา การหารูปแบบการ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอยํางและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณเพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช๎
แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบข้ันตอนวิธีส าหรับแก๎ปัญหา การแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การระบุข๎อมูล
เข๎า ข๎อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า การจัดเรียงและค๎นหาข๎อมูล 
ตัวอยํางการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก๎ปัญหาด๎วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอยํางโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผล และเผยแพรํ ในการพัฒนาโครงงานท่ีมี
การบูรณาการรํวมกับวิชาอื่นและเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว 4.2  ม.4/1 
 

รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
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ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมีพื้นฐาน) 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับธาตุหรือสารประกอบ  เปรียบเทียบแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับ
แบบจ าลองอะตอมแบบกลํุมหมอก เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ไอโซโทป  ตารางธาตุ พันธะโคเวเลนต์  
พันธะเด่ียว พันธะคํูหรือพันธะสาม และระบุจ านวนอิเล็กตรอนคํูรํวมพันธะ สภาพขั้ว  พันธะไฮโดรเจน 
ความสัมพันธ์ระหวํางจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหวํางโมเลกุลตามสภาพขั้ว พันธะไอออนิก  
สารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  สมบัติทางกายภาพระหวํางพอลิ
เมอร์และมอนอเมอร์ ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิดตํางๆ  
สมบัติเทอร์มอพลาสติก  เทอร์มอเซตของพอลิเมอร์  และการน าพอลิเมอร์ไปใช๎ประโยชน์  ผลกระทบของการ
ใช๎ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ท่ีมีตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม  ปฏิกิริยาเคมี  ปัจจัยท่ีมีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีท่ีใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือในอุตสาหกรรม ปฏิกิริยารีดอกซ์  สารกัมมันตรังสี                                 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค๎นข๎อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การ
เปรียบเทียบ  การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย และการทดลอง  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสิน  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
                  ว2.1 ม.5/1-25 
 
รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 
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ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์พื้นฐาน) 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางการกระจัด เวลา ความเร็ว และความเรํง ของการเคล่ือนท่ีใน
แนวตรง  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบส่ัน และการน าไปใช๎
ประโยชน์ตํางๆ ความสัมพันธ์ระหวํางแรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสนามโน๎มถํวง ของอนุภาคในสนามไฟฟูา 
ของอนุภาคในสนามแมํเหล็ก และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์
ระหวํางมวลกับพลังงานท่ีปลดปลํอยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน การเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน
ไฟฟูา และน าเทคโนโลยีมาแก๎ปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการด๎านพลังงานโดยเน๎นด๎านประสิทธิภาพและ
ความค๎ุมคําด๎านคําใช๎จําย สมบัติของคล่ืนกล ความสัมพันธ์ระหวํางอัตราเร็ว ความถ่ีและความยาวคล่ืน การ
เกิดคล่ืนเสียง บีตส์ของเสียง ความเข๎มเสียง ระดับความเข๎มเสียง การได๎ยินเสียง คุณภาพเสียง และการน า
ความรู๎เกี่ยวกับเสียงไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี 
การท างานของแผํนกรองแสงสี การผสมแสงสี และการน าไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน คล่ืนแมํเหล็กไฟฟูา 
สํวนประกอบคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูาและหลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิดท่ีอาศัยคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูา รวมถึง
การส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูาในการสํงผํานสารสนเทศและเปรียบเทียบการส่ือสารด๎วยสัญญาณแอ
นะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล   
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล  
และการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด ความเข๎าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด      

ว2.2   ม.5/1-10  
ว2.3   ม.5/1-12 

 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาหลักการของการท าโครงงาน น าความรู๎และทักษะจากศาสตร์ตํางๆ รวมทั้งทรัพยากรในการ
สร๎างหรือพัฒนาช้ินงานหรือวิธีการเพื่อแก๎ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกในการท างาน การท าโครงงานการ
ออกแบบและเทคโนโลยี สามารถด าเนินการได๎โดยเริ่มจาก การส ารวจ สถานการณ์ปัญหาท่ีสนใจ เพื่อก าหนด
หัวข๎อ โครงงาน แล๎วรวบรวมข๎อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎อง กับปัญหาออกแบบแนวทางการแก๎ปัญหา วางแผน 
และด าเนินการแก๎ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก๎ไขวิธีการแก๎ปัญหาหรือช้ินงาน และ น าเสนอวิธีการ
แก๎ปัญหา  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว 4.1  ม.5/1 
 
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
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ว32104 วิทยาการค านวณ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาการน าความรู๎ด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎แก๎ปัญหากับ
ชีวิตจริง รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูล จัดเก็บจัดเตรียมข๎อมูลให๎พร๎อมกับการประมวลผล และสามารถเลือก
เครื่องมือในการประมวลผลในอยํางเหมาะสม การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ การสร๎างหรือพัฒนาช้ินงานหรือ
วิธีการ             เพื่อแก๎ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกในการท างาน หรือเพิ่มมูลคําให๎บริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ี
ใช๎ในชีวิตจริงอยํางสร๎างสรรค์  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว 4.2 ม.5/1 
 

รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
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ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาเกี่ยวกับการก าเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด          
บิกแบงในชํวงเวลาตําง ๆ ตามวิวัฒนาการ ของเอกภพ  หลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์
ระหวํางความเร็วกับระยะทาง ของกาแล็กซีรวมทั้งข๎อมูลการค๎นพบไมโครเวฟ พื้นหลังจากอวกาศ  โครงสร๎าง
และองค์ประกอบของกาแล็กซี ทางช๎างเผือก และระบุต าแหนํงของระบบสุริยะ พร๎อมอธิบายเช่ือมโยงกับการ
สังเกตเห็น ทางช๎างเผือกของคนบนโลก  กระบวนการเกิดดาวฤกษ์โดยแสดง การเปล่ียนแปลงความดัน 
อุณหภูมิขนาด จากดาวฤกษ์กํอนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์  ปัจจัยท่ีสํงผลตํอความสํองสวํางของ ดาวฤกษ์และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความ สํองสวํางกับโชติมาตรของดาวฤกษ์  ความสัมพันธ์ระหวํางสีอุณหภูมิผิว 
และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
ล าดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธ์กับมวลต้ังต๎น และวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสมบัติบางประการ ของดาวฤกษ์  
กระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบํง เขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของ ดาวเคราะห์ท่ีเอื้อตํอ
การด ารงชีวิต  โครงสร๎างของดวงอาทิตย์การเกิด ลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ น าเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง กับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะท่ีมีตํอโลก รวมท้ังประเทศไทย        
การส ารวจอวกาศ โดยใช๎ กล๎องโทรทรรศน์ในชํวงความยาวคล่ืนตําง ๆ ดาวเทียมยานอวกาศสถานีอวกาศและ
น าเสนอ แนวคิดการน าความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี อวกาศมาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน หรือในอนาคต 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต        
การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผลเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด และความเข๎าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยา
ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีถูกต๎องเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด      

ว3.1 ม.6/1-10  
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาเกี่ยวกับการแบํงช้ันและสมบัติของโครงสร๎างโลก พร๎อมยกตัวอยํางข๎อมูลท่ีสนับสนุน  หลักฐาน
ทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุน การเคล่ือนท่ีของแผํนธรณ  สาเหตุและรูปแบบแนวรอยตํอของแผํนธรณีท่ีสัมพันธ์
กับการเคล่ือนท่ีของ แผํนธรณีพร๎อมยกตัวอยํางหลักฐาน ทางธรณีวิทยาท่ีพบ   กระบวนการเกิดภูเขาไฟ
ระเบิด รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและ น าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตน ให๎
ปลอดภัย  กระบวนการเกิด ขนาดและ ความรุนแรง และผลจากแผํนดินไหว รวมทั้ง สืบค๎นข๎อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย  
การเกิดและผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบ และน าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและ
การ ปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย  ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตํอการได๎รับพลังงาน จากดวงอาทิตย์แตกตํางกันในแตํละ
บริเวณของโลก           การหมุนเวียนของอากาศ ท่ีเป็น ผลมาจากความแตกตํางของความกดอากาศ  ทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีของอากาศ ท่ีเป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก  การหมุนเวียนของอากาศตามเขต 
ละติจูด และผลท่ีมีตํอภูมิอากาศ  ปัจจัยและผลท่ีท าให๎เกิดการหมุนเวียนของน้ า ผิวหน๎าในมหาสมุทรและ
รูปแบบการหมุนเวียน ของน้ าผิวหน๎า     ในมหาสมุทร  ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเปล่ียนแปลง ภูมิอากาศของโลก 
พร๎อมท้ังน าเสนอแนวปฏิบัติ เพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ท่ีสํงผลตํอการ เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก  แปล
ความหมายสัญลักษณ์ลมฟูาอากาศ ท่ีส าคัญจากแผนท่ีอากาศ และน าข๎อมูล สารสนเทศตําง ๆ มาวางแผนการ
ด าเนินชีวิต ให๎สอดคล๎องกับสภาพลมฟูาอากาศ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต        
การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผลเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด และความเข๎าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยา
ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีถูกต๎องเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด      

ว3.2   ม.5/1-14 
 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 214 - 
 

ว33103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาหลักการของการท าโครงงาน น าความรู๎และทักษะจากศาสตร์ตํางๆ รวมทั้งทรัพยากรในการ
สร๎างหรือพัฒนาช้ินงานหรือวิธีการเพื่อแก๎ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกในการท างาน การท าโครงงานการ
ออกแบบและเทคโนโลยี สามารถด าเนินการได๎โดยเริ่มจาก การส ารวจ สถานการณ์ปัญหาท่ีสนใจ เพื่อก าหนด
หัวข๎อ โครงงาน แล๎วรวบรวมข๎อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎อง กับปัญหาออกแบบแนวทางการแก๎ปัญหา วางแผน           
และด าเนินการแก๎ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก๎ไขวิธีการแก๎ปัญหาหรือช้ินงาน และ น าเสนอวิธีการ
แก๎ปัญหา  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว 4.1  ม.5/1 
 
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
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ว33104 วิทยาการค านวณ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต    

ศึกษาหลักการของการน าเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบท่ีสามารถส่ือสาร เข๎าใจได๎งําย 
สามารถแบํงปัน ข๎อมูลสารสนเทศได๎อยํางถูกต๎อง ปลอดภัย มีจริยธรรม ไมํลํวงเกินผ๎ูอื่น  รวมถึงไมํก๎าวกํายสิทธิ
ความเป็นสํวนตัวของผ๎ูอื่น วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอในรูปแบบของ การ
เขียนบล็อก แอพโหลดวีดีโอ ภาพอินโฟกราฟฟิค โดยค านึงถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตํอการ
ด าเนินชีวิตสังคมและวัฒนธรรม  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว 4.2 ม.5/1 
 
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
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ว31201 ฟิสิกส์ 1 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาความรู๎ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ การวัด
และการบันทึกผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ความไมํแนํนอนในการวัด เลขนัยส าคัญ การบันทึกผลการค านวณ       
การทดลองทางฟิสิกส์ การรายงานความคลาดเคล่ือน การวิเคราะห์ผลการทดลอง ความสัมพันธ์ระหวําง
ต าแหนํง การกระจัดและระยะทาง อัตราเร็วและความเร็ว ความเรํงของการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมี
ความเรํงคงตัว กราฟของการเคล่ือนท่ีแนวตรง สมการส าหรับการเคล่ือนท่ีแนวตรง การตกแบบเสรี แรงลัพธ์
ของแรงสองแรงท่ีท ามุมตํอกัน กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน การใช๎กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงเสียดทานระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคํูหนึ่งๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคล่ือนท่ี 
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคํูหนึ่งๆ การน าความรู๎เรื่องแรงเสียดทานไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน แรงดึงดูดระหวํางมวล กฎความโน๎มถํวงสากล สนามโน๎มถํวง แรงโน๎มถํวงและน้ าหนัก และการ
ประยุกต์ใช๎กฎการเคล่ือนท่ี  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล      
และการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด ความเข๎าใจ สามารถส่ือสารส่ิง ท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎น และอธิบายการค๎นหาความรู๎ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์ท่ีมีผลตํอการแสวงหาความรู๎ใหมํและการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได๎ถูกต๎องเหมาะสม โดยน าความคลาดเคล่ือนในการ
วัดมาพิจารณาในการน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจาก
กราฟเส๎นตรง 

3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางต าแหนํง การกระจัด ความเร็ว และความเรํงของการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเรํงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมท้ังทดลองหาคําความเรํงโน๎มถํวงของโลก 
และค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 

4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีท ามุมตํอกัน 
5. เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าตํอวัตถุอิสระทดลอง และอธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของ  นิวตันและ

การใช๎กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ รวมทั้งค านวณปริมาตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
6. อธิบายกฎความโน๎มถํวงสากลและผลของสนามโน๎มถํวงท่ีท าให๎วัตถุมีน้ าหนัก รวมท้ังค านวณปริมาณ

ตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
7. วิเคราะห์ อธิบาย และค านวณแรงเสียดทานระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคํูหนึ่งๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่ง

และวัตถุเคล่ือนท่ี รวมท้ังทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคํูหนึ่งๆ และน า
ความรู๎เรื่องแรงเสียดทานไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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ว31202 ฟิสิกส์ 2 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

ศึกษางานของแรงคงตัวจากสมการพื้นท่ีใต๎กราฟความสัมพันธ์ระหวํางแรงกับต าแหนํง ก าลังเฉล่ีย 
พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ความสัมพันธ์ระหวํางงานกับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหวํางงาน
กับพลังศักย์โน๎มถํวง  ความสัมพันธ์ระหวํางขนาดของแรงท่ีใช๎ดึงสปริงกับระยะท่ีสปริงยืดออก ความสัมพันธ์
ระหวํางงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุํน ความสัมพันธ์ระหวํางงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ งานท่ีเกิดขึ้นจาก
แรงลัพธ์  กฎการอนุรักษ์พลังงานกล ปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสถานการณ์ตํางๆ 
โดยใช๎กฎการอนุรักษ์พลังงานกล การท างาน ประสิทธิภาพ การได๎เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยํางงํายบาง
ชนิดโดยใช๎ความรู๎เรื่องงานและสมดุลกลในการพิจารณา โมเมนตัมของวัตถุ การดลจากสมการและพื้นท่ีใต๎
กราฟ ความสัมพันธ์ระหวํางแรงลัพธ์กับเวลา ความสัมพันธ์ระหวํางแรงดลกับโมเมนตัม ปริมาณตํางๆ ท่ี
เกีย่วกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติท้ังแบบยืดหยุํน ไมํยืดหยุํน การดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติท่ีเป็นไปตามกฎ
การอนุรักษ์โมเมนตัม สมดุลกล  ของวัตถุ โมเมนต์และผลรวมของโมเมนต์ท่ีมีตํอการหมุน แรงคํูควบ ผลของ
แรงคํูควบท่ีมีตํอสมดุลของวัตถุ แผนภาพของแรงท่ีกระท าตํอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยูํในสมดุลกล สมดุลของแรง
สามแรง สภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุเมื่อแรงท่ีกระท าตํอวัตถุผํานศูนย์กลางมวลของวัตถุ และผลของศูนย์ถํวงท่ี
มีตํอเสถียรภาพของวัตถุ การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจก-ไทล์และปริมาณตํางๆ ของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
ความสัมพันธ์ระหวํางแรงสํูศูนย์กลาง    รัศมีของการเคล่ือนท่ี อัตราเร็วเชิงเส๎น อัตราเร็วเชิงมุม มวลของวัตถุ
ในการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ และการประยุกต์ใช๎ความรู๎การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในการอธิบาย
การโคจรของดาวเทียม 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล     
และการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด ความเข๎าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ท่ีมีตํอการหมุน แรงคํูควบและผลของ
แรงคํูควบท่ีมีตํอสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าตํอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยูํในสมดุลกล และ
ค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 

2. สังเกต และอธิบายสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุเมื่อแรงท่ีกระท าตํอวัตถุผํานศูนย์กลางมวลของวัตถุ 
และผลของศูนย์ถํวงท่ีมีตํอเสถียรภาพของวัตถุ 

3. วิเคราะห์ และค านวณงานของแรงคงตัวจากสมการและพื้นท่ีใต๎กราฟความสัมพันธ์ระหวํางแรงกับ
ต าแหนํง รวมทั้งอธิบาย และค านวณก าลังเฉล่ีย 

4. อธิบาย และค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหวํางงาน
กับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหวํางงานกับพลังงานศักย์โน๎มถํวง ความสัมพันธ์ระหวํางขนาดของแรงท่ีใช๎ดึง
สปริงกับระยะท่ีสปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหวํางงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุํน รวมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวํางงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และค านวณงานท่ีเกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 

5. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมท้ังวิเคราะห์ และค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง  
กับการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสถานการณ์ตํางๆ โดยใช๎กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
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6. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได๎เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยํางงํายบางชนิด 
โดยใช๎ความรู๎เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได๎เปรียบเชิงกล 

7. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นท่ีใต๎กราฟ ความสัมพันธ์
ระหวํางแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางแรงดลกับโมเมนตัม 

8. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ท้ังแบบยืดหยุํน        
ไมํยืดหยุํน และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

9. อธิบาย วิเคราะห์ และค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์และ
ทดลองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางแรงสํูศูนย์กลาง รัศมีของการเคล่ือนท่ีอัตราเร็วเชิงเส๎น 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ รวมท้ังค านวณปริมาณตํางๆ         
ท่ีเกี่ยวข๎องและประยุกต์ใช๎ความรู๎การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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ว32203 ฟิสิกส์ 3 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยํางงํายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ๎มอยํางงําย รวมท้ังค านวณ
ปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการส่ันพ๎อง ศึกษาปรากฏการณ์คล่ืน ชนิดของ
คล่ืนสํวนประกอบของคล่ืน การแผํของหน๎าคล่ืนด๎วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคล่ืนตาม
หลักการซ๎อนทับ พร๎อมท้ังค านวณอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคล่ืน อธิบายการสะท๎อน การหักเหการ
แทรกสอด และการเล้ียวเบนของคล่ืนผิวน้ ารวมท้ังค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ศึกษาการเกิดเสียง การ
เคล่ือนท่ีของเสียง ความสัมพันธ์ระหวํางคล่ืน การกระจัดของอนุภาคกับคล่ืนความดัน ความสัมพันธ์ระหวําง
อัตราเร็วของเสียง       ในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิในหนํวยองศาเซลเซียส สมบัติของคล่ืนเสียง ได๎แกํ การ
สะท๎อน การหักเห การแทรกสอด การเล้ียวเบน รวมท้ังค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง ศึกษาความเข๎มเสียง 
ระดับเสียง องค์ประกอบของการได๎ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมท้ังค านวณปริมาณตํางๆ ท่ี
เกี่ยวข๎อง การเกิดการส่ันพ๎องของอากาศในทํอปลายเปิดหนึ่งด๎าน รวมท้ังสังเกตและอธิบายการเกิดบีต คล่ืน
นิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และน าความรู๎เรื่อง
เสียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของแสง สมบัติการแทรกสอดของแสงผํานสลิตคํูและ
เกรตติง การสะท๎อนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะท๎อน การเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนส์
บาง ความสัมพันธ์ระหวํางระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมท้ังค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
และน าความรู๎เรื่องการหักเหของแสงผํานเลนส์บางไปใช๎ประโยชน์        ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับแสง การมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี       และการผสมแสงสีรวมท้ังอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล     
และการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด ความเข๎าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลอง และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยํางงํายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกต๎ุมอยําง
งําย รวมทั้งค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 

2. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการส่ันพ๎อง 
3. อธิบายปรากฏการณ์คล่ืน ชนิดของคล่ืนสํวนประกอบของคล่ืน การแผํของหน๎าคล่ืนด๎วยหลักการ    

ของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคล่ืนตามหลักการซ๎อนทับ พร๎อมท้ังค านวณอัตราเร็ว ความถี่ และความยาว
คล่ืน 

4. สังเกต และอธิบายการสะท๎อน การหักเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบนของคล่ืนผิวน้ า รวมท้ัง
ค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 

5. อธิบายการเกิดเสียง การเคล่ือนท่ีของเสียง ความสัมพันธ์ระหวํางคล่ืน การกระจัดของอนุภาคกับ
คล่ืนความดัน ความสัมพันธ์ระหวํางอัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิในหนํวยองศาเซลเซียส สมบัติ
ของคล่ืนเสียง ได๎แกํ การสะท๎อน การหักเห การแทรกสอด การเล้ียวเบน รวมท้ังค านวณปริมาณตํางๆ ท่ี
เกี่ยวข๎อง 
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6. อธิบายความเข๎มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได๎ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง 
รวมทั้งค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 

7. ทดลอง และอธิบายการเกิดการส่ันพ๎องของอากาศในทํอปลายเปิดหนึ่งด๎าน รวมท้ังสังเกตและ
อธิบายการเกิดบีต คล่ืนนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และ
น าความรู๎เรื่องเสียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

8. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผํานสลิตคํูและเกรตติง การเล้ียวเบน และการแทรก
สอดของแสงผํานสลิตเด่ียวรวมทั้งค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 

9. ทดลอง และอธิบายการสะท๎อนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะท๎อน เขียนรังสีของแสงและค านวณ
ต าแหนํงและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมรวมทั้งอธิบายการน า
ความรู๎เรื่องการสะท๎อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวํางความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท๎อนกลับหมดของแสง และ
ค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 

11. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนส์บาง หาต าแหนํง ขนาด ชนิดของภาพ 
และความสัมพันธ์ระหวํางระยะวัตถุระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมท้ังค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และ
อธิบายการน าความรู๎เรื่องการหักเหของแสงผํานเลนส์บางไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

12. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับแสง เชํน รุ๎ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท๎องฟูาเป็นสี
ตํางๆ ในชํวงเวลาตํางกัน 

13. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสีรวมท้ังอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
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ว32204 ฟิสิกส์ 4 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับไฟฟูาสถิต การค านวณแรงไฟฟูาตามกฎของคูลอมบ์ ค านวณ
สนามไฟฟูาและแรงไฟฟูาท่ีกระท ากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟูาท่ีอยูํในสนามไฟฟูา การหาสนามไฟฟูาลัพธ์
เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ การค านวณพลังงานศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา และความตําง
ศักย์ระหวํางสองต าแหนํงใดๆ สํวนประกอบของตัวเก็บประจุ  ความสัมพันธ์ระหวํางประจุไฟฟูา ความตํางศักย์ 
และความจุของตัวเก็บประจุ และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ ความจุสมมูล และการน าความรู๎เรื่องไฟฟูา
สถิตไปอธิบายหลักการท างาน     ของเครื่องใช๎ไฟฟูาบางชนิด และปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน การ
เคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟูาในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเล่ือนของอิเล็กตรอนอิสระ ความ
หนาแนํนของอิเล็กตรอนในลวดตัวน า              และพื้นท่ีหน๎าตัดของลวดตัวน า กฎของโอห์ม ความสัมพันธ์
ระหวํางความต๎านทานกับความยาวพื้นท่ีหน๎าตัด     และสภาพต๎านทานของตัวน าโลหะท่ีอุณหภูมิคงตัว การ
ค านวณอีเอ็มเอฟของแหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสตรง พลังงานไฟฟูา ก าลังไฟฟูา ค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการ
ตํอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน การเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา การน าเทคโนโลยีมา
แก๎ปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการทางด๎านพลังงานไฟฟูาโดยเน๎นด๎านประสิทธิภาพและความค๎ุมคําด๎าน
คําใช๎จําย 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล  และการ
อภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด ความเข๎าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟูาให๎มีประจุไฟฟูาโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวน าไฟฟูาสถิต 

2. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟูาตามกฎของคูลอมบ์ 
3. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟูาและแรงไฟฟูาท่ีกระท ากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟูาท่ีอยูํใน

สนามไฟฟูา รวมทั้งหาสนามไฟฟูาลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
4. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูาและความตํางศักย์ระหวํางสองต าแหนํงใดๆ 
5. อธิบายสํวนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหวํางประจุไฟฟูา ความตํางศักย์ และความจุ  

ของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูลรวมท้ังค านวณปริมาณตํางๆ          
ท่ีเกี่ยวข๎อง 

6. น าความรู๎เรื่องไฟฟูาสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช๎ไฟฟูาบางชนิด และปรากฏการณ์      
ในชีวิตประจ าวัน 

7. อธิบายการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟูาในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหวําง
กระแสไฟฟูาในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเล่ือนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนํนของอิเล็กตรอนในลวด
ตัวน าและพื้นท่ีหน๎าตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
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8. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความต๎านทานกับความยาว
พื้นท่ีหน๎าตัด และสภาพต๎านทานของตัวน าโลหะท่ีอุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง รวมท้ัง
อธิบายและค านวณความต๎านทานสมมูล เมื่อน าตัวต๎านทานมาตํอกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

9. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและค านวณ
พลังงานไฟฟูา และก าลังไฟฟูา 

10. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตํอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานรวมท้ัง
ค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องในวงจรไฟฟูากระแสตรงซึ่งประกอบด๎วยแบตเตอรี่และตัวต๎านทาน 

11. อธิบายการเปล่ียนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา รวมท้ังสืบค๎นและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ท่ีน ามาแก๎ปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการทางด๎านพลังงานไฟฟูา โดยเน๎นด๎านประสิทธิภาพ
และความค๎ุมคําด๎านคําใช๎จําย 
 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
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ว33205 ฟิสิกส์ 5 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

ศึกษาเส๎นสนามแมํเหล็ก ฟลักซ์แมํเหล็ก สนามแมํเหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟูาในลวดตัวน าเส๎นตรงและโซ
เลนอยด์ แรงแมํเหล็กท่ีกระท าตํออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟูาเคล่ือนท่ีในสนามแมํเหล็ก แรงแมํเหล็กท่ีกระท าตํอเส๎น
ลวด          ท่ีมีกระแสไฟฟูาผํานและวางในสนามแมํเหล็ก หลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์ มอเตอร์
ไฟฟูากระแสตรง  การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ หลักการท างานและประโยชน์
ของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ การแปลงอีเอ็มเอฟของหม๎อแปลงและการค านวณปริมาณตํางๆ ท่ี
เกี่ยวข๎อง การเกิด                   และลักษณะเฉพาะของคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูา การส่ือสารโดยอาศัยคล่ืน
แมํเหล็กไฟฟูาในการสํงผํานสารสนเทศ     และเปรียบเทียบการส่ือสารด๎วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณ
ดิจิทัล ศึกษาความร๎อนท่ีท าให๎สสารเปล่ียนอุณหภูมิ ความร๎อนท่ีท าให๎สสารเปล่ียนสถานะ และความร๎อนท่ีเกิด
จากการถํายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน สภาพยืดหยุํนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุท่ีเป็นแทํง 
เมื่อถูกกระท าด๎วยแรงคําตํางๆ ความเค๎นตามยาว ความเครียดตามยาวและมอดุลัสของยัง และน าความรู๎เรื่อง
สภาพยืดหยุํนไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน กฎของแก๏สอุดมคติ แบบจ าลองของแก๏สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส 
และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๏ส งานท่ีท าโดยแก๏สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว ความสัมพันธ์
ระหวํางความร๎อน พลังงานภายในระบบ และงานรวมท้ังค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและน าความรู๎เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช๎  ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการ
อภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด ความเข๎าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สังเกต และอธิบายเส๎นสนามแมํเหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ์แมํเหล็กในบริเวณท่ีก าหนด 
รวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแมํเหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟูาในลวดตัวน าเส๎นตรงและโซเลนอยด์ 

2. อธิบาย และค านวณแรงแมํเหล็กท่ีกระท าตํออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟูาเคล่ือนท่ีในสนามแมํเหล็ก แรง
แมํเหล็กท่ีกระท าตํอเส๎นลวดท่ีมีกระแสไฟฟูาผํานและวางในสนามแมํเหล็ก รัศมีความโค๎งของการเคล่ือนท่ีเมื่อ
ประจุเคล่ือนท่ีต้ังฉากกับสนามแมํเหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหวํางเส๎นลวดตัวน าคํูขนานท่ีมีกระแสไฟฟูาผําน 

3. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง รวมท้ังค านวณปริมาณ
ตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 

4. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณปริมาณ
ตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง รวมทั้งน าความรู๎เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของเครื่องใช๎ไฟฟูา 

5. อธิบาย และค านวณความตํางศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟูาอาร์เอ็มเอส 
6. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็ม

เอฟของหม๎อแปลง และค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
7. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูา แสงไมํโพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส๎น

และแผํนโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน าคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูาในชํวงความถี่ตํางๆ ไปประยุกต์ใช๎และหลักการ
ท างานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง 
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8. สืบค๎น และอธิบายการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแมํเหล็กไฟฟูาในการสํงผํานสารสนเทศและ
เปรียบเทียบการส่ือสารด๎วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

9. อธิบาย และค านวณความร๎อนท่ีท าให๎สสารเปล่ียนอุณหภูมิ ความร๎อนท่ีท าให๎สสารเปล่ียนสถานะ 
และความร๎อนท่ีเกิดจากการถํายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

10. อธิบายสภาพยืดหยุํนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุท่ีเป็นแทํง เมื่อถูกกระท าด๎วยแรงคํา
ตํางๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและค านวณความเค๎นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และน า
ความรู๎เรื่องสภาพยืดหยุํนไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

11. อธิบายกฎของแก๏สอุดมคติและค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
12. อธิบายแบบจ าลองของแก๏สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล

ของแก๏ส รวมทั้งค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
13. อธิบาย และค านวณงานท่ีท าโดยแก๏สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ระหวําง 

ความร๎อน พลังงานภายในระบบ และงานรวมท้ังค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องและน าความรู๎เรื่องพลังงาน
ภายในระบบ  ไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
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ว33206 ฟิสิกส์ 6 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ หลักการท างานของแมนอมิเตอร์
บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก ขนาดแรงพยุงจากของไหล ความตึงผิวของของเหลว แรงหนืดของ
ของเหลว สมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความตํอเนื่อง และสมการแบร์นูลลี และน าความรู๎เกี่ยวกับสมการ
ความตํอเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ตํางๆ ศึกษาสมมติฐานของพลังค์ 
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส๎นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และ
ค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ ทวิภาวะของคล่ืนและ
อนุภาค ความยาวคล่ืนเดอบรอยล์ ศึกษากัมมันตภาพรังสีและความแตกตํางของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
ค านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี จ านวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลาย และครึ่ง
ชีวิต แรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน
ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี รวมท้ังอันตรายและการปูองกันรังสีในด๎านตํางๆ การค๎นคว๎าวิจัย
ด๎านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐาน และการใช๎ประโยชน์จากการค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟิสิกส์อนุภาคในด๎าน
ตํางๆ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล  และการ
อภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด ความเข๎าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบาย และค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมท้ังอธิบาย
หลักการท างานของแมนอมิเตอร์บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

2. ทดลอง อธิบาย และค านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
3. ทดลอง อธิบาย และค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมท้ังสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ

ของเหลว 
4. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความตํอเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมท้ังค านวณ

ปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และน าความรู๎เกี่ยวกับสมการความตํอเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการ
ท างานของอุปกรณ์ตํางๆ 

5. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส๎นสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน รวมทั้งค านวณปริมาณตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 

6. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน  
และฟังก์ชันงานของโลหะ 

7. อธิบายทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค รวมทั้งอธิบาย และค านวณความยาวคล่ืนเดอบรอยล์ 
8. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตํางของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
9. อธิบาย และค านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมท้ังทดลอง อธิบายและค านวณ

จ านวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 
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10. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว รวมท้ังค านวณปริมาณ
ตํางๆ  ท่ีเกี่ยวข๎อง 

11. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชันรวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
12. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี รวมทั้งอันตรายและการปูองกันรังสีในด๎านตํางๆ 
13. อธิบายการค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐาน และการใช๎ประโยชน์จากการ

ค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟิสิกส์อนุภาคในด๎านตํางๆ 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
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ว31221 เคมี 1 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

     ศึกษาวิเคราะห์  เกี่ยวกับข๎อปฏิบัติเบ้ืองต๎นและปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการท า
ปฏิบัติการเคมีเพื่อให๎มีความปลอดภัยท้ังตํอตนเอง ผ๎ูอื่นและส่ิงแวดล๎อม แนวทางแก๎ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ท า
ปฏิบัติการและวัดปริมาณตํางๆ น าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง หนํวยวัด
ปริมาณตํางๆของสาร    และเปล่ียนหนํวยวัดให๎เป็นหนํวยในระบบเอสไอวิวฒันาการแบบจ าลองอะตอม  
อนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับพลังงาน แนวโน๎มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุแทรนซิชัน  ธาตุ
กัมมันตรังสี  ครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี พนัธะไอออนิก  สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส วัฏจักรบอร์น-ฮา
เบอร์  พันธะโคเวเลนต์  เปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์  รวมทั้งค านวณ
พลังงานท่ีเกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาของสาร    โคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ พันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 

     โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค๎นข๎อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การ
เปรียบเทียบ  การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย และการทดลอง  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  
สามารถส่ือสารส่ิง ท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสิน  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอก และอธิบายข๎อปฏิบัติเบ้ืองต๎น และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมี
เพื่อให๎มคีวามปลอดภัยท้ังตํอตนเอง ผ๎ูอื่นและส่ิงแวดล๎อม และเสนอแนวทางแก๎ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

2. เลือก และใช๎อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
3. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
4. ระบุหนํวยวัดปริมาณตําง ๆ ของสาร และเปล่ียนหนํวยวัดให๎เปน็หนํวยในระบบเอสไอด๎วยการใช๎แฟก

เตอร์เปล่ียนหนํวย 
5. สืบค๎นข๎อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองท่ีเป็นประจักษ์พยานในการเสนอ

แบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม

จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
7. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยํอยเมื่อทราบ

เลขอะตอมของธาตุ 
8. ระบุหมูํ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันในตาราง

ธาตุ 
9. วิเคราะห์ และบอกแนวโน๎มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูํและตามคาบ 
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลํุมธาตุเรพรีเซนเท

ทีฟ 
11. อธิบายสมบัติ และค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
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12. สืบค๎นข๎อมูล และยกตัวอยํางการน าธาตุมาใช๎ประโยชน์ รวมท้ังผลกระทบตํอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล๎อม 

13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช๎แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิว
อิส 

14. เขียนสูตร และเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 
15. ค านวณพลังงานท่ีเกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเด่ียวพันธะคํู และพันธะสาม ด๎วยโครงสร๎างลิวอิส 
19.เขียนสูตร และเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ 
20. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมท้ังค านวณ

พลังงานท่ีเกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
21. คาดคะเนรูปรํางโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช๎ทฤษฎีการผลักระหวํางคํูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์และ

ระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวจุดเดือด และการละลาย

น้ าของสารโคเวเลนต์ 
23. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงรํางตาขํายชนิดตํางๆ 
24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค๎นข๎อมูล   

และน าเสนอตัวอยํางการใช๎ประโยชน์ขอสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได๎อยํางเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  25  ผลการเรียนรู้ 
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ว31222 เคมี 2 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

 ศึกษาวิเคราะห์  เกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล มวลสูตร โมล  จ านวนอนุภาค  มวล  และ
ปริมาตรของแก๏สท่ี STP  กฎสัดสํวนคงท่ี สูตรอยํางงํายและสูตรโมเลกุลของสาร ความเข๎มข๎นของสารละลาย
ในหนํวยตํางๆ การเตรียมสารละลาย จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ สมการเคมี 
เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข๎อง สาร
ก าหนดปริมาณ ค านวณผล     ได๎ร๎อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค๎นข๎อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  
การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย และการทดลอง  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสิน  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ มวลโมเลกุลและมวล
สูตร 

2. อธิบาย และค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และ
ปริมาตร ของแก๏สท่ี STP 

3. ค านวณอัตราสํวนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสํวนคงท่ี 
4. ค านวณสูตรอยํางงํายและสูตรโมเลกุลของสาร  
5. ค านวณความเข๎มข๎นของสารละลายในหนํวยตําง ๆ 
6. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให๎มีความเข๎มข๎นในหนํวยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามท่ี

ก าหนด 
7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมท้ังค านวณจุดเดือดและ

จุดเยือกแข็งของสารละลาย 
8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมีเขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
9. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข๎องกับมวลสาร 
10. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข๎องกับความเข๎มข๎นของสารละลาย 
11. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข๎องกับปริมาตรแก๏ส 
12. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 
13. ระบุสารก าหนดปริมาณ และค านวณปริมาณสารตําง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
14. ค านวณผลได๎ร๎อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 

 
รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู้ 
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ว32223 เคมี 3 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษา สืบค๎นข๎อมูลอภิปราย  วิเคราะห์  ทดลอง  จ าแนก ค านวณ  เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสถานะ
ของสารอุณหภูมิ  ความดัน  ปริมาตรของแก๏สการแพรํของแก๏สการค านวณเกี่ยวกับ มวลอะตอม มวลโมเลกุล  
โมล  ความสัมพันธ์ระหวํางโมลกับปริมาณของสารความเข๎มข๎นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติ
คอลลิเกทีฟของสารละลาย  การค านวณเกี่ยวกับสูตรเอมพิริกัล สูตรโมเลกุล ใช๎กฎของเกย์ลุสแซกและกฎอาโว
กาโดรค านวณหาปริมาตรและสูตรโมเลกุลของแก๏ส  กฏทรงมวล   กฎสัดสํวน  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ปัจจัยท่ีมีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การอธิบายผลของปัจจัยตําง ๆ ตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได๎  การด าเนินเข๎าสํูภาวะสมดุลของระบบ  ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎มข๎นของสารตําง ๆ 
ณ ภาวะสมดุล   คําคงท่ีสมดุล การเปล่ียนแปลงความเข๎มข๎น ความดันและอุณหภูมิท่ีมีตํอภาวะสมดุล  หลักเลอชา
เตอลิเอ และการน าไปใช๎อธิบายการเปล่ียนแปลงภาวะสมดุล    
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบการสืบค๎นข๎อมูลและการ
อภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ   
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มี จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๏สท่ีภาวะตํางๆตามกฎของ
บอยล์  กฎของชาร์ลกฎของเกย์–ลูสแซก   

2. ค านวณปริมาตร  ความดันหรืออุณหภูมิของแก๏สท่ีภาวะตํางๆตามกฎรวมแก๏ส 
3. ค านวณปริมาตร ความดันอุณหภูมิจ านวนโมลหรือมวลของแก๏สจากความสัมพันธ์ตามกฎของ อาโวกา

โดรและกฎแก๏สอุดมคติ 
4. ค านวณความดันยํอยหรือจ านวนโมลของแก๏สในแก๏สผสมโดยใช๎กฎความดันยํอยของ ดอลตัน 
5. อธิบายการแพรํของแก๏สโดยใช๎ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส  ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรํของ

แก๏สโดยใช๎กฎการแพรํผํานของเกรแฮม  
6. สืบค๎นข๎อมูลน าเสนอตัวอยํางและอธิบายการ ประยุกต์ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสมบัติและกฎตํางๆของ

แก๏ส ในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 
7. ทดลองและเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของสารท่ีท าการวัดในปฏิกิริยา 
8. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขยีนกราฟ การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารท่ีไมํได๎วัดใน

ปฏิกิริยา  
9. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีสํงผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี 
10. ทดลองและอธิบายผลของความเข๎มข๎น พื้นท่ีผิวของสารต้ังต๎นอุณหภูมิและตัวเรํงปฏิกิริยาท่ีมีตํอ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการ เปล่ียนแปลงความเข๎มข๎นพื้นท่ีผิวของสารต้ังต๎น

อุณหภูมิและตัวเรํงปฏิกิริยา 
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12. ยกตัวอยํางและอธิบายปัจจัยท่ีมีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรือ
อุตสาหกรรม 

13. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได๎และภาวะสมดุล 
14. อธิบายการเปล่ียนแปลงความเข๎มข๎นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข๎างหน๎าและอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาย๎อนกลับเมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยูํในภาวะสมดุล 
15. ค านวณคําคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 
16. ค านวณความเข๎มข๎นของสารท่ีภาวะสมดุล 
17. ค านวณคําคงท่ีสมดุลหรือความเข๎มข๎นของ ปฏิกิริยาหลายข้ันตอน 
18. ระบุปัจจัยท่ีมีผลตํอภาวะสมดุลและคําคงท่ีสมดุลของระบบรวมทั้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช๎หลักของเลอชาเตอลิเอ 
19. ยกตัวอยํางและอธิบายสมดุลเคมีของ กระบวนการท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิตปรากฏการณ์ ในธรรมชาติ  

และกระบวนการในอุตสาหกรรม 
 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู้ 
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ว32224 เคมี 4 
รายวิชาเพิ่มเติม  (บังคับเลือก)                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

ศึกษาสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์  ทฤษฎีกรด – เบส  ความแรงของกรด- เบส การแตกตัว
ของกรด-เบสการแตกตัวของน้ าบริสุทธิ์  pH ของสารละลายอินดิเคเตอร์ส าหรับกรด - เบสสารละลายกรด – 
เบส     ในชีวิตประจ าวันและในส่ิงแวดล๎อม ปฏิกิริยาระหวํางสารละลายกรดกับเบส ปฏิกิริยาการเกิดเกลือ 
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ การหาความเข๎มข๎นของสารละลายกรด-เบสด๎วยวิธีการไทเทรต การเลือกใช๎อินดิ
เคเตอร์ส าหรับการไทเทรตสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์   ปฏิกิริยารีดอกซ์  การดุลสมการรีดอกซ์หลักการ
ของเซลล์กัลวานิก       คําศักย์ไฟฟูามาตรฐานของครึ่งเซลล์ ศักย์ไฟฟูาของเซลล์ ประเภทของเซลล์กัลวานิก  
เซลล์อิเล็กโทรไลต์การน าหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ไปใช๎ในการแยกสาร การชุบโลหะด๎วยไฟฟูา การท า
โลหะให๎บริสุทธิ์ ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข๎องกับเซลล์ไฟฟูาเคมี อุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย 
อุตสาหกรรมแรํ เซรามิกส์แก๎ว  ปูนซีเมนต์   อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับโซเดียมคลอไรด์  อุตสาหกรรมปุ๋ย     

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล
และการอภิปราย เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มี จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุและอธิบายวําสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช๎ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียสเบรินสเตด–ลาวรีและ
ลิวอิส 

2. ระบุคํูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบส ของเบรินสเตด-ลาวรี 
3. ค านวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส  
4. ค านวณคํา pH ความเข๎มข๎นของไฮโดรเนียม ไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส 
5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทินและ ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน

  
6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือและระบุ ความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
7. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช๎อินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด-เบส 
8. ค านวณปริมาณสารหรือความเข๎มข๎นของ สารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
9. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบและประโยชน์ ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
10. สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางการใช๎ประโยชน์ และการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับกรด–เบส 
11. ค านวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาท่ีเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
12. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์รวมท้ัง เขียนครึ่งปฏิกิริยา

ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
13. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการ เป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์และเขียนแสดง ปฏิกิริยารีดอกซ์

 14. ดุลสมการรีดอกซ์ด๎วยการใช๎เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟูาและ เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนดและแคโทด

ปฏิกิริยารวมและแผนภาพเซลล์ 
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16. ค านวณคําศักย์ไฟฟูามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟูา ขั้วไฟฟูาและ
ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้น   

17. อธิบายหลักการท างานและเขียนสมการแสดง  ปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด๎วยกระแส ไฟฟูาและอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟูาท่ีใช๎ ในการ

ชุบโลหะการแยกสารเคมีด๎วยกระแส ไฟฟูา  การท าโลหะให๎บริสุทธิ์และการปูองกัน  การกัดกรํอนของโลหะ 
19. สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางความก๎าวหน๎า ทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข๎องกับเซลล์เคมีไฟฟูาใน

ชีวิตประจ าวัน  
 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู้ 
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ว33225 เคมี 5 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษา วิเคราะห์ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ ท่ีจ าแนกตามธาตุองค์ประกอบและหมูํฟังก์ชันสูตร
โครงสร๎างของสารอินทรีย์  ไอโซเมอริซึม  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์  ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์คี
โตน กรดคาร์บอกซิลิกเอสเทอร์ เอมีน เอไมด์เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ ได๎แกํถํานหิน หินน้ ามันปิโตรเลียม การ
น าไปใช๎ประโยชน์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันโครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร์ ประเภทของพลาสติก  เส๎นใย ยาง 
ภาวะมลพิษ    ท่ีเกิดจากการผลิต  และการใช๎ผลิตภัณฑ์จากเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล
และการอภิปราย  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ     
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางสารประกอบ อินทรีย์ท่ีมีพันธะเด่ียวพันธะคํูหรือพันธะสามท่ีพบ
ในชีวิตประจ าวัน 

2. เขียนสูตรโครงสร๎างลิวอิสสูตรโครงสร๎างแบบยํอและสูตรโครงสร๎างแบบเส๎นของสารประกอบ
อินทรีย์ 

3. วิเคราะห์โครงสร๎างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมูํฟังก์ชัน 
4. เขียนสูตรโครงสร๎างและเรียกช่ือสารประกอบ อินทรีย์ประเภทตํางๆท่ีมีหมูํฟังก์ชันไมํเกิน  1  หมูํ ตามระบบ

IUPAC 
5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร๎างของสารประกอบ อินทรีย์ประเภทตํางๆ 
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีหมูํฟังก์ชันขนาด

โมเลกุลหรือโครงสร๎างตํางกัน 
7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม๎ปฏิกิริยา   

กับโบรมีนหรือปฏิกิริยากับ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชันปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์

ปฏิกิริยาไฮโดรลซิสิและปฏกิริยิาสะปอนนิฟิเคชัน  
9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
10. สืบค๎นข๎อมูล และน าเสนอตัวอยํางการน า สารประกอบอินทรีย์ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน    

และอุตสาหกรรม 
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ จากโครงสร๎างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหวําง โครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร์รวมท้ังการน าไปใช๎

ประโยชน์ 
13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยางรวมทั้งการน าไปใช๎ ประโยชน์  
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14. อธิบายผลของการปรับเปล่ียนโครงสร๎างและ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีมีตํอสมบัติของพอลิเมอร์
 15. สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยํางผลกระทบ จากการใช๎และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และแนวทาง
แก๎ไข 

 
รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู้ 
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ว33226 เคมี 6 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ก าหนดปัญหาและน าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหา โดยใช๎ความรู๎ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น           
ในชีวิตประจ าวันการประกอบอาชีพหรือ อุตสาหกรรมการบูรณาการความรู๎ทางเคมี รํวมกับสาขาวิชาอื่น
รวมทั้งทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยเน๎นการคิดวิเคราะห์
การแก๎ปัญหาและความคิดสร๎างสรรค์เพื่อแก๎ ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจน าเสนอผลงานหรือ
ช้ินงานท่ีได๎จากการแก๎ปัญหา ในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ารํวมการ
สัมมนาการเข๎า รํวมประชุมวิชาการหรือการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล
และการอภิปราย  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ    
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหา โดยใช๎ความรู๎ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น     
ในชีวิตประจ าวันการประกอบอาชีพหรือ อุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู๎ทางเคมี รํวมกับสาขาวิชาอื่นรวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยเน๎นการคิดวิเคราะห์การแก๎ปัญหาและความคิด
สร๎างสรรค์เพื่อแก๎ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ 

3. น าเสนอผลงานหรือช้ินงานท่ีได๎จากการแก๎ปัญหา ในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจโดยใช๎ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเข๎ารํวมการสัมมนาการเข๎า รํวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ว31241 ชีววิทยา 1 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของส่ิงมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การน า
ความรู๎เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน โครงสร๎างและหน๎าท่ีของสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบใน
เซลล์   ของส่ิงมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมี ในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต โครงสร๎างและหน๎าท่ีของสํวนประกอบของเซลล์ การ
แพรํ       การออสโมซิส การแพรํแบบฟาซิลิเทต แอกทีฟทรานสปอร์ต การล าเลียงสารโมเลกุลใหญํ การแบํง
เซลล์ และการหายใจระดับเซลล์  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห ์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎และน า
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
  
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและสรุปสมบัติท่ีส าคัญของส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในส่ิงมีชีวิตท่ีท าให๎
ส่ิงมีชีวิตด ารงชีวิตอยูํได๎  

2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหวํางปัญหา สมมติฐาน และ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าท่ีมีตํอส่ิงมีชีวิต และ
ยกตัวอยํางธาตุตําง ๆ ท่ีมีความ ส าคัญตํอรํางกายส่ิงมีชีวิต 

4. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลํุมคาร์โบไฮเดรต รวมท้ังความส าคัญ          
ของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีตํอส่ิงมีชีวิต 

5. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของโปรตีน และความส าคัญของโปรตีนที่มีตํอส่ิงมีชีวิต  
6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของลิพิด และความส าคัญของลิพิดท่ีมีตํอส่ิงมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร๎างของกรดนิวคลีอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลีอิกและความส า คัญของกรด

นิวคลีอิก  ท่ีมีตํอส่ิงมีชีวิต  
8. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต  
9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเรํงปฏิกิริยาเคมีในส่ิงมีชีวิต และระบุปัจจัยท่ีมีผลตํอการ

ท างานของเอนไซม์  
10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอยํางส่ิงมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ใช๎แสง วัดขนาด

โดยประมาณและวาดภาพท่ีปรากฏภายใต๎กล๎อง บอกวิธีการใช๎ และการดูแลรักษากล๎องจุลทรรศน์ใช๎แสงท่ี
ถูกต๎อง  

11. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าท่ีของสํวนท่ีหํอห๎ุมเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
12. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน๎าท่ีของออร์แกเนลล์  
13. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าท่ีของนิวเคลียส  
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพรํ ออสโมซิส การแพรํแบบฟาซิลิเทต และ แอกทีฟทรานสปอร์ต  
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15. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญํออกจากเซลล์ด๎วย
กระบวนการเอกโซไซโทซิส และการล าเลียงสารโมเลกุลใหญํเข๎าสํูเซลล์ด๎วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส  

16. สังเกตการแบํงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอยํางภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ พร๎อม
ท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบํงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส  

17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอน การหายใจระดับเซลล์ในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอและ
ภาวะท่ีมีออกซิเจนไมํเพียงพอ 

 
รวมทั้งหมด  17  ผลการเรียนรู้ 
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ว31242 ชีววิทยา 2 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาเกี่ยวกับการถํายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล กฏแหํงการแยกและกฏ
แหํงการรวมกลํุมอยํางอิสระ ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเป็นสํวนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ศึกษาเกี่ยวกับยีน
และโครโมโซม การค๎นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ  DNA โครงสร๎างของ DNA 
สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง  DNA พันธุวิศวกรรม การ
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีทาง DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม 
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานท่ีบํงบอกถึงวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ก าเนิดของสปีชีส์  

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห ์การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป  

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎และน า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และคํานิยม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล  
2. อธิบายและสรุปกฎแหํงการแยก และกฎแหํงการรวมกลํุมอยํางอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไป

อธิบายการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช๎ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และ จีโนไทป์แบบ
ตํางๆ ของรุํน F1 และ F2 

3. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเป็นสํวน
ขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไมํตํอเนื่อง และแปร
ผันตํอเนื่อง 

5. อธิบายการถํายทอดยีนบนโครโมโซม ยกตัวอยํางลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมด๎วยยีนบนออ
โตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายสมบัติและหน๎าท่ีของสารพันธุกรรม โครงสร๎างและองค์ประกอบทางเคมีของ 
DNA และสรุปการจ าลอง DNA 

7. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน และหน๎าท่ีของ DNA และ RNA ใน
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน  

8. สรุปความสัมพันธ์ระหวํางสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกับ
ความรู๎เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

9. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 
รวมทั้งยกตัวอยํางโรคและกลํุมอาการท่ีเป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

10. อธิบายหลักการสร๎างส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์  
11. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ท้ังในด๎าน

ส่ิงแวดล๎อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และข๎อควรค านึงถึงด๎านชีวจริยธรรม           
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12. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานท่ีสนับสนุนและข๎อมูลท่ีใช๎อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ     
ของส่ิงมีชีวิต 

13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 

14. ระบุสาระส าคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยท่ีท าให๎เกิดการ
เปล่ียนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร๎อมท้ังค านวณหาความถ่ีของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากร
โดยใช๎หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

15. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหมํของส่ิงมีชีวิต 
 

รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู้ 
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ว32243 ชีววิทยา 3 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับดุลยภาพของชีวิตและการด ารงชีวิต การรักษาดุลยภาพในรํางกายของสัตว์     
และมนุษย์ ศึกษาโครงสร๎างและการท างานของระบบยํอยอาหาร  ระบบหายใจ ระบบขับถําย ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบน้ าเหลือง และระบบภูมิค๎ุมกัน การน าความรู๎ท่ีเป็นประโยชน์มาใช๎ในการดูแลรักษาสุขภาพของ
รํางกาย ศึกษา โครงสร๎างและอวัยวะท่ีใช๎ในการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวของสัตว์และมนุษย์ 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สังเกต  การสืบค๎นข๎อมูล  การอภิปราย  สรุป   

เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น  เฝูาระวังและพัฒนาส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน    มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและกระบวนการยํอยอาหารของสัตว์ท่ีไมํมีทางเดิน
อาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไมํสมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎าง หน๎าท่ีและกระบวนการยํอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบยํอย

อาหารของมนุษย์ 
4. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างท่ีท าหน๎าท่ีแลกเปล่ียนแก๏สของฟองน้ า ไฮดราพลานา

เรีย ไส๎เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
5. สังเกต และอธิบายโครงสร๎างของปอดในสัตว์เล้ียงลูกด๎วยน้ านม 
6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างท่ีใช๎ในการแลกเปล่ียนแก๏ส และกระบวนการแลกเปล่ียนแก๏สของ

มนุษย์ 
7. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
8. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือด

แบบปิด 
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคล่ือนท่ีของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลาและ

สรุปความสัมพันธ์ระหวํางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร๎างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
11. สังเกต และอธิบายโครงสร๎างหัวใจของสัตว์เล้ียงลูกด๎วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผํานหัวใจ 

ของมนุษย์และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
12. สืบค๎นข๎อมูล ระบุความแตกตํางของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา 
13. อธิบายหมูํเลือดและหลักการให๎และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสํวนประกอบและหน๎าท่ีของน้ าเหลือง รวมท้ังโครงสร๎างและหน๎าท่ีของหลอด

น้ าเหลือง และตํอมน้ าเหลือง 
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15. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการตํอต๎านหรือท าลายส่ิงแปลกปลอมแบบไมํจ าเพาะ 
และแบบจ าเพาะ 

16. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร๎างภูมิค๎ุมกันกํอเองและภูมิค๎ุมกันรับมา 
17. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิค๎ุมกันท่ีท าให๎เกิดเอดส์ภูมิแพ๎การ

สร๎างภูมิต๎านทานตํอเนื้อเย่ือตนเอง 
18. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าท่ีในการก าจัดของเสียออกจากรํางกายของ

ฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรียไส๎เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าท่ีของไต และโครงสร๎างท่ีใช๎ล าเลียงปัสสาวะออกจากรํางกาย 
20. อธิบายกลไกการท างานของหนํวยไต ในการก าจัดของเสียออกจากรํางกาย และเขียนแผนผังสรุป

ขั้นตอนการก าจัดของเสียออกจากรํางกายโดยหนํวยไต 
21. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตําง ๆ 

 
รวมทั้งหมด  21  ผลการเรียนรู้ 
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ว32244 ชีววิทยา 4 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

ศึกษาวิเคราะห์  เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของพืช โครงสร๎างและหน๎าท่ีของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะ    
และ หน๎าท่ีของอวัยวะของพืชจากราก ล าต๎น และใบ การแลกเปล่ียนแก๏สและการคายน้ าของพืช การล าเลียง
น้ าของพืช การล าเลียงสารอาหารของพืช และการล าเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช      
การค๎นคว๎าท่ีเกี่ยวข๎องกับการสังเคราะห์ด๎วยแสงกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสงโฟโตเรสไพเรชัน กลไกการ
เพิ่มความเขม๎ข๎นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช CAM ปัจจัยบางประการท่ีมีผลตํออัตราการ
สังเคราะห์ด๎วยแสงรวมทั้งการปรับตัวของพืชทางด๎านโครงสร๎างของใบ ทิศทางของใบ และ การจัดเรียงใบของ
พืชเพื่อรับแสง ศึกษาการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตและ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ของพืชดอก         ท่ีเกี่ยวขอ๎งกับโครงสร๎างของดอกและการสร๎างสปอร์เรณู ถุงเอ็มบริโอ การสร๎างเซลล์
สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ    ผลและเมล็ด และการงอกของเมล็ด การสืบพันธุ์ แบบไมอําศัยเพศของพืชดอกและ
การขยายพันธุ์พืช รวมท้ังการวัดการเจริญเติบโตของพืช ศึกษา สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการ
ตอบสนองของพืชตํอส่ิงแวดล๎อม     การน าความรู๎เกี่ยวกับพืช มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สังเกต  การสืบค๎นข๎อมูล  การอภิปรายสรุป   
 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง  ดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น  เฝูาระวังและพัฒนาส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างภายในของรากพืชใบเล้ียงเด่ียวและรากพืชใบเล้ียงคํูจากการตัดตาม

ขวาง 
3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างภายในของล าต๎นพืชใบเล้ียงเด่ียวและล าต๎นพืชใบเล้ียงคํู  

จากการตัดตามขวาง 
4. สังเกต และอธิบายโครงสร๎างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
5. สืบค๎นข๎อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปล่ียนแก๏สและการคายน้ าของพืช 
6. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช 
7. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารและยกตัวอยํางธาตุอาหารท่ีส าคัญท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโต

ของพืช 
8. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
9. สืบค๎นข๎อมูล และสรุปการศึกษาท่ีได๎จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ

กระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง 
10. อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช C3 
11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
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12. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข๎มของแสง ความเข๎มข๎นของคาร์บอนไดออกไซด์และ
อุณหภูมท่ีิมีผลตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช 

13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร๎างเซลล์สืบพันธุ์เพศผ๎ูและเพศเมียของพืชดอกและ

อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 
15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสร๎างของเมล็ดและผล และยกตัวอยํางการใช๎

ประโยชนจ์ากโครงสร๎างตํางๆของเมล็ดและผล 
16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยตําง ๆ ท่ีมีผลตํอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ดและ

บอกแนวทางในการแก๎สภาพพักตัวของเมล็ด 
17. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายบทบาทและหน๎าท่ีของออกซิน ไซโทไคนนิ จิบเบอเรลลิน เอทิลีนและกรด

แอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร 
18. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงเร๎าภายนอกท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช 

 
รวมทั้งหมด  18  ผลการเรียนรู้ 
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ว33245 ชีววิทยา 5 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

ศึกษาวิเคราะห์  เกี่ยวกับการรับรู๎และการตอบสนอง เซลล์ประสาท การท างานของเซลล์ประสาท 
ศูนย์ควบคุมระบบประสาท การท างานของระบบประสาท อวัยวะรับความรู๎สึก  โครงสร๎างและการท างานของ
การเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว การเคล่ือนท่ีของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง การเคล่ือนท่ีของสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง โครงสร๎างและการท างานของเซลล์ประสาท  สมองและไขสันหลัง  การท างานของระบบประสาท  
อวัยวะรับสัมผัส  ฮอร์โมนจากตํอมไร๎ทํอท่ีส าคัญในรํางกาย  การหล่ังและการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน  การ
สืบพันธุ์ทั้งอาศัยเพศและไมํอาศัยเพศ  อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง  การคุมก าเนิด  การ
เจริญเติบโต  ระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอ  ศึกษากลไกการเกิดพฤติกรรม  ท าปฏิบัติการและศึกษา
พฤติกรรมท่ีเป็นมาแตํก าเนิด  พฤติกรรมการเรียนรู๎  ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมกับการพฒันาการ
ของระบบประสาท  กลไกการเกิดพฤติกรรมสัตว์ ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรม
กับการพัฒนาของระบบประสาท และการส่ือสารระหวํางสัตว์   
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล    
และการอภิปราย   
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถใน การตัดสินใจ    
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
  

1. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าท่ีของระบบประสาทของไฮดรา พลานา
เรีย ไส๎เดือนดิน กุ๎ง หอย แมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าท่ีของเซลล์ประสาท 
3. อธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของศักย์ไฟฟูาท่ีเย่ือหุ๎มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการ

ถํายทอดกระแสประสาท 
4. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎างของระบบประสาทสํวนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
5. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าท่ีของสํวนตําง ๆ ในสมองสํวนหน๎า สมองสํวนกลางสมอง

สํวนหลัง และไขสันหลัง 
6. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางการท างานของระบบประสาทโซมาติก และ

ระบบประสาทอัตโนวัติ 
7. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าท่ีของตา หูจมูกล้ิน และผิวหนังของมนุษย์ยกตัวอยํางโรค

ตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง และบอกแนวทางในการดูแลปูองกัน และรักษา 
8. สังเกต และอธิบายการหาต าแหนํงของจุดบอดโฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
9. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข๎องกับการเคล่ือนท่ี

ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส๎เดือนดินแมลง ปลา และนก 
10. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายโครงสร๎างและหน๎าท่ีของกระดูกและกล๎ามเนื้อที่เกี่ยวข๎องกับการ

เคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 



- 246 - 
 

11. สังเกต และอธิบายการท างานของข๎อตํอชนิดตําง ๆ และการท างานของกล๎ามเนื้อโครงรํางท่ี
เกี่ยวข๎องกับการเคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 

12. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางการสืบพันธุ์แบบไมํอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศใน
สัตว์ 

13. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศ
หญิง 

14. อธิบายกระบวนการสร๎างสเปิร์ม กระบวนการสร๎างเซลล์ไขํและการปฏิสนธิในมนุษย์ 
15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไกํและมนุษย์ 
16. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน๎าท่ีของฮอร์โมนจากตํอมไร๎ทํอและเนื้อเยื่อท่ีสร๎าง

ฮอร์โมน 
17. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางพฤติกรรมท่ีเป็นมาแตํก าเนิดและพฤติกรรมท่ี

เกิดจากการเรียนรู๎ของสัตว์ 
18. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบ

ประสาท 
19. สืบค๎นข๎อมูลอธิบายและยกตัวอยํางการส่ือสารระหวํางสัตว์ที่ท าให๎สัตว์แสดงพฤติกรรม 

 
รวมทั้งหมด  19  ผลการเรียนรู้ 
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ว33246 ชีววิทยา 6 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาวิเคราะห์  อธิบาย  เปรียบเทียบและสรุปความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการ            
ถํายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผล
ของความหลากหลาย ทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตํอมนุษย์และส่ิงแวดล๎อม กระบวนการคัดเลือก
ตามธรรมชาติและผล ของกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติตํอความหลากหลายทางชีวภาพ ดุลยภาพของ
ระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวิต การถํายทอดพลังงาน วัฏจักรของสาร ลักษณะของไบโอม  
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล๎อมและ ปัญหาส่ิงแวดล๎อม รวมท้ัง
แนวทางในการแก๎ไขปัญหาส่ิงแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการอนุรักษ์และส่ิงแวดล๎อมและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน 
 โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบการสืบค๎นข๎อมูล  และ
การอภิปราย  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ        
น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเช่ือมโยงระหวํางความ
หลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายของสปีชีส์และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของส่ิงมีชีวิตและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะส าคัญ และยกตัวอยํางส่ิงมีชีวิตกลํุมแบคทีเรีย ส่ิงมีชีวิตกลํุมโพรทิสต์ส่ิงมีชีวิตกลํุม

พืช ส่ิงมีชีวิตกลํุมฟังไจ และส่ิงมีชีวิตกลํุมสัตว์ 
4. อธิบาย และยกตัวอยํางการจ าแนกส่ิงมีชีวิตจากหมวดหมูํใหญํจนถึงหมวดหมูํยํอย และวิธีการเขียน

ช่ือวิทยาศาสตร์ในล าดับข้ันสปีชีส์ 
5. สร๎างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุส่ิงมีชีวิตหรือตัวอยํางท่ีก าหนดออกเป็นหมวดหมูํ 
6. วิเคราะห์อธิบาย และยกตัวอยํางกระบวนการถํายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
7. อธิบาย ยกตัวอยํางการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชันและบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
8. สืบค๎นข๎อมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏจักร

ฟอสฟอรัส 
9. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง และอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยูํตามเขตภูมิศาสตร์ตํางๆบนโลก 
10. สืบค๎นข๎อมูลยกตัวอยํางอธิบายและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิและการ

เปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูม 
11. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย ยกตัวอยําง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของส่ิงมีชีวิตบางชนิด 
12. สืบค๎นข๎อมูลอธิบายเปรียบเทียบ และยกตัวอยํางการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและ

การเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
13. อธิบาย และยกตัวอยํางปัจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร 
14. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และผลกระทบท่ีมีตํอ

มนุษย์และส่ิงแวดล๎อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ าและการแก๎ไขปัญหา 
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15. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีตํอมนุษย์และส่ิงแวดล๎อม 
รวมทั้งเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหา 

16. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบท่ีมีตํอมนุษย์และ
ส่ิงแวดล๎อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหา 

17. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลายปุาไม๎รวมท้ังเสนอแนวทางใน
การปูองกันการท าลายปุาไม๎และการอนุรักษ์ปุาไม๎ 

18. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบท่ีท าให๎สัตว์ปุามีจ านวนลดลง และแนวทางในการ
อนุรักษ์สัตว์ปุา 

 
รวมทั้งหมด  18  ผลการเรียนรู้ 
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ว33261 โลกและดาราศาสตร์ 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1              เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาเกี่ยวกับการแบํงช้ันและสมบัติของโครงสร๎างโลก  หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคล่ือนท่ี
ของแผํนธรณี ลักษณะการเคล่ือนท่ีของแผํนธรณีตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน การล าดับช้ันหินและธรณีประวัติ 
หลักฐานทางธรณีวิทยา การหาอายุเปรียบเทียบ อายุสัมบูรณ์  มาตราธรณีกาล สาเหตุและกระบวนการเกิดภูเขา
ไฟระเบิด แผํนดินไหว สึนามิ การท าความเข๎าใจธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยเพื่อเตรียมพร๎อมรับสถานการณ์ ศึกษา
เกี่ยวกับการตรวจสอบ การระบุชนิดของแรํและสมบัติของแรํ การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรแรํอยํางเหมาะสม 
การตรวจสอบและจ าแนกประเภทของหิน การระบุช่ือหิน วิเคราะห์สมบัติของหิน การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากร
หินอยํางเหมาะสม กระบวนการเกิดและการส ารวจแหลํงปิโตรเลียมและถํานหิน ผลิตภัณฑ์ท่ีได๎จากปิโตรเลียม
และถํานหิน การอํานและแปลความหมายจากแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา กาประยุกต์ความรู๎เกี่ยวกับ
แผนท่ีในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผลเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด และความเข๎าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยา
ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมท่ีถูกต๎องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการแบํงช้ันและสมบัติของโครงสร๎างโลก พร๎อมยกตัวอยํางข๎อมูลท่ีสนับสนุน  
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคล่ือนท่ีของแผํนธรณี  
3. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยตํอของแผํนธรณีท่ีสัมพันธ์กับการเคล่ือนท่ีของแผํนธรณี พร๎อม

ยกตัวอยํางหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบ  
4. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบในปัจจุบัน และอธิบายล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต  
5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยท่ีท าให๎ความรุนแรงของการปะทุและรูปรํางของภูเขา

ไฟตํางกัน รวมท้ังสืบค๎นข๎อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให๎
ปลอดภัย  

6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผํนดินไหว รวมท้ังสืบค๎นข๎อมูล
พื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย  

7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมท้ังสืบค๎นข๎อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัย ออกแบบและ
น าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย 

8. ตรวจสอบ และระบุชนิดแรํ รวมท้ังวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรแรํท่ีเหมาะสม  
9. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และระบุช่ือหิน รวมท้ังวิเคราะห์สมบัติและนาเสนอการใช๎ประโยชน์จาก

ทรัพยากรหินท่ีเหมาะสม  
10. อธิบายกระบวนการเกิด และการส ารวจแหลํงปิโตรเลียมและถํานหิน โดยใช๎ข๎อมูลทางธรณีวิทยา  
11. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีได๎จากปิโตรเลียมและถํานหิน พร๎อมน าเสนอการใช๎ประโยชน์อยําง

เหมาะสม  
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12. อํานและแปลความหมายจากแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยาของพื้นท่ีท่ีก าหนด พร๎อมท้ัง
อธิบายและยกตัวอยําง การน าไปใช๎ประโยชน์  

 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
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ว32281 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML 
รายวิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก)                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                 เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาการเขียนผังงานของโปรแกรม  โครงสร๎างภาษาโปรแกรม  กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ชนิดของข๎อมูล  
โครงสร๎าง  ค าส่ังพื้นฐาน  การจัดการข๎อความ  การสร๎างรายการแบบตํางๆ การจัดการรูปภาพและฉากหลัง  
การสร๎างไฮเปอร์ลิงค์  การสร๎างและแก๎ไขตาราง  การสร๎างฟอร์มรับข๎อมูล  การสร๎างเฟรม 

โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล   ฝึกปฏิบั ติ  วิ เคราะห์  อภิปราย  
กระบวนการการท างาน  
 เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการเขียนเว็บเพจด๎วยภาษา HTML อยํางมีคุณธรรม  
จริยธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เขียนโครงสร๎างภาษา HTML  ได๎ 
2.  ใช๎ค าส่ังสร๎างสีสัน  ขนาดตัวอักษร  และตกแตํงข๎อความ   
3.  ใช๎ค าส่ังจัดวางข๎อความและสร๎างเนื้อหาแบบล าดับรายการในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับงาน 
4.  แทรกรูปภาพในหน๎าเว็บเพจ  ณ  ต าแหนํงตําง ๆ 
5.  สร๎างตารางขนาดตําง ๆ  และจัดวางข๎อความ  รูปภาพในตารางได๎สวยงาม 
6.  สร๎างจุดเช่ือมโยงภายในเว็บเพจไปยังต าแหนํงตําง ๆ ได๎ 
7.  ออกแบบและตกแตํงเว็บเพจด๎วยมัลติมีเดียอยํางเหมาะสม 
8.  ใช๎ค าส่ังสร๎างเฟรมได๎อยํางเหมาะสม 
9.  ใช๎ค าส่ังสร๎างฟอร์มได๎อยํางเหมาะสม 
10. ใช๎เทคโนโลยีน าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 
11. ใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวันตาม หลักการท าโครงงาน

อยํางมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 

รวมทั้งหมด 11  ผลการเรียนรู้ 
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ว33282 ภาษาซี 2 
รายวิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก)                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                 เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับภาษาซี โครงสร๎างของภาษา   ขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ต  ตัวแปรกับชนิดของข๎อมูล  ค าส่ังในการรับและแสดงผล
ข๎อมูล  เครื่องหมายการด าเนินการ  การเปรียบเทียบเงื่อนไข  โครงสร๎างควบคุมแบบวนซ้ า แถวล าดับและสาย
อักขระ  การประยุกต์การเขียนโปรแกรม 

โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล    ฝึกปฏิบั ติ  วิ เคราะห์  อภิปราย  
กระบวนการการท างาน ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมได๎อยํางเป็นระบบ  และเป็นขั้นตอน  ประยุกต์การท า
โครงงาน  การเขียนโปรแกรมใช๎งานตําง ๆ 

 เพื่อให๎เกิดประโยชน์ในการท างานและอาชีพ มีนิสัยรักการท างานเห็นคุณคําของงาน มีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนมีความขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัดอดทน การชํวยเหลือตนเอง
และพึ่งพาตนเองได๎  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาซี 
2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมใช๎งานได๎ถูกต๎อง 
3. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ตามการใช๎งานตําง ๆ ได๎ 
 

รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
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ว33283 การจัดการฐานข้อมูล 
รายวิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก)                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                 เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษา ลักษณะของข๎อมูลท่ีดี และการจัดการข๎อมูล โครงสร๎างข๎อมูล การจัดการฐานข๎อมูล และการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการแก๎ปัญหา เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการสร๎าง และพัฒนาฐานข๎อมูล  ปฏิบัติการจัดสร๎าง 
และบริหารจัดการกับฐานข๎อมูลอยํางงํายได๎ด๎วยโปรแกรมฐานข๎อมูลเชํน Ms.access  Foxpro  Ms.sql  
MySql  และโปรแกรมฐานข๎อมูลอื่น    
           โดยเสริมสร๎างทักษะการรับผิดชอบการท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  กระบวนการสืบค๎น 
กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด มีสมาธิในการท างาน  
  เพื่อให๎มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีในการท างาน มีนิสัยรักการท างาน รักการค๎นคว๎ามีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน ท างานเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ประยุกต์การใช๎เทคโนโลยีในการท างาน 
ใช๎ความรู๎อยํางมีคุณธรรม  จริยธรรมโดยไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด ช๎ูสาวการพนัน และทะเลาะวิวาท  เห็นคุณคํา
ของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ ด ารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางมีสุข โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะของข๎อมูล สารสนเทศ ท่ีดี 
 2. ปฏิบัติการจัดสร๎าง และบริหารจัดการกับฐานข๎อมูลอยํางงํายได๎ด๎วยโปรแกรมฐานข๎อมูล 
 3. สามารถสร๎าง และพัฒนาฐานข๎อมูลได๎ 
 
รวมทั้งหมด 3   ผลการเรียนรู้ 
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ว30201 สะเต็มศึกษา 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                 เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาค๎นค๎วาเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ท่ีบูรณาการความรู๎ใน 4 วิชา ได๎แกํ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  การศึกษากิจกรรมการท าสเลอปี้    เรือน๎อยลอย
นาน  ส่ือสารข๎ามคลอง  และโคมไฟจากลูกโปุง  เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการหรือผลผลิตใหมํ
ท่ีเป็นประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิตและการท างาน 

โดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การบูรณาการความรู๎และทักษะของวิชาท่ีเกี่ยวข๎องในสะเต็ม
ศึกษา การแก๎ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนด กิจกรรมกระต๎ุนการเรียนรู๎แบบแอกทีฟ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
การเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ การสืบค๎นข๎อมูล การส ารวจตรวจสอบ เพื่อให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด มีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ได๎ 
2. อธิบาย  สรุป เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได๎ 
3. อภิปราย ทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับกิจกรรมสะเต็มศึกษาได๎ถูกต๎อง  
4. สังเกต  อธิบาย ใช๎ความรู๎และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการแก๎ปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 
5. น าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการออกแบบหรือสร๎างช้ินงานท่ีเป็นประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิตได๎ 
  
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ว30202 สะเต็มศึกษา 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                 เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาและออกแบบช้ินงานตามความสนใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ ท่ีบูรณาการ
ความรู๎ใน 4 วิชา ได๎แกํ ได๎แกํ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การน าความรู๎ไปใช๎
แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมํท่ีเป็นประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต
และการท างาน สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนรักและเห็นคุณคําของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์    

โดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การบูรณาการความรู๎และทักษะของวิชาท่ีเกี่ยวข๎องในสะเต็ม
ศึกษา การแก๎ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนด กิจกรรมกระต๎ุนการเรียนรู๎แบบแอกทีฟ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
การเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ การสืบค๎นข๎อมูล การส ารวจตรวจสอบ เพื่อให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด มีความสามารถในการส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุปัญหาหรือความต๎องการท่ีต๎องการศึกษาเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู๎ได๎ 
2. รวบรวมข๎อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได๎ 
3.วางแผนและด าเนินการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได๎ 
4. ออกแบบหรือสร๎างช้ินงานและพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได๎ 
5. อภิปราย  สรุปและน าเสนอข๎อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมได๎ 

 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ว30203 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                          เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ องค์ความรู๎ท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์ การเรียนรู๎ความฉลาด ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญของคนในชุมชนท๎องถิ่นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ การประกอบอาชีพ การ
แก๎ปัญหาตําง ๆ ในการด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางสงบสุขและเข๎ากับ สภาพแวดล๎อมของยุคลสมัยท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค๎นข๎อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การ
เปรียบเทียบ  การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย และการทดลอง  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสิน  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎ 
2.  อธิบาย และน าองค์ความรู๎ท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
3. อภิปราย น าเสนอ และประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎ท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาจัดท าโครงงาน

ทางวิทยาศาสตร์ได๎ 
4. อภิปราย น าเสนอ เกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎ 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ว30204 วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                          เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ องค์ความรู๎ท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์ การเรียนรู๎ความฉลาด ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญของคนในชุมชนท๎องถิ่นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ การประกอบอาชีพ การ
แก๎ปัญหาตําง ๆ ในการด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางสงบสุขและเข๎ากับ สภาพแวดล๎อมของยุคลสมัยท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค๎นข๎อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การ
เปรียบเทียบ  การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย และการทดลอง  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสิน  น าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม  คุณธรรม  และคํานิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบาย ความหมายของภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎ 
2. วิเคราะห์ ความรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ได๎  
3. อภิปราย และน าผลการวิเคราะห์ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาจัดท า

โครงงานทางวิทยาศาสตร์ได๎ 
4. อภิปราย น าเสนอ เกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎ 

 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ว30205 เทคนิคการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                          เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางเคมี การศึกษามวลของสารในระบบ ขั้นตอนการเตรียม
สารละลาย โดยวิธีการค านวณหาปริมาณสารในการเตรียมสารละลาย  ขั้นตอนการทดลองหาความเข๎มข๎นของ
สารละลายผสม  การแยกสารเนื้อผสม เพื่อให๎มีทักษะในการท ากิจกรรมเทคนิคทางเคมี การใช๎วัสดุอุปกรณ์      
และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เจตคติและเห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู๎และ
หลักการเทคนิคทางเคมีไปใช๎   ในการศึกษาค๎นคว๎า  ทดลองปัญหาพิเศษท่ีนักเรียนสนใจตํอไป 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบาย  ทดลอง  การเปล่ียนแปลงมวลของสารในระบบปิด ระบบเปิด และจ าแนกประเภทของ
ระบบได๎ 

2. อธิบาย และเปรียบเทียบมวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลไอออนได๎ 
3. อธิบาย สรุปความสัมพันธ์และค านวณหาจ านวนโมล จ านวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๏สท่ี STP 
ได๎ 
4. อภิปราย  ทดลองและวิเคราะห์ค านวณหาความเข๎มข๎นหรือปริมาณสารในสารละลายได๎ 
5. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับการเตรียมสารละลายท่ีมีความเข๎มข๎นและปริมาตรท่ีก าหนดให๎ได๎ 
6. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมได๎ 
 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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ว30206 เทคนิคการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2  
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                          เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีววิทยา การท าสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืช การเก็บรักษาตัวอยําง
พืช โดยวิธีอัดแห๎ง  การดองตัวอยํางพืชและสัตว์ด๎วยน้ ายาเคมี  การเก็บตัวอยํางแพลงก์ตอนพืชและสัตว์  และ
การเก็บรักษาตัวอยํางแมลง  เพื่อให๎มีทักษะในการท ากิจกรรมเทคนิคทางชีววิทยา  การใช๎วัสดุอุปกรณ์และมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เจตคติและเห็นคุณคําของวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู๎และหลักการ
เทคนิคทางชีววิทยาไปใช๎   ในการศึกษาค๎นคว๎า  ทดลองปัญหาพิเศษท่ีนักเรียนสนใจตํอไป 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบาย ล าดับข้ันตอนและการท าสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืชได๎ 
2. อธิบาย  ทดลอง  เกี่ยวกับเซลล์และเนื้อเยื่อพืช และการท าสไลด์ถาวรได๎ 
3. ทดลองเก็บรักษาตัวอยํางพรรณไม๎โดยวิธีการอัดแห๎งพร๎อมท้ังบันทึกข๎อมูล แสดงรายละเอียดของ
ตัวอยํางพืชได๎ถูกต๎อง 
4. อธิบาย  ทดลอง  เก็บตัวอยํางแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ได๎อยํางถูกต๎อง 
5. อธิบาย  ทดลอง  เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมน้ ายาดอง และวิธีการดอง พร๎อมท้ังบันทึกข๎อมูล  
แสดงรายละเอียดของตัวอยํางพืชและสัตว์ที่น ามาดองได๎ถูกต๎อง 
6. ทดลอง  เก็บรักษาตัวอยํางพืช และสัตว์โดยวิธีการดองได๎อยํางเหมาะสม 
7. ทดลอง  ใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมและรักษาตัวอยําง แมลงได๎ 
8. สรุปข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแมลงในสภาพธรรมชาติได๎ 
 

รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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ว30207 การออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาเพิ่มเติม                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                         เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี การสร๎างและพัฒนาส่ิงของ
เครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 
หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต๎น ภาพฉายแสดงรายละเอียดของช้ินงาน ลักษณะของความคิดสร๎างสรรค์ 
การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพื่อเลือกใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และการเลือกใช๎ส่ิงของ
เครื่องใช๎อยํางสร๎างสรรค์  
 โดยปฏิบัติการสร๎าง และพัฒนาส่ิงของเครื่องใช๎ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยํางปลอดภัย     
มีความคิดสร๎างสรรค์ การถํายทอดความคิดเป็นภาพฉาย และแบบจ าลอง การใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการ
ออกแบบหรือน าเสนอผลงาน ในการชํวยรํางภาพ ท าภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยค านึงถึงหลักการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต๎น  
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ การสร๎าง พัฒนาและเลือกใช๎
ส่ิงของเครื่องใช๎ตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต สังคม ส่ิงแวดล๎อม และมีสํวนรํวมในการ
จัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืนได๎ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการใช๎เครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 2. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการใช๎โปรแกรม SketchUp ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 3. นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบโครงรํางช้ินงาน จากโปรแกรม SketchUp   
 4. นักเรียนปฏิบัติงานท ารูปทรง 3 มิติ ตํางๆ จากโปรแกรม SketchUp   
 5. นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรม SketchUp  
     6. นักเรียนใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวัน ตามหลักการท า
โครงงานอยํางมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ว30208 การเขียนเว็บไซต์  
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                          เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเว็บเพจ  โครงสร๎างเว็บไซต์ สร๎างช้ินงานด๎วยโปรแกรม 
Dreamweaver   การขอพื้นท่ีเว็บไซด์จาก Internet เพื่ออัปโหลดข๎อมูล การอับโหลดเว็บเพจของตนเอง และ
การน าเสนอผลงาน ความรู๎เกี่ยวกับพื้นฐานงานกราฟิก และ การจัดเก็บงานกราฟิก  ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
สร๎างเว็บเพจอยํางงํายได๎  ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยงเว็บไซต์ได๎ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศสร๎างตาราง 
ข๎อความ และภาพลักษณะพิเศษ ในเว็บเพจได๎  ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนอข๎อมูลผํานเว็บเพจได๎   

โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล   ฝึกปฏิบั ติ  วิ เคราะห์  อภิปราย  
กระบวนการการท างาน และโครงงาน 

เพื่อให๎มีคุณธรรม จริยธรรมไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด  ช๎ูสาว การพนัน  ทะเลาะวิวาท  เกิดความรู๎  
ความคิด  ความเข๎าใจ  ในการสร๎างสรรค์ผลงานทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎   มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคํานิยมท่ีเหมาะสม  บูรณาการคุณธรรมน าความรู๎
โดยใช๎หลักเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจได๎ 
 2. สามารถออกแบบเว็บเพจอยํางงําย และเช่ือมโยงเว็บไซต์ได๎    

3. สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศสร๎างตาราง ข๎อความ และภาพลักษณะพิเศษในเว็บเพจได๎ 
4. สร๎างเว็บเพจโดยใช๎โปรแกรม Macromedia Dreamweaver   ได๎อยํางสวยงามถูกต๎อง 
5. สามารถขอพื้นท่ีเว็บไซด์จาก Internet เพื่ออัปโหลดข๎อมูล การอับโหลดเว็บเพจเพื่อน าเสนอ

ผลงานของตนเองได๎ 
 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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ว30209 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                         เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา ล าดับรูปแบบงาน และใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค๎น
ข๎อมูล รวบรวมข๎อมูล  เรียนรู๎การท างานของโปรแกรมกราฟิก  การสร๎างภาพกราฟิกจากโปรแกรม Adobe 
Photoshop  

โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล   ฝึกปฏิบั ติ  วิ เคราะห์  อภิปราย  
กระบวนการการท างาน  

 เพื่อน าไปใช๎สร๎างช้ินงาน รู๎จักแก๎ปัญหา อธิบาย วิเคราะห์ และท างานอยํางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดี ตํองานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   ในการด าเนินชีวิต 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถอธิบายการท างานของโปรแกรมกราฟกิ 
2. สามารถอธิบายสํวนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop 
3. สามารถออกแบบภาพกราฟิกและน าเสนองานได๎เหมาะสม สวยงาม 
4. สามารถบอกขั้นตอน การใช๎โปรแกรม Adobe Photoshopตัดตํอตกแตํงภาพ ได๎อยํางสวยงาม
เหมาะสม 
 

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ว30210 มัลติมีเดีย(การตัดต่อวีดีโอ)  
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                          เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก  การแสดงผลด๎วยภาพ วีดีโอ 
เสียง อุปกรณ์ประกอบ  เชํน  เครื่องขับแผํนบันทึก  ซีดี การ์ดประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์สี 
ฯลฯ การเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบมัลติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง ข๎อมูล การใช๎โปรแกรมแบบมัลติมีเดีย ค าส่ังใน
การด าเนินงาน หลักการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแก๎ไข การสร๎างกราฟิก การสร๎างงาน
มัลติมีเดีย การใช๎สี การตกแตํงภาพ การเช่ือมข๎อมูล หลักการส่ือหลายมิติ การสร๎างข๎อความหลายมิติ งาน
ประยุกต์ด๎านการศึกษา ปฏิบัติการสร๎างงานแบบมัลติมีเดียและการใช๎โปรแกรมส าหรับน าเสนองานมัลติมีเดีย เพื่อ
น าเสนองานตําง ๆ 

โดยเสริมสร๎างทักษะการรับผิดชอบการท างาน โดยใช๎กระบวนการกลํุม   กระบวนการสืบค๎น 
กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด มีสมาธิในการท างาน 
 เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสร๎างงานแบบมัลติมีเดีย ในการน าเสนองาน
ตําง ๆ อยํางหลากหลาย  มีจิตส านึกและรับผิดชอบ ใช๎ความรู๎อยํางมีคุณธรรม  จริยธรรมโดยไมํยุํงเกี่ยวกับยา
เสพติด      ช๎ูสาว การพนัน และทะเลาะวิวาท  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ ด ารงชีวิตใน
สังคมไทยและสังคมโลกอยํางมีสุข  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับงานมัลติมีเดีย 
 2. สามารถใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ของซอฟต์แวร์ประยุกต์ท่ีใช๎สร๎างมัลติมีเดีย ได๎ 
 3. สามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบมัลติมีเดีย เชํน ภาพ วีดีโอ เสียง ได๎ 
 4. มีทักษะ ปฏิบัติการสร๎างงานแบบมัลติมีเดียและการใช๎โปรแกรมส าหรับน าเสนองานมัลติมีเดีย  

5. สามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการสร๎างช้ินงานได๎อยํางสร๎างสรรค์ เหมาะสม 
 

รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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ว30211 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1      เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับ ทฤษฎี Hardware และ อุปกรณ์ตํอพํวงพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์อาการเสีย การฟังเสียง Post จาก Biosการติดต้ังอุปกรณ์และการ์ด
ตําง ๆ การติดต้ังติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ติดต้ังและถอดถอนโปรแกรมออฟฟิต การติดต้ังการ์ดแลน 
(Lan card) และโปรโตคอล (Protocol) การเข๎าหัว RJ 45 การตรวจสอบการท างานของเครือขําย
คอมพิวเตอร์ การใช๎ทรัพยากรรํวมกัน (Share) การจัดการ Hard disk การจัดการ Bios การประกอบคอม
คอมพิวเตอร์ และการใช๎ Utility ตํางๆ เชํน Antivirus, Ghost, Fix disk, Cleaners, Defrag เป็นต๎น  

โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล   ฝึกปฏิบั ติ  วิ เคราะห์  อภิปราย  
กระบวนการการท างาน  

เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ การซํอม แก๎ไขปัญหา ติดต้ัง
โปรแกรม และประกอบคอมพิวเตอร์ การใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ มีทักษะในการใช๎งานคอมพิวเตอร์ 
เข๎าใจและเลือกใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางเหมาะสมและมีผลดีตํอตนเอง ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันอยํางมีจิตส านึก และรับผิดชอบ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

ผลการเรียนรู้  
1. อธิบายสํวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ได๎  
2. อธิบายทฤษฏี Hardware และระบบเครือขํายได๎  
3. วิเคราะห์อาการเสียของคอมพิวเตอร์  
4. สามารถถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได๎  
5. ถอดถอนและติดต้ังโปรแกรมประยุกต์ได๎  
6. มีความรู๎ความเข๎าใจ และจัดการเกี่ยวกับ Bios ได๎  
7. จัดการกับฮาร์ดดิสก์ได๎  
8. ติดต้ังไดรเวอร์อุปกรณ์ได๎  
9. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบเครือขํายคอมพิวเตอรพื้นฐาน  
10. จัดการกับ Virus คอมพิวเตอร์ได๎  
11. ใช๎ Utility ตํางๆ ในการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ส31101   สังคมศึกษา 1   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หนํวยกิต 
ส31102   สังคมศึกษา 2   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หนํวยกิต 
ส32101   สังคมศึกษา 3   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หนํวยกิต 
ส32102   สังคมศึกษา 4   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หนํวยกิต 
ส33101   สังคมศึกษา 5   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หนํวยกิต 
ส33102   สังคมศึกษา 6   จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0  หนํวยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก) 

ส30231   หน๎าท่ีพลเมือง 1  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หนํวยกิต 
ส31103   ประวัติศาสตร์ 1  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หนํวยกิต 
ส30232   หน๎าท่ีพลเมือง 2  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หนํวยกิต 
ส31104   ประวัติศาสตร์ 2  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หนํวยกิต 
ส30233   หน๎าท่ีพลเมือง 3  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หนํวยกิต 
ส32103   ประวัติศาสตร์ 3  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หนํวยกิต 
ส30234   หน๎าท่ีพลเมือง 4  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หนํวยกิต 
ส32104   ประวัติศาสตร์ 4  จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5  หนํวยกิต 
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ส31101  สังคมศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม เกี่ยวกับเรื่องสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทางศาสนา
สมัยกํอนพระพุทธเจ๎า พระพุทธเจ๎าในฐานะเป็นมนุษย์ท่ีฝึกตนได๎อยํางสูงสุด การตรัสรู๎ การกํอต้ัง วิธีการสอน 
การเผยแพรํพระพุทธศาสนา การบริหารธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา ข๎อปฏิบัติทางสายกลาง การพัฒนาศรัทธา
และปัญญาท่ีถูกต๎อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองและการมุํงอิสรภาพ พระพุทธศาสนาวําเป็น
ศาสตร์แหํงการศึกษาซึ่งเน๎นความสัมพันธ์ของ เหตุปัจจัยกับวิธีการแก๎ปัญหา พระพุทธศาสนาในการฝึกตน
ไมํให๎ประมาท มุํงประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ 
ข๎อคิดและแบบอยํางการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยําง  ตามท่ีก าหนด
อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป วิเคราะห์ หลักธรรมส าคัญในการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขของ
ศาสนาอื่นๆ และชักชวนสนับสนุนให๎บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีตํอกัน หลักธรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับวันส าคัญ ทางศาสนา และเทศกาลท่ีส าคัญ เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความรํวมมือของทุกศาสนาใน
การแก๎ปัญหาและพัฒนาสังคมปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีตํอครอบครัว และคนรอบข๎าง ปฏิบัติตนตามศาสน
พิธีได๎อยํางถูกต๎อง แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 

โดยใช๎กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ น าไปพัฒนา แก๎ปัญหา อภิปราย 
เลือกใช๎ สืบค๎นข๎อมูล เปรียบเทียบ และใช๎แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได๎อยํางเหมาะสม และเห็นคุณคํา
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด      

ส 1.1 ม. 4-6/1 –  ม. 4-6/16 
 

รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด 
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ส31102  สังคมศึกษา 2 
รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาหน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก เห็น ความส าคัญของโครงสร๎างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ประเมิน สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนะแนวทางพัฒนา 
วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะต๎องมี การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ปัญหาการเมืองท่ีส าคัญ
ในประเทศจากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ ความจ าเป็นท่ีจะต๎องธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และมีสํวนสนับสนุนให๎ผ๎ูอื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก เสนอแนวทางแก๎ไขปัญหาการเมืองท่ีน าไปสํูความเข๎ าใจประสาน
ประโยชน์รํวมกัน เสนอแนวทางและมีสํวนรํวมใน การตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ สามารถเสนอแนวทาง ใน
การอนุรักษ์ และเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

โดยใช๎กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ น าไปพัฒนา แก๎ปัญหา อภิปราย 
เลือกใช๎ สืบค๎นข๎อมูล เปรียบเทียบ และใช๎แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได๎อยํางเหมาะสม และเห็นคุณคํา
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด      

ส 2.1  ม. 4-1/1 – ม. 4-6/5 
ส 2.2  ม. 4-6/1 – ม. 4-6/4 

  
รวมทั้งหมด  9 ตัวชี้วัด 
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ส32101  สังคมศึกษา 3 
รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาภูมิศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล ตํอกัน
และกันในระบบของธรรมชาติการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได๎รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศ
ไทยและทวีปตําง ๆ เชํนการเคล่ือนตัวของแผํนเปลือกโลกปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคตํางๆ ของโลก การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพในสํวนตําง ๆ ของโลกการเกิด
ภูมิสังคมใหมํของโลกเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ให๎ข๎อมูลและขําวสารภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศและภูมิสังคมของไทย
และภูมิภาคตําง ๆ ท่ัวโลก เข๎าใจปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ การใช๎ประโยชน์
จากส่ิงแวดล๎อม ในการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นท้ังในประเทศไทยและโลก การ
เปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพในสํวนตําง ๆ ของโลก การเกิดภูมิสังคมใหมํ ๆ ในโลก วิกฤตการณ์ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและโลกมาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหาบทบาทขององค์การและการ
ประสานความรํวมมือท้ังในประเทศและนอกประเทศ กฎหมายส่ิงแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อมในภูมิภาคตําง ๆ ของโลก 

โดยใช๎กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ น าไปพัฒนา แก๎ปัญหา อภิปราย 
เลือกใช๎ สืบค๎นข๎อมูล เปรียบเทียบ และใช๎แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได๎อยํางเหมาะสม และเห็นคุณคํา
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด      

ส 5.1  ม. 4-6/1   ม. 4-6/2   ม. 4-6/3 
ส 5.3  ม. 4-6/1   ม. 4-6/2   ม. 4-6/3  ม. 4-6/4 
 

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
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ส32102  สังคมศึกษา 4 
รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการก าหนดราคาและคําจ๎างในระบบเศรษฐกิจ  บทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคา  และการควบคุมราคาเพื่อการแจกจําย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ  ความส าคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีตํอเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  ประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง และครอบครัว  เห็นความส าคัญในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ ในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมฉบับปัจจุบัน   ศึกษาความหมายความส าคัญ และหลักการของระบบสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนโดยเฉพาะพื้นท่ีลํุมน้ าทะเลสาบสงขลา และประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก๎ไข วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลด๎านนโยบายการเงิน การคลังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เชํน  เงินเฟูอ  
เงินฝืด แนวทาง การแก๎ปัญหาของนโยบายการเงินการคลัง วิวัฒนาการ  และผลกระทบของการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลตํอสังคมไทย  บทบาทขององค์กรระหวํางประเทศในเวทีการเงินโลกท่ีมีผลกับ
ประเทศไทย  วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศในรูปแบบตําง ๆ ท่ีน าไปสํู
การพึ่งพา การแขํงขันการขัดแย๎ง  และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  

โดยใช๎กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ น าไปพัฒนา แก๎ปัญหา สืบค๎น
ข๎อมูล เปรียบเทียบ และใช๎แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได๎อยํางเหมาะสม และเห็นคุณคํา
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

      
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด      
             ส 3.1   ม.4-6/1 ,   ม.4-6/2  ,  ม.4-6/3  ,  ม.4-6/4  
             ส 3.2   ม.4-6/1 ,   ม.4-6/2  ,  ม.4-6/3  
 
รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 
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ส33101  สังคมศึกษา 5 
รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

             ศึกษาศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป ตระหนักใน
คุณคําและความส าคัญของคํานิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดความเช่ือและพฤตกรรมท่ีแตกตํางกันของศาสนิก
ชนศาสนาตํางๆ และมุํงมั่นพัฒนาชีวิตด๎วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ   
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต์ แผํเมตตา  และบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐาน วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน 
สํงเสริม สนับสนุนให๎บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท าความดีตํอกัน  เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
รํวมมือของทุกศาสนาในการแก๎ปัญหาและพัฒนาสังคมโดยใช๎กระบวนการสร๎างความตระหนัก  กระบวนการ
เรียน ความรู๎ความเข๎าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการปฏิบัติ  

 โดยใช๎กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ น าไปพัฒนา แก๎ปัญหา อภิปราย 
เลือกใช๎ สืบค๎นข๎อมูล เปรียบเทียบ และใช๎แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได๎อยํางเหมาะสม และเห็นคุณคํา
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

   
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด      
             ส 1.1  :  ม.4-6/17   ม.4-6/18   ม.4-6/19    ม.4-6/20   ม.4-/21   ม.4-6/22   
  
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ส33102  สังคมศึกษา 6 
รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ความรํวมมือของทุกศาสนาในการ
แก๎ปัญหาและพัฒนาสังคมปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีตํอครอบครัว และคนรอบข๎าง ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีได๎
อยํางถูกต๎อง แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาเช่ือมั่นตํอผลของ
การท าความดี ความช่ัว ตัดสินใจเลือกปฏิบัติตนตามหลัก จริยธรรม เพื่อการอยูํรํวมกันอยํางเป็นชาติและ
สมานฉันท์ เห็นคุณคําของจริยธรรม คํานิยม ความเช่ือและพฤติกรรมท่ีแตกตํางกันของศาสนิกชนศาสนาตํางๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย๎งและอยูํรํวมกันในสังคม มุํงมั่นพัฒนาชีวิตด๎วยการพัฒนาจิตและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

โดยใช๎กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ น าไปพัฒนา แก๎ปัญหา อภิปราย 
เลือกใช๎ สืบค๎นข๎อมูล เปรียบเทียบ และใช๎แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได๎อยํางเหมาะสม และเห็นคุณคํา
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด      

ส 1.2  ม.4-6/1   ม.4-6/2   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
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ส31103  ประวัติศาสตร์ 1 
รายวิชาพื้นฐาน (บังคับเลือก)   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ  ตัวอยํางการใช๎เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล  ความหมาย คุณคํา และใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามล าดับ
ขั้นตอนอยํางเป็นระบบในการสืบค๎นเรื่องราวท่ีตนสนใจ  เข๎าใจประโยชน์และคุณคําของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ท่ีมีข๎อมูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย จัดท าผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น  และสร๎างองค์ความรู๎ใหมํทางประวัติศาสตร์  ประเด็นและแนวคิดส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย เชํน แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและ
อิทธิพลท่ีมีตํอสังคมไทย  ปัจจัยท่ีมีผลตํอการสถาปนาและพัฒนาการของอาณาจักรไทยในชํวงเวลาตํางๆ   
สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ๎านเมือง  การเลิกทาส การเลิกระบบไพรํ การเสด็จประพาสยุโรป
และหัวเมืองตํางๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  บทบาทของสตรีไทย  การ
พัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย   ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตํอการพัฒนาชาติ
ไทยในด๎านตําง ๆ เชํน การปูองกันและรักษาเอกราชของชาติ    การสร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทย  การสํงเสริม
การศึกษา และการแก๎ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม    

โดยใช๎กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ น าไปพัฒนา แก๎ปัญหา สืบค๎น
ข๎อมูล เปรียบเทียบ และใช๎แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได๎อยํางเหมาะสม และเห็นคุณคํา
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  

ส 4.1 ม.4-6/1   ม.4-6/2       
ส 4.3 ม.4-6/1  ม.4/2         

 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

มีสํวนรํวมและแนะน าผ๎ูอื่นให๎อนุรักษ์และเผยแพรํมารยาทไทยสํูสาธารณะ ในเรื่องการแสดงความ
เคารพ การสนทนา การแตํงกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณคํา อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพรํ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
อดทน ใฝุหาความรู๎และต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให๎ผ๎ูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง ประยุกต์ และเผยแพรํพระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข๎างใน ไมํติดต ารา
บริการรวมที่จุดเดียว ใช๎อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียง อดทน ใฝุหาความรู๎ ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระท าของตนเอง 
 โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.  สํวนรํวมและแนะน าผ๎ูอื่นให๎อนุรักษ์  และเผยแพรํมารยาทไทยสํูสาธารณะ 
2.  เห็นคุณคําอนุรักษ์  สืบสาน  ประยุกต์  และเผยแพรํขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และ

ภูมิปัญญาไทย 
 3.  เป็นแบบอยําง  มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม  และสนับสนุนผ๎ูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นใน
ศาสนา  และเทิดทูน  สถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.  เป็นแบบอยําง  ประยุกต์และเผยแพรํ  พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
5.  เป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผ๎ูอื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
6.  ประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
7.  ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
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ส31104  ประวัติศาสตร์ 2 
รายวิชาพื้นฐาน (บังคับเลือก)   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความหมาย คุณคํา และใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามล าดับขั้นตอน
อยํางเป็นระบบ ในการสืบค๎นเรื่องราวท่ีตนสนใจ  เข๎าใจประโยชน์และคุณคําของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
โลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีข๎อมูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย   จัดท าผลการศึกษา และสร๎างองค์ความรู๎ใหมํทาง
ประวัติศาสตร์   ปัจจัยท่ีสํงเสริมการสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลตํอสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด๎วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล๎อมทางสังคม ความคิดความเช่ือ และความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีตํอสังคมไทย   วิถีชีวิตของคนไทยสมัย
ตํางๆ การสืบทอดและการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์แนวทางและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมไทย  วางแผนก าหนดแนวทางและการมีสํวนรํวมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย   ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและบุคคลท่ี สํงเสริมและสร๎างสรรค์  ภูมิปัญญาไทยท่ีมี
ผลตํอสังคมไทยในปัจจุบัน เชํน พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชนนาถ  ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและชาวตํางประเทศท่ีมีสํวนสร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยตํางๆ เชํน พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แหํงราชวงศ์จักรี  สมเด็จ
พระ-มหาสมณเจ๎า กรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส  พระเจิาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท  ท่ีปรึกษาชาวตํางประเทศ สมัยรชักาลท่ี 5-7  
สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศเธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ   สมเด็จเจ๎าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ชํวง บุนนาค ) ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี  เป็นต๎น     

 โดยใช๎กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ น าไปพัฒนา แก๎ปัญหา สืบค๎น
ข๎อมูล เปรียบเทียบ และใช๎แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได๎อยํางเหมาะสม และเห็นคุณคํา
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  
             ส 4.3   ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5 
              
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด  
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 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลอืก)   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและสํงเสริมและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผ๎ูอื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ในเรื่องการเป็นผ๎ูน าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช๎สิทธิและหน๎าท่ี การใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบ ความกล๎า
หาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาสังคมตํอสาธารณะ การติดตามและประเมินขําวสารทาง
การเมืองและการรู๎เทําทันส่ือ การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยใน
การวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกต้ังอยํางมีวิจารณญาณ รู๎ทัน
ขําวสารและรู๎ทันส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ลํวงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียง อดทน ใฝุหาความรู๎ ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า
ของตนเอง 
 ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกัน
อยาํงสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด๎วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมํแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผ๎ูอื่น ชํวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน แบํงปัน ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝุหาความรู๎ และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ 
 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.  มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณ 
2.  รู๎ทันขําวสารและรู๎ทันส่ือ 
3.  คาดการณ์เหตุการณ์ลํวงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล 
4.  ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5.  เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันอยํางสันติ และพึ่งพาซึ่งกนัและกัน 
6.  ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
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ส32103  ประวัติศาสตร์ 3 
รายวิชาพื้นฐาน (บังคับเลอืก)   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอารยธรรมยุคโบราณท่ีมีผลตํอการพัฒนาการและเปล่ียนแปลงของโลก 
ได๎แกํ อารยธรรมลํุมแมํน้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ลํุมแมํน้ าไนล์ ลํุมแมํน้ าฮวงโห ลํุมแมํน้ าสินธุ และอารยธรรมกรีก-
โรมัน รวมทั้งการติดตํอระหวํางโลกตะวันตกและตะวันออกที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมตํอกัน เหตุการณ์ส าคัญๆ
ท่ีมีผลตํอการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก เชํน ระดับศักดินาสวามิภักด์ิ สงครามครู
เสด การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ และการปฏิวัติอุตสาหกรรม ด๎วยการใช๎
ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค๎นข๎อมูล ความเข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยํางตํอเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน เข๎าใจและยอมรับในความหลากหลายทางด๎านชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม  

โดยใช๎กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ น าไปพัฒนา แก๎ปัญหา สืบค๎น
ข๎อมูล เปรียบเทียบ และใช๎แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได๎อยํางเหมาะสม และเห็นคุณคํา
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

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

  
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 
รายวิชาเพิ่มเติม  (บังคับเลือก)   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

แสดงออก แนะน าผ๎ูอื่น และยกยํองบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํและเสียสละตํอสังคม  ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมี
วินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให๎ผ๎ูอื่นแสดงออกถึงความ
รักชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง ประยุกต์ และเผยแผํพระ
บรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงานในเรื่องระเบิดจากข๎างใน ไมํติดต ารา 
บริการรวมที่จุดเดียว ใช๎อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระท าของตนเอง 

 โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ 

 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติสุข สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. แสดงออก แนะน าผ๎ูอื่น และยกยํองบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ และเสียสละ 
2. เป็นแบบอยําง มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให๎ผ๎ูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. เป็นแบบอยําง ประยุกต์ และเผยแพรํ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผ๎ูอื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
6. ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ส32104  ประวัติศาสตร์ 4 
รายวิชาพื้นฐาน (บังคับเลือก)   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญตําง ๆ ท่ีสํงผลตํอการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของโลก เชํน การขยายอิทธิพลของประเทศยุโรปไปยงทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย  การลํา
อาณานิคมและผลกระทบ ความรํวมมือและความขัดแย๎งของมนุษย์ชาติในโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 20  สถาน
การณส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 เชํนเหตุการณ์ระเบิดตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 11 กันยายน  2001  
การกํอการร๎ายและการตํอต๎านการกํอการร๎าย ความขัดแย๎งทางศาสนา  ตลอดจนถึงเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน  

โดยใช๎กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะอธิบาย วิเคราะห์ น าไปพัฒนา แก๎ปัญหา สืบค๎น
ข๎อมูล เปรียบเทียบ และใช๎แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลาย 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์ได๎อยํางเหมาะสม และเห็นคุณคํา
เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

   
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
             ส 4.1    ม.4-6/2  
             ส 4.2   ม.4-6 /3   ,    ม.4-6 /4   
  
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลอืก)   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและสํงเสริม สนับสนุนให๎ผ๎ูอื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็น
ผ๎ูน าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช๎สิทธิและหน๎าท่ี การใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบ ความกล๎าหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทาง การเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาสังคมสาธารณะ การติดตามและประเมินขําวสาร
ทางการเมืองและการรู๎ เทําทันส่ือ การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช๎กระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกต้ังอยํางมี
วิจารณญาณ  รู๎ทันขําวสารและรู๎ทันส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ลํวงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียง อดทน ใฝุหาความรู๎ ต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ี ยอมรับผลท่ี
เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 

 มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย๎งโดยสันติวิธี ด๎วยการเจรจาไกลํเกล่ีย การเจรจาตํอรอง
การระงับความขัดแย๎ง และสร๎างเครือขํายปูองกันปัญหาความขัดแย๎ง ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

 โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ 

 เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางสันติสุข สามารถจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.  มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณ 
2.  รู๎ทันขําวสารและรู๎ทันส่ือ 
3.  คาดการณ์เหตุการณ์ลํวงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล 
4.  มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย๎งโดยสันติวิธีและสร๎างเครือขํายปูองกันปัญหาความ
ขัดแย๎ง 
5.  ปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

พ31101  สุขศึกษา 1   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หนํวยกิต 
พ31102  สุขศึกษา 2   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หนํวยกิต 
พ32101  สุขศึกษา 3   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หนํวยกิต 
พ32102  สุขศึกษา 4   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หนํวยกิต 
พ33101  สุขศึกษา 5   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หนํวยกิต 
พ33102  สุขศึกษา 6   จ านวน  20  ช่ัวโมง  0.5 หนํวยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 พ30236  วอลเลย์บอล จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
 พ30237  สมุนไพรในท๎องถิ่น จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
  พ30238  แบดมินตัน จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
  พ30239  ผ๎ูตัดสินกรีฑา จ านวน  40  ช่ัวโมง  1.0   หนํวยกิต 
  พ30240  การตัดสินวอลเลย์บอล จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
  พ30241  ฟุตบอล จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
  พ30242  มวยไทย-มวยสากล จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
  พ30243  เซปักตะกร๎อ จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0 หนํวยกิต 
  พ30244  ดาบสองมือ จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
  พ30245  การตัดสินฟุตบอล จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
  พ30246  ลีลาศ 1   จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
  พ30247  บาสเกตบอล จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
  พ30248  ลีลาศ  2 จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
 พ30249  อนามัยแมํและเด็ก จ านวน  40  ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
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พ31101  สุขศึกษา 1 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

  ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายกระบวนการสร๎างเสริมด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบผิวหนัง  
ระบบโครงกระดูก  และระบบกล๎ามเนื้อ  ในรํางกาย  ความหมายและความส าคัญของการวางแผนพัฒนา
สุขภาพ  เพื่อพัฒนาสุขภาพให๎สมบูรณ์  อิทธิพลตํางๆ  ท่ีมีผลตํอพฤติกรรมทางเพศและด าเนินชีวิต  คํานิยมใน
เรื่องเพศ  คํานิยมเรื่องเพศในสังคมและวัฒนธรรมไทย  คํานิยมเรื่องเพศในสังคมและวัฒนธรรมตะวันตก  
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย  ความหมายของการบริโภคและผ๎ูบริโภค  สถานการณ์ปัญหา
ของผ๎ูบริโภค  สิทธิผ๎ูบริโภค  แนวทางการเลือกบริโภคอยํางฉลาดและปลอดภัย การปฏิบัติตนตามสิทธิ
ผ๎ูบริโภค  หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  
ความหมายของส่ือโฆษณา เกี่ยวกับสุขภาพ  ความส าคัญของส่ือโฆษณา  ประเภทของส่ือโฆษณา  ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  หลักการพิจารณาส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ การควบคุมการ
โฆษณาโดยรัฐ  โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ  โรคท่ีเกิดจากพันธุกรรม  ความหมายและความส าคัญของ 
การสร๎างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค  แนวคิดของการสร๎างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชน บทบาท
และความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในชุมชน แนวทางการสร๎าง
เสริมและพัฒนาสุขภาพของชุมชน 
  โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎อยํางคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2   
 พ 2.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2    
 พ 4.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/5   
 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



- 284 - 
 

พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุและสร๎างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา  
ภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุและสร๎างเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง  ในการประกอบอาชีพ ภัยและ
แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยท่ีไมํคาดคิด  การวางแผนและการมีสํวนรํวมสร๎างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน ความหมายความเส่ียงตํอการใช๎ยาพฤติกรรมการใช๎ยาท่ีถูกต๎องเพื่อลดความเส่ียงตํอการใช๎ยาท่ีไมํพึง
ประสงค์  อาการอันไมํพึงประสงค์จากการใช๎ยา  แนวทางปฏิบัติตนเพื่อการใช๎ยาอยํางปลอดภัย สาเหตุและ
พฤติกรรมเส่ียงตํอการใช๎สารเสพติด การปูองกันความเส่ียงตํอการใช๎สารเสพติด การด าเนินงานปูองกันสาร
เสพติดในสถานศึกษา ปัจจัยในการสร๎างสัมพันธภาพท่ีดีระหวํางบุคคล  ความส าคัญในการสร๎างสัมพันธภาพท่ี
ดีระหวํางบุคคล การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อน ในสังคม ทักษะท่ีจ าเป็นในการสร๎างและ
รักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวํางบุคคล ความขัดแย๎ง ปัญหา  สาเหตุของความขัดแย๎ง ผลกระทบแนวทางในการ
ปูองกันและแก๎ปัญหาท่ีเกิดจากความขัดแย๎ง  ความหมายและความส าคัญของการชํวยฟื้นคืนชีพ การหายใจ 
ภาวะเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจน และการตรวจสัญญาณชีพ ปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพกับผ๎ูปุวยทางเดินหายใจ
อุดตัน ปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพด๎วยการผายปอด การนวดหัวใจภายนอก  สมรรถภาพทางกาย  ประเภทของ
สมรรถภาพทางกาย คุณคําของการมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี แนวทางการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก การ
วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก ข๎อควรค านึงในการ
สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย มีความรู๎  ทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลํนเกมและกีฬา  ใช๎
ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพของทีม  ตํอผ๎ูอื่นและสังคม  เลํนกีฬาสากลประเภทบุคคล/คํู 1 ชนิด  
แสดงการเคล่ือนไหวได๎อยํางสร๎างสรรค์  เข๎ารํวมกิจกรรม  การสร๎างเสริมสมรรถภาพรมนันทนาการนอก
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  รักการออกก าลังกาย  การเลํนเกม  การเลํนกีฬา  เป็น
ประจ าอยํางสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแขํงขัน  และช่ืนชม
ในสุนทรีภาพของการกีฬา  
  โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎คํูคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ 2.1  ม.4-6/3  ม.4-6/4    
 พ 3.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5    
 พ 3.2  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4    
 พ 4.1  ม.4-6/7 
 พ 5.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/7   
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศึกษา  วิเคราะห์กระบวนการสร๎างเสริมและด ารงประสิทธิภาพของการท างานของระบบไหลเวียนเลือด  
ระบบหายใจ  ระบบยํอยอาหาร  และระบบขับถํายปัสสาวะ  การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  
วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  ทารกในครรภ์  วัยเด็ก วัยรุํน  วัยผ๎ูใหญํและวัยผ๎ูสูงอายุ  
พฤติกรรมทางเพศ  ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุํน  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมทางเพศในวัยรุํน  
คํานิยมในเรื่องเพศ  คํานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย  คํานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมตะวันตกหรือ
วัฒนธรรมแบบประเทศยุโรป/อเมริกา  คํานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมในอาเซียน  ทักษะในการปูองกัน ลด
ความขัดแย๎งและแก๎ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว  สิทธิผ๎ูบริโภค  แนวทางการปฏิบัติตนตามสิทธิของผ๎ูบริโภค  
ข๎อควรปฏิบัติส าหรับผ๎ูบริโภคในการซื้อสินค๎าหรือบริการ  การเตรียมตัวเพื่อร๎องทุกข์ส าหรับผ๎ูบริโภค  
ความหมายและความส าคัญของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ  อิทธิพลของส่ือโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 
ลักษณะของส่ือโฆษณาท่ีอวดอ๎างเกินจริง  ผลกระทบของการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเกินจริงและการรู๎เทํา
ทันส่ือโฆษณา 

 โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎อยํางคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2   
 พ 2.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3      
 พ 4.1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/5    
รวมรวมทั้งหมด    8   ตัวชี้วัด 
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พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน๎มการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย สาเหตุและแนวทาง
ปูองกันการเจ็บปุวยและการตายของคนไทย การสํงเสริมและการพัฒนาสุขภาพในชุมชน บทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคลท่ีมีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรคในชุมชน อุบัติเหตุ สถานการณ์และ
แนวโน๎มของอุบัติเหตุ ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงตํออุบัติเหตุจากการจราจรทางบก การสร๎างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน กิจกรรมในการสร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน แนวทางการมีสํวนรํวมในการสร๎างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน สถานการณ์และแนวโน๎มปัญหาสารเสพติดในประเทศไทย ความหมายและการจ าแนก
ประเภทของสารเสพติด ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช๎สารเสพติด บทลงโทษผ๎ูกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับสาร
เสพติด ความหมาย ประเภท ลักษณะของความรุนแรง ปัจจัยท่ีมีผลตํอความรุนแรงของคนไทย สาเหตุของการ
ใช๎ความรุนแรง แนวทางการปูองกันพฤติกรรมความรุนแรง ทักษะการแก๎ไขปัญหาเพื่อปูองกันการน าไปสํูความ
รุนแรง ปฏิบัติการชํวยฟื้นคืนชีพ ภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต๎น ข๎อบํงช้ีในการชํวยฟื้นคืนชีพ ขั้นตอนการ
ชํวยฟื้นคืนชีพท่ีถูกวิธี 5 ขั้นตอนของหํวงโซํแหํงการรอดชีวิต (Chain of Survival) ข๎อพึงระวังในการปฏิบัติการ
ชํวยฟื้นคืนชีพท่ีไมํถูกวิธี สมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
การวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ข๎อควรค านึงในการสร๎างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย  มีความรู๎ ทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลํนเกมและกีฬา  ใช๎ความสามารถของตนใน
การเพิ่มศักยภาพของทีม  ตํอผ๎ูอื่นและสังคม  เลํนกีฬาสากลประเภทบุคคล/คํู 1 ชนิด  แสดงการเคล่ือนไหวได๎
อยํางสร๎างสรรค์  เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  รักการ
ออกก าลังกาย  การเลํนเกม  และการเลํนกีฬา  เป็นประจ าอยํางสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มี
น้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแขํงขันและช่ืนชมในสุนทรีภาพของการกีฬาและวางแผนปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย  
   โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎อยํางคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ 3.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4    
 พ 4.1  ม.4-6/1  ม.4-6/4  ม.4-6/6  ม.4-6/7   
 พ 5.1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/7 
 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
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พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศึกษา  วิเคราะห์กระบวนการสร๎างเสริมและด ารงประสิทธิภาพของการท างานของระบบประสาท  
ระบบสืบพันธุ์  ระบบตํอมไร๎ทํอ  และระบบขับถําย  ความหมาย  ความส าคัญ  องค์ประกอบของทักษะชีวิตท่ี
ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ความขัดแย๎งเรื่องเพศสัมพันธ์  ผลกระทบและการปูองกันความขัดแย๎งในเรื่องเพศ  
ความส าคัญของการสร๎างเสริมสุขภาพ  แนวทางในการสร๎างเสริมสุขภาพรํางกาย  แนวทางการปกปูองสิทธิ
ผ๎ูบริโภคและการดูแลค๎ุมครองสุขภาพผ๎ูบริโภค  ปัญหาส่ิงแวดล๎อมท่ีมีผลตํอชีวิตและสุขภาพ   หน๎าท่ีความ
รับผิดชอบในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาส่ิงแวดล๎อม  

 โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎อยํางคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ 1.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2   
 พ 2.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4   
 พ 4.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/6   
 
รวมทั้งหมด    10  ตัวชี้วัด 
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พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 
รายวิชาพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 ศึกษา  วิเคราะห์โรคท่ีถํายทอดทางพันธุกรรม  ปัจจัยท่ีมีผลตํอสุขภาพ  วิธีปูองกันและแก๎ไขปัญหา
สุขภาพ  พฤติกรรมเส่ียงของคนในชุมชน  กระบวนการทางสังคมเพื่อสร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  
กิจกรรมสร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องและแนวทางการมีสํวนรํวมในการสร๎างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน  ปัจจัยเส่ียงท่ีท าให๎ติดสารเสพติด  ผลกระทบจากการครอบครอง  การใช๎  และการ
จ าหนํายสารเสพติด  การปูองกันสารเสพติด  ความส าคัญของการชํวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  วิธีการชํวยฟื้นคืน
ชีพ  การชํวยเหลือผ๎ูประสบภัย  การปฐมพยาบาล  การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางกลไก  การปฏิบัติเพื่อสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย   มีความรู๎  ทักษะในการเคล่ือนไหว  กิจกรรมทาง
กาย  การเลํนเกมและกีฬา ใช๎ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพของทีม  ตํอผ๎ูอื่นและสังคม  เลํนกีฬา
สากลประเภทบุคคล/คํู  1 ชนิด  แสดงการเคล่ือนไหวได๎อยํางสร๎างสรรค์  เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอก
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม  รักการออกก าลังกาย  การเลํนเกม  และการเลํนกีฬา  เป็น
ประจ าอยํางสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแขํงขัน  และช่ืนชม
ในสุนทรีภาพของการกีฬา 
  โดยใช๎กระบวนการกลํุม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการ
เผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎อยํางคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ 3.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5    
 พ 3.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4    
 พ 4.1  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/7 
 พ 5.1  ม4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5  ม.4-6/6  ม.4-6/7   
 
รวมทั้งหมด    19 ตัวชี้วัด 
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พ30236  วอลเลย์บอล 
รายวิชาเพิ่มเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  วิเคราะห์หลักการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว  ท่ีใช๎ในการเลํนกีฬาวอลเลย์บอลได๎  สร๎าง
เสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเข๎ารํวมกิจกรรม
กีฬาชนิดตําง ๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกติกาการเลํนอยํางเครํงครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชม
ในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาเห็นคุณคําของการน าประสบการณ์ท่ีได๎รับจากกิจกรรม
การแขํงขันกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยการใช๎ กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎คํูคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
        1.  วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช๎ในการเลํนกีฬาวอลเลย์บอลได๎ 
        2.  สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎ 
        3.  เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาชนิดตําง ๆ 
        4.  เคารพสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนอยํางเครํงครัด 
        5.  แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา 
        6.  เห็นคุณคําของการน าประสบการณ์ท่ีได๎รับจากกิจกรรมการแขํงขันกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
        7. รู๎และเข๎าใจกฎ กติกา มารยามในการเลํนกีฬาวอลเลย์บอล 

 
รวมทั้งหมด    7  ผลการเรียนรู้ 
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พ30237  สมุนไพรในท้องถ่ิน 
รายวิชาเพิ่มเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาความหมาย  ประเภทของสมุนไพร  การปลูกและดูแลสมุนไพร  การเก็บสมุนไพรเพื่อใช๎ในการ
ดูแลสุขภาพ  ชนิดของสมุนไพรในท๎องถิ่น  สรรพคุณและวิธีใช๎สมุนไพร  การน าสมุนไพรไปใช๎ในการรักษาโรค  
สมุนไพรในโรงเรียน   สมุนไพรในครัวเรือน   ปราชญ์ชาวบ๎านเกี่ยวกับสมุนไพร 
  โดยการใช๎ กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  เกี่ยวสมุนไพรท่ีมีในท๎องถิ่นและสามารถน าสมุนไพรไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความหมายและแยกประเภทของสมุนได๎ 
 2.  อธิบายวิธีการปลูก  การดูแลและวิธีการเก็บสมุนไพรได๎ 
 3. บอกชนิดของสมุนไพรในท๎องถิ่นได๎  
 4. บอกสรรพคุณและวิธีใช๎สมุนไพรได๎  
 5. บอกชนิด  สรรพคุณ  วิธีใช๎ของสมุนไพรในครัวเรือนได๎ 
 6.  บอกช่ือ  สรรพคุณวิธีใช๎สมุนไพรท่ีมีในโรงเรียนได๎ 
 7.  บอกปราชญ์ชาวบ๎านท่ีมีความรู๎เกี่ยวกับสมุนไพรได๎ 

 
รวมทั้งหมด    7  ผลการเรียนรู้ 
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พ30238 แบดมินตัน 
รายวิชาเพิ่มเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาทักษะพื้นฐานในการเลํนแบดมินตัน การสํงลูก การตีลูกโดํง การตีลูกดาด การตีลูกหยอด การ
ตบลูก กติกาการเลํนแบดมินตัน การเลํนแบดมินตันเพื่อการแขํงขัน และการทดสอบมาสมรรถภาพรํางกาย   
ปฏิบัติทักษะในการเลํนกีฬาแบดมินตัน ท้ังทักษะพื้นฐานในการเลํนกีฬาแบดมินตัน ทักษะการสํงลูก ทักษะ
การตีลูกโดํง ทักษะการตีลูกหยอด ทักษะการตีลูกดาด ทักษะการตบลูก ทักษะการการเสริมสร๎างสมรรถภาพ
รํางกายส าหรับการเลํนแบดมินตัน กติกาการเลํนแบดมินตัน การเลํนแบดมินตันเพื่อการแขํงขัน การทดสอบ
มาสมรรถทางกาย  
   โดยการใช๎ กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎คํูคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันได๎ 
 2.  เข๎าใจและสามารถปฏิบัติการสร๎างเสริมสมรรถภาพรํางกายส าหรับการเลํนแบดมินตันได๎ 
 3.  มีทักษะการเลํนและการเคล่ือนไหวในกีฬาแบดมินตันได๎ 
 4.  รู๎ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรุกได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
 5.  รู๎ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝุายรับได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
 6.  รู๎ เข๎าใจ และปฏิบัติตามกติกาการแขํงขันกีฬาแบดมินตันได๎อยํางถูกต๎อง 
 7.  รู๎เข๎าใจและมีทักษะในการเลํนกีฬาแบดมินตันเพื่อการแขํงขัน 
 8.  รู๎ เข๎าใจ และปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายได๎อยํางถูกต๎อง 

 
รวมทั้งหมด    8  ผลการเรียนรู้ 
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พ30239  ผู้ตัดสินกรีฑา 
รายวิชาเพิ่มเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริหาร  การจัดการแขํงขันกรีฑา  การวางแผนการจัดการแขํงขัน  
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกตําง ๆ  ท่ีใช๎ในการจัดการแขํงขัน  ฝึกทักษะการเป็น ผ๎ูตั ดสิน  
คณะกรรมการและเจ๎าหน๎าท่ีในการตัดสิน  การวัดและการประเมินผลการจัดการแขํงขัน 
  โดยการใช๎กระบวนการสอนพลศึกษา  5 ขั้น  กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
    เพื่อใช๎ทักษะการเลํนกีฬาอยํางมีคุณธรรม  การเลํนกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณคํากิจกรรม 
พลศึกษาและกีฬา  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้  
 1.  มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการบริหาร  การจัดการแขํงขันกรีฑา   
 2.  มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการแขํงขันกรีฑา 
 3.  มีความรู๎ความเข๎าใจและมีความสามารถในการท าสนามกรีฑาใช๎อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 
  ตําง ๆ  ท่ีใช๎ในการจัดการแขํงขันกรีฑาได๎อยํางถูกวิธี 
 4.  มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องเกี่ยวกับ ฝึกทักษะการเป็นผ๎ูตัดสิน  คณะกรรมการและเจ๎าหน๎าท่ีในการ 
   ตัดสินกรีฑา  
 5.  มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการจัดการแขํงขันและสามารถ 
   ปฏิบัติจริงได๎ 
 

รวมทั้งหมด    5  ผลการเรียนรู้ 
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พ30240  การตัดสินวอลเลย์บอล 
รายวิชาเพิ่มเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย  การออกก าลังกาย เกม นันทนาการ 
และกีฬาปฏิบัติทักษะ  การเคล่ือนไหวในการเลํนวอลเลย์บอล  นันทนาการ  รู๎กฎ  กติกา  น าไปใช๎ได๎อยําง
ถูกต๎องสํงเสริมสมรรถภาพของตนเอง  เพื่อนรํวมทีม  เป็นผ๎ูมีน้ าใจนักกีฬา  มีหลักการเหตุผลเคารพกฎ  กติกา  
ระเบียบ  ข๎อบังคับ  มีการวางแผนการเลํน  มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรํวมมีความยุติธรรม  สามารถ
ควบคุมตนเองเข๎าใจตนเอง  ผ๎ูอื่นรู๎จักเลือกกิจกรรมท่ีช่ืนชอบมีนิสัยชอบออกก าลังกาย  และตัดสินกีฬา
วอลเลย์บอลได๎อยํางถูกต๎อง 
  โดยการใช๎ กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎คํูคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1.  รู๎ถึงกฎ กติกา  มารยาท  ในการแขํงขันกีฬาวอลเลย์ได๎ 
       2.  รู๎และเข๎าใจ  สามารถตัดสินการแขํงขันกีฬาวอลเลย์บอลได๎ 
       3. บอกประโยชน์ของการเลํนวอลเลย์บอลและปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทในการเลํนและผ๎ูดูท่ีดีได๎ 
       4.  ปฏิบัติการอบอุํนรํางกายกํอนและหลังการเลํนวอลเลย์บอลได๎ 
       5.  ปฏิบัติการเลํนลูกแบบตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง 
       6.  ปฏิบัติการเลํนทีมด๎วยความปลอดภัย 
 
รวมทั้งหมด    6  ผลการเรียนรู้ 
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พ30241  ฟุตบอล 
รายวิชาเพิ่มเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาหลักการ ความรู๎ท่ัวไปเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย  การออกก าลังกาย เกม นันทนาการ และ
กีฬาปฏิบัติทักษะ  การเคล่ือนไหวในการเลํนฟุตบอล  นันทนาการ  รู๎กฎ  กติกา  น าไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง
สํงเสริมสมรรถภาพของตนเอง  เพื่อนรํวมทีม  เป็นผ๎ูมีน้ าใจนักกีฬา  มีหลักการเหตุผลเคารพกฎ  กติกา  
ระเบียบ  ข๎อบังคับ  มีการวางแผนการเลํน  มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรํวมมีความยุติธรรม  สามารถ
ควบคุมตนเองเข๎าใจตนเองและผ๎ูอื่นรู๎จักเลือกกิจกรรมท่ีช่ืนชอบมีนิสัยชอบออกก าลังกาย 
  โดยการใช๎ กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎คํูคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
        1.  รู๎ถึงประวัติความเป็นมาและการวิวัฒนาการของฟุตบอลได๎ 
        2.  รู๎และเข๎าใจปฏิบัติการเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ได๎ 
        3. บอกประโยชน์ของการเลํนฟุตบอลและปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทในการเลํนและผ๎ูดูท่ีดีได๎ 
        4.  ปฏิบัติการอบอุํนรํางกายกํอนและหลังการเลํนฟุตบอลได๎ 
        5.  ปฏิบัติการแตะลูกบอลแบบตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง 
        6.  ปฏิบัติการหยุดลูกฟุตบอลแบบตําง ๆ ได๎อยํางถูกวิธี 
 7.  มีเทคนิคในการเลํนฟุตบอลท่ีสูงขึ้น 
 8.  ปฏิบัติการเลํนทีมด๎วยความปลอดภัย 

 
รวมทั้งหมด    8  ผลการเรียนรู้ 
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พ30242  มวยไทย-มวยสากล 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว  ท่ีใช๎ในมวยไทย-มวยสากล  ได๎
สร๎างสมรรถภาพทางรํางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเข๎ารํวม
กิจกรรมกีฬาชนิดตําง ๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนอยํางเครํงครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  
และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาเห็นคุณคําของการน าประสบการณ์ท่ีได๎รับ
จากกิจกรรมการแขํงขันไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยการใช๎ กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎คํูคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช๎ในมวยไทย-มวยสากลได๎ 
2. สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎ 
3. เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาชนิดตําง ๆ  
4. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนอยํางเครํงครัด 
5. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา 
6. เห็นคุณคําของการน าประสบการณ์ท่ีได๎รับจากกิจกรรมการแขํงขันกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  

 
รวมทั้งหมด    6  ผลการเรียนรู้ 
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พ30243  เซปักตะกร้อ 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาหลักการ ความรู๎ท่ัวไปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเซปักตะกร๎อ  วิวัฒนาการของเซปัก
ตะกร๎อในประเทศไทย  ความเป็นมาของเซปักตะกร๎อในกีฬาซีเกมส์  ตะกร๎อชิงธง  ตะกร๎อข๎ามตาขําย 
ทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต๎น  ทักษะการรับสํงลูกแบบตํางๆ  ทักษะการเตะตะกร๎อลูกพื้นฐานการเตะลูกข๎าง
เท๎าด๎านใน  การเตะลูกหลังเท๎า  การเลํนลูกด๎วยเขําการเลํนลูกด๎วยศีรษะ  การเลํนลูกด๎วยข๎างเท๎าด๎านนอก
กติกาการแขํงขันเซปักตะกร๎อ  ความรู๎การทดสอบสมรรถภาพ  ทางกาย  ข๎อเสนอแนะการประเมนิผล
สมรรถภาพทางกาย 
  โดยการใช๎กระบวนการสอนพลศึกษา  5 ขั้น  กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
    เพื่อใช๎ทักษะการเลํนกีฬาอยํางมีคุณธรรม  การเลํนกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณคํากิจกรรม 
พลศึกษาและกีฬา  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  รู๎และเข๎าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร๎อ 
 2.  รู๎และเข๎าใจประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร๎อชิงธง และตะกร๎อข๎ามตาขําย 
 3.  รู๎และเข๎าใจทักษะในการเลํนตะกร๎อ 
 4.  มีทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต๎นในการเลํนตะกร๎อ 
 5.  มีทักษะการรับสํงลูกแบบตํางๆ  
 6.  มีทักษะการเตะตะกร๎อลูกพื้นฐาน 
 7.  รู๎และเข๎าใจทักษะการเตะลูกข๎างด๎านใน 
 8.  มีทักษะการเตะลูกข๎างเท๎าด๎านใน 
 9.  น าทักษะการเตะลูกข๎างเท๎าด๎าน ในไปใช๎ในการเลํนกีฬาเซปักตะกร๎อ 
 10.  รู๎และเข๎าใจทักษะการเตะลูกหลังเท๎า 
 12.  มีทักษะการเตะลูกหลังเท๎า  
 13.  น าทักษะการเตะลูกหลังเท๎าไปใช๎ในการเลํนกีฬาเซปักตะกร๎อ 
 14.  รู๎และเข๎าใจทักษะการเลํนลูกด๎วยเขํา 
 15.  มีทักษะการเลํนลูกด๎วยเขํา 
 16.  น าทักษะการเลํนลูกด๎วยเขําไปใช๎ในการเลํนกีฬาเซปักตะกร๎อ 
 17.  รู๎และเข๎าใจทักษะการเลํนลูกด๎วยศีรษะ 
 18.  มีทักษะการเลํนลูกด๎วยศีรษะ 
 19.  น าทักษะการเลํนลูกด๎วยศีรษะไปใช๎ในการเลํนกีฬาเซปักตะกร๎อ 
 20.  รู๎และเข๎าใจทักษะการเลํนลูกด๎วยข๎างเท๎าด๎านนอก 
 21.  มีทักษะการเลํนลูกด๎วยข๎างเท๎าด๎านนอก 
 22.  น าทักษะการเลํนลูกด๎วยข๎างเท๎าด๎านนอกไปใช๎ในการเลํนกีฬาเซปักตะกร๎อ  
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 23.  รู๎และเข๎าใจกติกาการแขํงขันเซปักตะกร๎อ 
 24.  น าความรู๎เรื่อง กติกาการแขํงขันเซปักตะกร๎อไปใช๎ในการแขํงขัน 
 25.  บอกความรู๎ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายได๎อยํางถูกต๎อง  
 26.  อธิบายวิธีการประเมินผล สมรรถภาพทางกายได๎อยํางถูกต๎อง 
 
รวมทั้งหมด  26  ผลการเรียนรู้ 
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พ30244  ดาบสองมือ 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

วิเคราะห์หลักการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว  ท่ีใช๎ในดาบสองมือ  ได๎สร๎างสมรรถภาพทาง
รํางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาชนิดตําง ๆ 
เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนอยํางเครํงครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมใน
สุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาเห็นคุณคําของการน าประสบการณ์ท่ีได๎รับจากกิจกรรมการ
แขํงขันไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยการใช๎ กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎คํูคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช๎ในดาบสองมือได๎ 
 2. สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎ 
 3. เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาชนิดตําง ๆ  
 4. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนอยํางเครํงครัด 
 5. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา 
 6. เห็นคุณคําของการน าประสบการณ์ท่ีได๎รับจากกิจกรรมการแขํงขันกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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พ30245  การตัดสินฟุตบอล 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาหลักการ ความรู๎ท่ัวไปเกี่ยวกับ   สมรรถภาพทางกาย  การออกก าลังกาย เกม นันทนาการ 
และกีฬาปฏิบัติทักษะ การเคล่ือนไหวในการเลํนวอลเลย์บอล  นันทนาการ  รู๎กฎ  กติกา  น าไปใช๎ได๎อยําง
ถูกต๎องสํงเสริมสมรรถภาพของตนเอง  เพื่อนรํวมทีม  เป็นผ๎ูมีน้ าใจนักกีฬา  มีหลักการเหตุผลเคารพกฎ  กติกา  
ระเบียบ  ข๎อบังคับ  มีการวางแผนการเลํน  มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรํวมมีความยุติธรรม  สามารถ
ควบคุมตนเองเข๎าใจตนเอง  ผ๎ูอื่นรู๎จักเลือกกิจกรรมท่ีช่ืนชอบมีนิสัยชอบออกก าลังกาย  และตัดสินกีฬา
ฟุตบอลได๎อยํางถูกต๎อง 
  โดยการใช๎ กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎คํูคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1.  รู๎ถึงกฎ กติกา  มารยาท  ในการแขํงขันกีฬาฟุตบอลได๎ 
       2.  รู๎และเข๎าใจ  สามารถตัดสินการแขํงขันฟุตบอลได๎ 
       3.  บอกประโยชน์ของการเลํนฟุตบอลและปฏิบัติตนเป็นผ๎ูมีมารยาทในการเลํนและผ๎ูดูท่ีดีได๎ 
       4.  ปฏิบัติการอบอุํนรํางกายกํอนและหลังการเลํนฟุตบอลได๎ 
       5.  ปฏิบัติการเลํนลูกแบบตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง 
       6.  ปฏิบัติการเลํนทีมด๎วยความปลอดภัย 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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พ30246  ลีลาศ 1 
รายวิชาเพิ่มเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 วิเคราะห์หลักการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว  ท่ีใช๎ในลีลาศ  คือ จังหวะคิวบันลูมบ๎า  ชะ
ชะชํา  ได๎สร๎างสมรรถภาพทางรํางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเข๎า
รํวมกิจกรรมกีฬาชนิดตําง ๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนอยํางเครํงครัดแสดงความมีน้ าใจ
นักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาเห็นคุณคําของการน าประสบการณ์
ท่ีได๎รับจากกิจกรรมการแขํงขันไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยการใช๎กระบวนการทางพลศึกษา  5  ขั้น กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎คํูคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช๎ในลีลาศได๎ 
2. สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎ 
3. เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาชนิดตําง ๆ  
4. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนอยํางเครํงครัด 
5. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา 
6. เห็นคุณคําของการน าประสบการณ์ท่ีได๎รับจากกิจกรรมการแขํงขันกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  

 
รวมทั้งหมด    6  ผลการเรียนรู้ 
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พ30247  บาสเกตบอล 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว  ท่ีใช๎ในบาสเกตบอล  ได๎สร๎าง
สมรรถภาพทางรํางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเข๎ารํวมกิจกรรม
กีฬาชนิดตําง ๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนอยํางเครํงครัดแสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และ
ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาเห็นคุณคําของการน าประสบการณ์ท่ีได๎รับจาก
กิจกรรมการแขํงขันไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยการใช๎ กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎คํูคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช๎ในบาสเกตบอลได๎ 
 2. สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎ 
 3. เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาชนิดตําง ๆ  
 4. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนอยํางเครํงครัด 
 5. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา 
 6. เห็นคุณคําของการน าประสบการณ์ท่ีได๎รับจากกิจกรรมการแขํงขันกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 302 - 
 

พ30248  ลีลาศ  2 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

วิเคราะห์หลักการเคล่ือนไหวและรูปแบบการเคล่ือนไหว  ท่ีใช๎ในลีลาศ  คือ จังหวะคิวบันลูมบ๎า      
ชะชะชํา  ได๎สร๎างสมรรถภาพทางรํางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการ
เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาชนิดตําง ๆ เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนอยํางเครํงครัดแสดงความมีน้ าใจ
นักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาเห็นคุณคําของการน าประสบการณ์
ท่ีได๎รับจากกิจกรรมการแขํงขันไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  โดยการใช๎กระบวนการทางพลศึกษา  5  ขั้น กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการ
สืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎  การศึกษาวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นธรรม   
ใช๎ความรู๎คํูคุณธรรม  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกายและจิตใจ  สามารถน าไปประยุกต์ให๎เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวและน าไปใช๎ในลีลาศได๎ 
 2. สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของตนเองได๎ 
 3. เห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาชนิดตําง ๆ  
 4. เคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ  กติกาการเลํนอยํางเครํงครัด 
 5. แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา 
 6. เห็นคุณคําของการน าประสบการณ์ท่ีได๎รับจากกิจกรรมการแขํงขันกีฬาไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
รวมทั้งหมด    6  ผลการเรียนรู้ 
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พ30249  อนามัยแม่และเด็ก 
รายวิชาเพิ่มเติม          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6         เวลา  40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกคํูครอง การคุมก าเนิด การเลือกก าเนิด การตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ๎อนใน
ครรภ์ การเตรียมตัวกํอนคลอด การดูแลภาวะโภชนาการ การดูแลสภาพจิตใจ ข๎อควรระมัดระวงัในการ
ต้ังครรภ์  การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด การดูแลทารกหลังคลอด การพัฒนาการตามวัยตํางๆ 
ความเช่ือเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชน 
    โดยการใช๎ กระบวนการกลํุม  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเผชิญปัญหาและแก๎ปัญหา  กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎  ความเข๎าใจ   ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบ้ืองต๎นผ๎ูท่ีได๎รับอันตรายได๎และ
สามารถเคล่ือนย๎ายผ๎ูปุวยได๎อยํางถูกวิธี  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  บอกหลักในการเลือกคํูครองได๎ 
 2.  อธิบายวิธีการคุมก าเนิดได๎ 
 3.  อธิบายวิธีการเลือกก าเนิดได๎ 
 4.  อธิบายการตั้งครรภ์ได๎ 
 5.  อธิบายภาวะแทรกซ๎อนในขณะต้ังครรภ์ได๎ 
 6.  บอกวิธีการเตรียมตัวกํอนคลอดได๎ 
 7.  อธิบายวิธีการดูแลโภชนาการระหวํางการตั้งครรภ์ได๎ 
 8.  อธิบายวิธีการดูแลสุขภาพในระหวํางการตั้งครรภ์ 
 9.  อธิบายวิธีการดูแลมารดาหลังคลอดได๎ 
 10.  บอกวิธีการดูแลทารกหลังคลอดได๎ 
 11.  อธิบายพัฒนาการตามวัยตํางๆได๎ 
 12.  บอกความเช่ือเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนได๎ 
 
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน 1    20 ช่ัวโมง    0.5 หนํวยกิต 
ศ31102 ศิลปะพื้นฐาน 2    20 ช่ัวโมง    0.5 หนํวยกิต 
ศ32101 ศิลปะพื้นฐาน 3    20 ช่ัวโมง    0.5 หนํวยกิต 
ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4    20 ช่ัวโมง    0.5 หนํวยกิต 
ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 5    20 ช่ัวโมง    0.5 หนํวยกิต 
ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6    20 ช่ัวโมง    0.5 หนํวยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 ศ30220 ศิลปะเพิ่มเติม 1    40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 

ศ30221 ศิลปะเพิ่มเติม 2    40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ศ30222 ศิลปะเพิ่มเติม 3    40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ศ30223 ศิลปะเพิ่มเติม 4    40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ศ30224 ศิลปะเพิ่มเติม 5    40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
ศ30225 ศิลปะเพิ่มเติม 6    40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
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ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน 1 
รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1      เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและการละคร  รู๎หลักการสร๎างสรรค์และการ
วิจารณ์  ประเมินคุณภาพของการแสดงละครไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดย
ศึกษาบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์ในยุคสมัยตําง ๆ 
โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและวิจารณ์เพื่อ
พัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และคํานิยมอันพึง
ประสงค์ 

เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ศ2.1  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5    ม.1/6   ม.1/7  ม.1/8 
ศ2.2  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5     
ศ3.1  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5    ม.1/6   ม.1/7  ม.1/8 
ศ3.2  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4         

    
    
รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 
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ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน 2 
รายวิชาพื้นฐาน                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษารูปแบบและฝึกปฏิบัติทางทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบศัพท์ทางทัศนศิลป์  วัสดุ  อุปกรณ์
ในการสร๎างงานทัศนศิลป์  น ามาสร๎างงานในการวาดภาพล๎อเลียน  หรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  และจัดท าแฟูมสะสมผลงานทางทัศนศิลป์ได๎อยํางเหมาะสม 
  โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและวิจารณ์เพื่อ
พัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช๎      ในชีวิตประจ าวันได๎ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และคํานิยมอันพึง
ประสงค์ 

เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ศ1.1   ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5    ม.1/6    
          ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10   ม.1/11               

ศ1.2  ม.1/1 ม.1/2 ม. 1/3            
    
รวมทั้งหมด 14  ตัวชี้วัด 
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ศ32101 ศิลปะพื้นฐาน 3 
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาองค์ประกอบของทัศนศิลป์และทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบศัพท์ทางทัศนศิลป์  วัสดุ  
อุปกรณ์ในการสร๎างงานทัศนศิลป์  น ามาสร๎างงานในการวาดภาพล๎อเลียน  หรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  และจัดท าแฟูมสะสมผลงานทางทัศนศิลป์ได๎อยํางเหมาะสม 
  โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและวิจารณ์เพื่อ
พัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และคํานิยมอันพึง
ประสงค์ 

เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ศ1.1  ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5    ม.1/6    
                 ม.1/7  ม.1/8    ม.1/9  ม.1/10  ม.1/11               

ศ1.2  ม.1/1   ม.1/2   ม. 1/3            
    
รวมทั้งหมด 14  ตัวชี้วัด 
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ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 
รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2      เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาค๎นคว๎า  วิเคราะห์  ยุคสมัยและวิวัฒนาการของดนตรีไทย  หลักการผสมวงดนตรีไทย  หลักการ
ฟังเพลง  ประเภทของเพลง  เทคนิคการปฏิบัติการขับร๎องและการบรรเลงดนตรี  วิธีใช๎และบ ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรีไทย  แสดงออกถึงความรู๎สึก  รับรู๎ความไพเราะของดนตรีไทย  วิเคราะห์องค์ประกอบ  และความ
ไพเราะของผลงานดนตรี  สร๎างสรรค์สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณคําในดนตรีท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  การสืบทอดดนตรีท่ีเกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมนานาชาติ 
โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและวิจารณ์เพื่ อ
พัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช๎ ในชีวิตประจ าวันได๎ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และคํานิยมอันพึง
ประสงค์ 

เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ศ2.1  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5    ม.1/6   ม.1/7  ม.1/8 
ศ2.2  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5     
ศ3.1  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5    ม.1/6   ม.1/7  ม.1/8 
ศ3.2  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4         

      
รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 
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ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 5 
รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษารูปแบบและฝึกปฏิบัติ  ในการออกแบบ  และหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  สร๎างสรรค์งาน
ออกแบบทางทัศนศิลป์ด๎วยเทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสม  วิเคราะห์และอธิบายจุดมุํงหมายของศิลปินในการ
เลือกใช๎วัสดุ  อุปกรณ์  เทคนิคและเนื้อหาในการสร๎างงานทัศนศิลป์  ประเมินผล  วิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช๎
ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลปะ  จัดท าแฟูมสะสมงานทางทัศนศิลป์  และสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย  สากล  โดย
ศึกษาจากแนวคิด  และวิธีการของศิลปินที่ช่ืนชอบ 
โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและวิจารณ์เพื่อ
พัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และคํานิยมอันพึง
ประสงค์ 

เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ศ1.1   ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5    ม.1/6    
            ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10   ม.1/11               

ศ1.2   ม.1/1 ม.1/2 ม. 1/3            
    
รวมทั้งหมด   14  ตัวชี้วัด 
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ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 
รายวิชาพื้นฐาน                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2       เวลา  20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

ศึกษาค๎นคว๎า  วิเคราะห์  ยุคสมัยและวิวัฒนาการของดนตรีสากล หลักการผสมวงดนตรีสากล 
หลักการฟังเพลง  ประเภทของเพลง  เทคนิคการปฏิบัติการขับร๎องและการบรรเลงดนตรี  วิธีใช๎และ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีสากล  แสดงออกถึงความรู๎ สึก  รับรู๎ความไพเราะของดนตรีสากล  วิเคราะห์
องค์ประกอบ  และความไพเราะของผลงานดนตรี  สร๎างสรรค์สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  เห็นคุณคําใน
ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  การสืบทอดดนตรีท่ีเกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรม
นานาชาติ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และคํานิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ศ2.1  ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5    ม.1/6   ม.1/7  ม.1/8 
ศ2.2  ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5     
ศ3.1  ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5    ม.1/6   ม.1/7  ม.1/8 
ศ3.2  ม.1/1   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4         

      
รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 
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ศ30220 ศิลปะเพิ่มเติม 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบและฝึกปฏิบัติ  วิเคราะห์  สืบค๎น  เปรียบเทียบปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนศิลป์     
ทัศนธาตุ  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคตําง ๆ ในการสร๎างสรรค์งาน  ทัศนียภาพ  การปั้น  หรือ
งานส่ือผสมให๎เป็นเรื่องราว  3 มิติ  การออกแบบสัญลักษณ์  หรืองานกราฟิกเพื่อส่ือความหมายเรื่องราวตําง ๆ 
ได๎อยํางมีคุณภาพ  และเปรียบเทียบประเมินงานของตนเอง  และผ๎ูอื่น  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ของท๎องถิ่น  
และของชาติ  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย  และสากล ศึกษาอิทธิพลของนักแสดง  นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละคร  การแสดง  นาฏศิลป์และละคร  กระบวนการผลิตการแสดง  เกณฑ์ท่ีใช๎ในการพิจารณา
คุณภาพการแสดง  ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์พื้นบ๎าน  ละครไทยและละคร
พื้นบ๎าน  ประเภทของละครไทยในแตํละยุคสมัย ศึกษาค๎นคว๎าและวิเคราะห์  ขับร๎อง  บรรเลงเพลงสถาบัน  
และดูแลรักษาเครื่องดนตรี หลักองค์ประกอบดนตรี  พร๎อมท้ังรํวมอนุรักษ์สืบทอดศิลปะพื้นบ๎าน  ดนตรี
พื้นบ๎าน  เพลงพิธี  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบั ติและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และคํานิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลได๎ 
2. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีสากล 
3. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได๎ตามความถนัด 
4. นักเรียนมีความรู๎และเห็นคุณคําสามารถน ามาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร๎างงานวาดภาพ

ระบายสีบนผ๎าก ามะหยี่       
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินไทยและศิลปินท๎องถิ่นใน

งานวาดภาพระบายสี      
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมสภาพส่ิงแวดล๎อมวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ภาพตามจินตนาการ 
8. สามารถ ประเมินและวิจารณ์คุณคํางานวาดภาพระบายสีบนผ๎าก ามะหยี่  ด๎วยหลักทฤษฎี

องค์ประกอบศิลป์ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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ศ30221 ศิลปะเพิ่มเติม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ  รูปแบบแนวคิดในงานทัศนศิลป์  ความเหมือนและความแตกตํางของรูปแบบ  
การใช๎วัสดุ-อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินวาดภาพส่ือความหมายด๎วยเทคนิคตํางๆ ประเมินและวิจารณ์
เพื่อพัฒนางานทัศนศิลป์  วัฒนธรรมท่ีสะท๎อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน งานทัศนศิลป์ของไทยในแตํละยุคสมัย 
ศึกษาศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง  หลักและวิธีการสร๎างสรรค์การแสดงโดยใช๎องค์ประกอบนาฏศิลป์และ
การละคร  หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง  วิธีการวิเคราะห์  วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร  
ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์  รูปแบบการแสดงประเภทตําง ๆ การละครสมัยตําง ๆศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการวาดภาพบุคลิกลักษณะของตัวละคร  งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา  การจัดท าแฟูมสะสมงาน
ทัศนศิลป์  ประเมิน  และวิจารณ์เพื่อพัฒนางานทัศนศิลป์เปรียบเทียบแนวคิดการออกแบบงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทย และสากล  ศึกษาค๎นคว๎า  วิเคราะห์  การผสมวงดนตรีไทยพื้นเมือง  สากล  ขับร๎องและ
บรรเลงดนตรีไทย-สากล  การใช๎และการเก็บรักษาเครื่องดนตรี  พร๎อมท้ังรํวมอนุรักษ์สืบทอดดนตรีไทยสากล  
พื้นบ๎าน  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบั ติและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และคํานิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีไทยพื้นบ๎าน 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ๎านตามความถนัดได๎ 
3. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ๎านบรรเลงเด่ียวได๎ 
4. นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวงได๎ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร๎างงานศิลปะเพื่อ

ชีวิต      
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากลในงาน

ศิลปะเพื่อชีวิต     
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมผํานงานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์  

และงานส่ือผสม 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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  ศ30222 ศิลปะเพิ่มเติม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบ  วิเคราะห์  บรรยาย  และฝึกปฏิบัติในเรื่องส่ิงแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยใช๎ความรู๎  
เทคนิค  วิธีการของศิลปินเกี่ยวกับการใช๎ทัศนธาตุและการออกแบบในการสร๎างงานท้ังไทยและสากล  
ประยุกต์ใช๎ทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ  และงานส่ือผสมเพื่อ
ถํายทอดประสบการณ์   และจินตนาการ  สามารถวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา  คุณคําในงานทัศนศิลป์  โดยใช๎
เทคนิค  และวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อส่ือความหมายและสร๎างงานทัศนศิลป์  สามารถระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข๎องใน
ด๎านทัศนศิลป์  และสามารถเลือกงานทัศนศิลป์เพื่อไปจัดนิทรรศการได๎ศึกษารูปแบบและฝึกปฏิบัติการเลํน
ดนตรี  ภาษาทําหรือภาษานาฏศิลป์  รูปแบบการแสดง  องค์ประกอบของนาฏศิลป์  การประดิษฐ์ทําร าและ
ทําทางประกอบการแสดง  การอนุรักษ์นาฏศิลป์  การออกแบบและสร๎างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแตํงกายเพื่อ
การแสดงนาฏศิลป์ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและวิจารณ์เพื่อ
พัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และคํานิยมอันพึง
ประสงค์ 

เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีไทยพื้นบ๎าน 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ๎านตามความถนัดได๎ 
3. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ๎านบรรเลงเด่ียวได๎ 
4. นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวงได๎ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร๎างงานศิลปะเพื่อ

ชีวิต      
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากลในงาน

ศิลปะเพื่อชีวิต     
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมผํานงานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์  

และงานส่ือผสม 
8. สามารถ ประเมินและวิจารณ์คุณคํางานวาดภาพระบายสี   ด๎วยหลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 

 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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ศ30223 ศิลปะเพิ่มเติม 4 
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบงานออกแบบและฝึกปฏิบัติ    เปรียบเทียบปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ  
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคตําง ๆ ในการสร๎างสรรค์งาน  ทัศนียภาพ  การปั้น  หรืองานส่ือผสม
ให๎เป็นเรื่องราว  3 มิติ  การออกแบบสัญลักษณ์  หรืองานกราฟิกเพื่อส่ือความหมายเรื่องราวตําง ๆ ได๎อยํางมี
คุณภาพ  และเปรียบเทียบประเมินงานของตนเอง  และผ๎ูอื่น  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ของท๎องถิ่น  และของ
ชาติ  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย  และสากลศึกษาอิทธิพลของนักแสดง  นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร  
การแสดง  นาฏศิลป์และละคร  กระบวนการผลิตการแสดง  เกณฑ์ท่ีใช๎ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง  
ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์พื้นบ๎าน  ละครไทยและละครพื้นบ๎าน  ประเภท
ของละครไทยในแตํละยุคสมัยศึกษาค๎นคว๎าและวิเคราะห์  ขับร๎อง  บรรเลงเพลงสถาบัน  และดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี หลักองค์ประกอบดนตรี  พร๎อมท้ังรํวมอนุรักษ์สืบทอดศิลปะพื้นบ๎าน  ดนตรีพื้นบ๎าน  เพลงพิธี  โดยจัด
กิจกรรมบูรณาการ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและ
วิจารณ์เพื่อพัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎   ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบั ติและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
และคํานิยมอันพึงประสงค์ 

เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลได๎ 
2. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีสากล 
3. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได๎ตามความถนัด 
4. นักเรียนมีความรู๎และเห็นคุณคําสามารถน ามาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร๎างงานวาดภาพ

ระบายสีบนผ๎าก ามะหยี่       
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินไทยและศิลปินท๎องถิ่นใน

งานวาดภาพระบายสี      
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมสภาพส่ิงแวดล๎อมวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ภาพตามจินตนาการ 
8. สามารถ ประเมินและวิจารณ์คุณคํางานวาดภาพระบายสีบนผ๎าก ามะหยี่  ด๎วยหลักทฤษฎี

องค์ประกอบศิลป์ 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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ศ30224 ศิลปะเพิ่มเติม 5 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

ศึกษารูปแบบงานออกแบบและฝึกปฏิบัติ    เปรียบเทียบปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ  
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคตําง ๆ ในการสร๎างสรรค์งาน  ทัศนียภาพ  การปั้น  หรืองานส่ือผสม
ให๎เป็นเรื่องราว  3 มิติ  การออกแบบสัญลักษณ์  หรืองานกราฟิกเพื่อส่ือความหมายเรื่องราวตําง ๆ ได๎อยํางมี
คุณภาพ  และเปรียบเทียบประเมินงานของตนเอง  และผ๎ูอื่น  เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ของท๎องถิ่น  และของ
ชาติ  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย  และสากล ศึกษาค๎นคว๎าและวิเคราะห์  ขับร๎อง  บรรเลงเพลงสถาบัน  และ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรี หลักองค์ประกอบดนตรี  พร๎อมท้ังรํวมอนุรักษ์สืบทอดศิลปะพื้นบ๎าน  ดนตรีพื้นบ๎าน  
เพลงพิธี  โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ 
โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและวิจารณ์เพื่อ
พัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และคํานิยมอันพึง
ประสงค์ 

เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีไทยพื้นบ๎าน 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ๎านตามความถนัดได๎ 
3. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ๎านบรรเลงเด่ียวได๎ 
4. นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวงได๎ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร๎างงานศิลปะเพื่อ

ชีวิต      
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากลในงาน

ศิลปะเพื่อชีวิต     
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมผํานงานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์  

และงานส่ือผสม 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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ศ30225 ศิลปะเพิ่มเติม 6 
รายวิชาพื้นฐาน                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                             เวลา  40  ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต    

การใช๎ทัศนธาตุและการออกแบบในการสร๎างงานท้ังไทยและสากล  ประยุกต์ใช๎ทัศนธาตุ  และ
หลักการออกแบบในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ  และงานส่ือผสมเพื่อถํายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ  สามารถวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา  คุณคําในงานทัศนศิลป์  โดยใช๎เทคนิคและวิธีการท่ี
หลากหลายเพื่อส่ือความหมายและสร๎างงานทัศนศิลป์  สามารถระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข๎องในด๎านทัศนศิลป์  และ
สามารถเลือกงานทัศนศิลป์เพื่อไปจัดนิทรรศการได๎การเลํนดนตรีเพื่อประกอบการแสดง การประดิษฐ์ทําร า
และทําทางประกอบการแสดง  การอนุรักษ์นาฏศิลป์  การออกแบบและสร๎างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแตํงกาย
เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช๎ทักษะกระบวนการศึกษาสืบค๎นข๎อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติประเมินและวิจารณ์เพื่อ
พัฒนางาน  เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถปฏิบัติและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตนคติท่ีดี  เห็นคุณคํา  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และคํานิยมอันพึง
ประสงค์ 
เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันสามารถส่ือสารท้ังทีเรียนรู๎   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทฤษฏีดนตรีไทยพื้นบ๎าน 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ๎านตามความถนัดได๎ 
3. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพื้นบ๎านบรรเลงเด่ียวได๎ 
4. นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวงได๎ 
5. มีทักษะและเทคนิคในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร๎างงานศิลปะเพื่อ

ชีวิต      
6. วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากลในงาน

ศิลปะเพื่อชีวิต     
7. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมผํานงานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์  

และงานส่ือผสม 
8. สามารถ ประเมินและวิจารณ์คุณคํางานวาดภาพระบายสี   ด๎วยหลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 

 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 31101 การงานอาชีพ 1   จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5 หนํวยกิต 
ง 31102 การงานอาชีพ 2   จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5 หนํวยกิต 
ง 32101 การงานอาชีพ 3   จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5 หนํวยกิต 
ง 32102 การงานอาชีพ 4   จ านวน 20 ช่ัวโมง   0.5 หนํวยกิต 
ง 33101 การงานอาชีพ 5   จ านวน 20 ช่ัวโมง   0.5 หนํวยกิต 
ง 33102 การงานอาชีพ 6   จ านวน 20 ช่ัวโมง    0.5 หนํวยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 ง 30203 อาหารไทย   จ านวน 40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
 ง 30223 ชํางขนมไทย   จ านวน 40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
 ง 30229 งานปักด๎วยมือ   จ านวน 40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
 ง 30232 อาหารพื้นเมือง   จ านวน 40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
 ง 30235 ชํางประดิษฐ์ดอกไม๎  จ านวน 40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
 ง 30244 พืชสวนท่ัวไป   จ านวน 40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
 ง 30245 การปลูกผักสวนครัว  จ านวน 40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
 ง 30246 เศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต  
 ง 30248 การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ1 จ านวน 40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
 ง 30251 การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ2 จ านวน 40 ช่ัวโมง                    1.0 หนํวยกิต 
 ง 30276 การเล้ียงปลาน้ าจืด  จ านวน 40 ช่ัวโมง    1.0 หนํวยกิต 
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ง31101   การงานอาชีพ 1   
รายวิชาพื้นฐาน                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1            เวลา  20  ชั่วโมง    จ านวน    0.5   หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับงานบ๎านงานประดิษฐ์เพื่อการด ารงชีวิตได๎แกํหน๎าท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีตํอ
สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน การดูแลรักษา ท าความสะอาดจัดตกแตํงบ๎านและโรงเรียนการเลือกใช๎
ดูแลรักษาเส้ือผ๎าเครื่องแตํงกาย การตัดเย็บและดัดแปลงเส้ือผ๎า การประดิษฐ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทย การเก็บ
ถนอมอาหาร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบ๎าน งานประดิษฐ์ เพื่อการด ารงชีวิต      

โดยใช๎ทักษะการท างานรํวมกัน ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก๎ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎ ในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการ
ท างานด๎านงานบ๎าน งานประดิษฐ์  

เพื่อการด ารงชีวิตโดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎
สะอาด ประณีต ประหยัด อยูํอยํางพอเพียง รับผิดชอบ มุํงมั่นในการท างาน ท างานเป็นขั้นตอนเป็นระบบ 
บรรลุเปูาหมาย ปลอดภัย มีความคิดสร๎างสรรค์ ใช๎ทรัพยากรในการท างานอยํางค๎ุมคําและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ง 1.1  ม. 4-6 /1  ม. 4-6 /2  ม. 4-6 /3  ม. 4-6 /4  ม. 4-6 /5   ม. 4-6 /6  ม. 4-6 /7 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
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ง31102   การงานอาชีพ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2   เวลา   20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5   หน่วยกิต     

ศึกษาขั้นตอนแนวทางสํูอาชีพ  การเตรียมตัวหางาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  เพื่อความมั่นคง และ
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ  การสมัครงาน  การสัมภาษณ์  การท างาน  การเปล่ียนอาชีพ เพื่อการพัฒนางาน
อาชีพ  โดยใช๎กระบวนการเทคโนโลยี  เป็นขั้นตอนในการแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการ  ก าหนดความ
ต๎องการรวบรวมข๎อมูล  การออกแบบและปฏิบัติการจ าลองอาชีพ  ปรับปรุงแก๎ไข  ประเมินการงานอาชีพ
อยํางเป็นระบบ  สร๎างสรรค์ 

โดย ใ ช๎ ทั กษะกระบวนการก ลํุม  ทักษะกระบวนการแก๎ ปัญหา ในการท า ง าน  ทักษะ                           
การจัดการ ทักษะการท างานรํวมกัน และทักษะในการแสวงหาความรู๎เพื่อการด ารงชีวิต ปฏิบัติการจ าลอง
อาชีพ  กิจกรรมในงานอาชีพท่ีถนัดและสนใจของตนเอง  ตามขั้นตอน ในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ท างานกิจกรรมอาชีพอยํางมีคุณธรรม 

เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  ท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม  
จริยธรรม  คํานิยม  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท าอาชีพแบบพึ่งตนเองได๎  เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ง 4.1   ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3  ม.4-6/4   
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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ง32101   การงานอาชีพ 3   
รายวิชาพื้นฐาน                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1     เวลา   20 ชั่วโมง    จ านวน   0.5 หน่วยกิต    

ศึกษาการปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกพืช ขยายพันธุ์พืช และส ารวจ
เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ในท๎องถิ่นเพื่อการด ารงชีวิต 

 โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลํุม การจัดการ ทักษะการท างานรํวมกัน ทักษะกระบวนการท างาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎ ในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให๎
นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการท างานด๎านการเกษตร กิจกรรมในงานอาชีพท่ีถนัดและสนใจของตนเอง  
ตามข้ันตอน ในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและท างานกิจกรรมอาชีพอยํางมีคุณธรรม 

เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  ท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม  
จริยธรรม  คํานิยม  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท าอาชีพแบบพึ่งตนเองได๎  เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ง 1.1   ม.4-6/1  ม.4-6/2   ม.4-6/3  ม.4-6/4   ม.4-6/5  ม.4-6/6   ม.4-6/7 
 
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
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ง32102  การงานอาชีพ 4 
รายวิชาพื้นฐาน                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 2                                 เวลา   20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษา แนวทางในงานอาชีพเกี่ยวกับ ความหมายความส าคัญของธุรกิจรูปแบบธุรกิจและปัจจัยในการ
ประกอบธุรกิจการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจหลักการจัดการแผนการตลาดแผนการผลิตการบริหารงานบุคคล
และในองค์กรการเงินการบัญชีและสถาบันการเงิน  โดยใช๎ทักษะกระบวนการท างาน เพื่อฝึกทักษะอภิปราย
เลือก ใช๎เทคโนโลยีมีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและมีประสบการณ์ในอาชีพท่ีสนใจ 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลํุม การจัดการ ทักษะการท างานรํวมกัน ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎ ตามขั้นตอน ในการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพและท างาน อยํางมีคุณธรรม 

เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะอภิปราย เลือก ใช๎เทคโนโลยี  อยํางมีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีตํอ
อาชีพ  และอยํางเหมาะสมกับอาชีพเกิดความสามารถในการคิดความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การแก๎ปัญหาความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีและความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ง 4.1  ม 4-6/1   ม 4-6/2    ม 4-6/3  ม 4-6/4 
 
รวมทั้งหมด 4  ตัวชี้วัด 
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ง33101  การงานอาชีพ 5 
รายวิชาพื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1   เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน   0.5 หน่วยกิต    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษาการจัดการในการท างาน  เชํน การดูแลรักษา  ท าความสะอาดจัดตกแตํงบ๎านและโรงเรียน  
ความรู๎พื้นเรื่องชําง ชํางเทคโนโลยีในบ๎านความปลอดภัยในการท างาน  การบ ารุงเก็บรักษาเครื่องใช๎ไฟฟูา  
โครงงานการประดิษฐ์ ทักษะ กระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน  เชํน การติดต้ังประกอบ ซํอมแซมอุปกรณ์  
เครื่องมือ เครื่องใช๎ ส่ิงอ านวยความสะดวกในบ๎านและโรงเรียน   

โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลํุม การจัดการ ทักษะการท างานรํวมกัน ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎ ในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให๎นักเรียนมี
ความรู๎ความสามารถในการท างานด๎านการเกษตร  กิจกรรมในงานอาชีพท่ีถนัดและสนใจของตนเอง          
ตามข้ันตอน ในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและท างานกิจกรรมอาชีพอยํางมีคุณธรรม 

เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  ท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม  
จริยธรรม  คํานิยม  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท าอาชีพแบบพึ่งตนเองได๎  เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ง 1.1   ม.4-6/3  ม.4-6/4 
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด  
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ง33102   การงานอาชีพ 6   
รายวิชาพื้นฐาน                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2     เวลา  20  ช่ัวโมง    จ านวน   0.5 หน่วยกิต    

ศึกษา วิเคราะห์  อธิบาย ความหมาย  ความส าคัญเกี่ยวกับหลักการสร๎างสรรค์งานประดิษฐ์  
ประเภทและการออกแบบงานประดิษฐ์  หลักการเลือก  หลักการดูแลรักษาและหลักการใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ในงานประดิษฐ์อยํางปลอดภัย  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานตามแผน  การประเมินผล
การท างาน  การสร๎างสัมพันธภาพในการท างานรํวมกัน  หลักการการบรรจุภัณฑ์  การจัดจ าหนํายผลงาน
ประดิษฐ์  การท าบัญชีรับ-จํายในงานประดิษฐ์  การประดิษฐ์ของใช๎  ของประดับตกแตํงและบรรจุภัณฑ์ท่ีเน๎น
เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ตามกระบวนการการท างานประดิษฐ์ได๎อยํางประณีต  สวยงามและ
จ าหนํายได๎ 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการท างานอยํางเป็นระบบและมีกลยุทธ์  ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  เห็นคุณคําของ
งานอาชีพสุจริต  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เลือกและใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสมกับงาน มี
คุณธรรม สามารถคิดออกแบบสร๎างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหมํๆในการท างาน และท างานด๎วยความ
รับผิดชอบขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม มุํงมั่น อดทน ใช๎พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม
อยํางค๎ุมคําและถูกวิธี(A) 
 เพื่อให๎เกิดทักษะในการด ารงชีวิตมีวินัยในตนเองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบมีเจตคติท่ีดี
ตํอการท างาน มีความสามารถในการท างานรํวมกับผ๎ูอื่น มีความคิดสร๎างสรรค์ มีความสามารถในการท างาน  
เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหรือประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 
มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ง 1.1  ม. 4-6/1    ม. 4-6/2     ม. 4-6/3   ม. 4-6/4   ม. 4-6/5   ม. 4-6/6    ม. 4-6/7 
 ง 4.1   ม. 4-6/1    ม. 4-6/2    ม. 4-6/3   ม. 4-6/4     
 
รวมทั้งหมด 11  ตัวชี้วัด 
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ง30203    อาหารไทย  
รายวิชาเพิ่มเติม                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       เวลา  40  ช่ัวโมง  จ านวน    1   หน่วยกิต        

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดอาหารประจ าวัน การหุงต๎มอาหาร  การสงวนคุณคําทางโภชนาการ สุขอนามัย   
การเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห๎ง  การเลือกใช๎อุปกรณ์ เครื่องใช๎ให๎เหมาะสมกับชนิดของอาหาร การ
ประกอบอาหารไทยประเภทตํางๆ  ปฏิบัติการจัดรายการอาหารประจ าวันซื้ออาหารสด  อาหารแห๎ง ใช๎
อุปกรณ์เครื่องใช๎เหมาะสมกับชนิดอาหาร ประกอบอาหารไทยชนิดตํางๆ  เชํน  แกงจืด  แกงเ ผ็ด  ผัด  ย า  
เครื่องจ้ิม  และอาหารวําง  ค านวณคําใช๎จําย ก าหนดรายการคําบริการ  การจัดจ าหนําย การจดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-จํายและประเมินผล 
 โดยใช๎ ทักษะการ จัดการ ท าง านอยําง เป็นระบบและมีกลยุทธ์   ท าง านรํ วมกับ ผ๎ูอื่ น ไ ด๎                 
เห็นคุณคําของงานอาชีพสุจริต  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เลือกและใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสม
กับงานและอยํางถูกต๎อง  มีคุณธรรม  สามารถคิด  ออกแบบสร๎างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหมํ ๆ ใน
การท างาน  ท างานด๎วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุํงมั่น อดทน ใช๎พลังงา น  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและถูกวิธี 
   เพื่อให๎เกิดทักษะในการด ารงชีวิต  มีวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบ มีเจตคติท่ีดีตํอการท างาน          
มีความสามารถในการท างานรํวมกับผ๎ูอื่น  มีความคิดสร๎างสรรค์  มีความสามารถในการท างาน  เพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาหรือประกอบอาชีพ  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช๎ความรู๎อยํางมีคุณธรรม  
จริยธรรมโดยไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด ช๎ูสาว การพนัน และทะเลาะวิวาท  เห็นคุณคําของสุขภาพท้ังรํางกาย
และจิตใจ ด ารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางมีสุข  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในประวัติของอาหารไทย 

2.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในรูปแบบของอาหารไทยแตํละท๎องถิ่น 
3.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ถํายทอดออกมารูปแบบอาหาร 
4.  นักเรียนสามารถพัฒนาคุณคําของอาหารไทยและประกอบอาหารไทยได๎ 

 
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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ง30223   ช่างขนมไทย 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน   1    หน่วยกิต 

 ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการท าขนมไทยแตํละประเภท  การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์  วิธีการช่ัง  
วิธีการตวง  วิธีการผสม  วิธีการบรรจุหีบหํอ  การท าบัญชีรายรับรายจําย  การบันทึกผลการปฏิบัติงาน การจัด
จ าหนําย  และการน าเสนอผลงาน  การบวนการท างานอยํางมีระบบเห็นคุณคําของการประกอบอาชีพอิสระ 
 โดยใช๎กระบวนกลํุม  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการท างาน 
ทักษะการท างานรํวมกัน  ทักษะแสวงหาความรู๎  ศึกษาค๎นคว๎า  การรวบรวม  การสังเกต  การส ารวจ และ
การบันทึกเกี่ยวกับงานบ๎าน   
          เพื่ อ ให๎มี คุณธรรม  จริยธรรมไมํยุํ ง เกี่ ยวกับยาเสพติด  ช๎ูสาว การพนัน   ทะเลาะวิ วาท                  
เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  เกิดทักษะ  น าไปใช๎ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับความเป็นอยูํ ในชีวิตประจ าวัน   
มีคุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  และลักษณะนิสัยในการท างาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสามารถ
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางพอเพียงและมีความสุข  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต   
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการท าขนมไทยแตํละประเภท   

2.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในรูปแบบของขนมไทยแตํละท๎องถิ่น 
3.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ถํายทอดออกมารูปแบบขนม 
4.  นักเรียนสามารถพัฒนาคุณคําของขนมไทยและท าขนมไทยได๎ 

 
รวมทั้งหมด  4    ผลการเรียนรู้ 
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ง30229   งานปักด้วยมือ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปลาย        เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน   1    หน่วยกิต        

ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับ  ความรู๎ท่ัวไปเกี่ยวกับงานปักด๎วยมือ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช๎ในงานปัก
ด๎วยมือ ตะเข็บตกแตํงท่ีใช๎ในการปักแบบท่ี 1- 38  การเลือกลายปักให๎เหมาะสมกับแบบและผ๎า  การปัก
เส้ือผ๎าเครื่องแตํงกายและเครื่องใช๎ตํางๆ  (ผ๎าเช็ดหน๎า , ผ๎าปูโต๏ะ, ท่ีคลุมโทรศัพท์ , การปักกระเช๎าผลไม๎ 3 มิติ 
, การปักครอสติช ฯลฯ)   

โดยใช๎กระบวนการท างาน  ทักษะการท างานรํวมกัน  ทักษะการจัดการ  เพื่อให๎ท างานส าเร็จตาม
เปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ   

เพื่อให๎มีคุณธรรม จริยธรรมไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด  ช๎ูสาว การพนัน  ทะเลาะวิวาท   เกิดความรู๎  
เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  เกิดทักษะ   ท างานโดยใช๎ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน  ทรัพยากร  และ
ส่ิงแวดล๎อม  สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางพอเพียงและมีความสุข  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการถักด๎วยมือ 
 2. สามารถเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช๎ในงานปัก ได๎เหมาะสมกับงานได๎ 
 3. สามารถปักเส้ือผ๎าเครื่องแตํงกายและเครื่องใช๎ตําง ๆ ได๎ 
 
รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
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ง30232  อาหารพื้นเมือง 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย        เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน   1    หน่วยกิต        

 ศึกษาประเภทอาหารของแตํละภาค  หลักสุขาภิบาล  อาหาร  เทคนิคการประกอบอาหารพื้นเมืองแตํ
ละภาค  การเลือกซื้ออาหารสด  อาหารแห๎ง  การเลือกใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎ให๎เหมาะสมกับชนิดของอาหาร 

โดยใช๎ทักษะการฝึกปฏิบัติการจัดการทางอาหาร  ขายสินค๎า  คิดวิเคราะห์ โดยใช๎ทักษะกระบวนการ
กลํุม ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน  ทักษะการจัดการ ทักษะการท างานรํวมกัน และทักษะในการ
แสวงหาความรู๎เพื่อการด ารงชีวิต  

เพื่อให๎มีคุณธรรม จริยธรรมไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด  ช๎ูสาว การพนัน  ทะเลาะวิวาท  เกิดความรู๎ 
ความเข๎าใจ  สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต และลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน   ใช๎พลังงาน 
ทรัพยากรในการท างานอยํางค๎ุมคําและยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์  ส่ิงแวดล๎อม  มีคุณลักษณะท่ีดีตํองานอาชีพ  รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎  รักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยํางสันติ
สุขในสังคมไทยและสังคมโลก  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู๎ความเข๎าใจในประวัติของอาหารพื้นเมือง 

2.  มีความรู๎ความเข๎าใจในรูปแบบของอาหารพื้นเมืองแตํละท๎องถิ่น 
3.  มีความรู๎ความเข๎าใจภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ถํายทอดออกมารูปแบบอาหาร 
4.  สามารถพัฒนาคุณคําของอาหารพื้นเมืองและประกอบอาหารพื้นเมืองได๎ 

 
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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ง30235   ช่างประดิษฐ์ดอกไม้ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน   1    หน่วยกิต        

ศึกษาเทคนิควิธีท าดอกไม๎ประดิษฐ์ด๎วยผ๎า และกระดาษ  การออกแบบดอกไม๎ประดิษฐ์   การตกแตํง
เป็นชํอ  การใช๎  และบ ารุงรักษา  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ ปฏิบัติการเลือกแบบวัสดุท าดอกไม๎  ตามความ
ต๎องการของตลาด  ท าเกสร  ดอก  ใบ และเข๎าชํอ  ติดวัสดุตกแตํงเป็นดอกไม๎ประดิษฐ์ชนิดตําง ๆ  ค านวณ
คําใช๎จําย  ก าหนดราคาหรือคําบริการ จัดจ าหนําย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ -รายจําย  และ
ประเมนิผล 

โดยใช๎ทักษะการฝึกปฏิบัติการจัดการ  ขายสินค๎า  คิดวิเคราะห์ โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลํุม ทักษะ
กระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน  ทักษะการท างานรํวมกัน และทักษะในการแสวงหาความรู๎เพื่อการ
ด ารงชีวิต  

เพื่อให๎มีคุณธรรม จริยธรรมไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด  ช๎ูสาว การพนัน   ทะเลาะวิวาท เกิดความรู๎       
มีความรู๎ความเข๎าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ  เลือกวัสดุ  และสามารถ ท าดอกไม๎ประดิษฐ์จ าหนําย
ได๎ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  สามารถอธิบายกระบวนการสร๎างดอกไม๎ประดิษฐ์ได๎ 
         2.  สามารถประดิษฐ์ดอกไม๎ประดิษฐ์ตามกระบวนการได๎ 
         3.   สามารถเลือกใช๎เทคนิคการสร๎างงานประดิษฐ์อยํางสร๎างสรรค์  
   4.  สามารถมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานอยํางประหยัดและค๎ุมคํา 
 
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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ง30244   พืชสวนทั่วไป 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน    1   หน่วยกิต        

ศึกษาเกี่ยวกับพืชสวนท่ัวไป ท่ีมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎เข๎าใจ  เห็นคุณคํา  มีทักษะ  มีความคิดสร๎างสรรค์
เกี่ยวกับการเกษตรด๎านพืชสวน  โดยศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และความส าคัญ  การจ าแนกประเภทพืชสวน  
การเลือกสถานท่ี  การเตรียมดิน  การขยายพันธุ์พืช  การปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว  และการ
จ าหนําย  ตลอดจนการมีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีตํออาชีพการเกษตร  นอกจากนี้ยังน าไปสํูการตัดสินใจเลือก
และใช๎ส่ิงของเครื่องใช๎และวิธีการท่ีได๎จากผลผลิตพืชสวนได๎อยํางเหมาะสม 

โดยใช๎ทักษะกระบวนการกลํุม การจัดการ ทักษะการท างานรํวมกัน ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎ ในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให๎นักเรียนมี
ความรู๎ความสามารถในการท างานด๎านการเกษตร กิจกรรมในงานอาชีพท่ีถนัดและสนใจของตนเอง  ตาม
ขั้นตอน ในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและท างานกิจกรรมอาชีพอยํางมีคุณธรรม 

เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  ท างานรํวมกั นอยํางมีคุณธรรม  
จริยธรรม  คํานิยม  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท าอาชีพแบบพึ่งตนเองได๎  เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
        1.  เข๎าใจความหมาย  ความส าคัญ  การจ าแนกประเภทของพืชสวนได๎ 
        2.  เข๎าใจเกี่ยวกับการเลือกสถานท่ี  การเตรียมดิน  การขยายพันธุ์พืชสวนได๎ 
        3.  ปฏิบัติการปลูก  การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวได๎ 
        4.  อธิบายเกี่ยวกับการจ าหนํายผลผลิตได๎ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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ง30245   การปลูกผักสวนครัว   
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน   1   หน่วยกิต        

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบายวิธีการปลูกผักเพื่อการด ารงชีวิตและการอาชีพ  การวิเคราะห์พันธุ์ผักท่ี
เหมาะสมกับฤดูกาล  การเตรียมดิน  กระบวนการ  ปลูก  ดูแล  บ ารุงรักษา  การปูองกันโรค  และแมลง  การ
เก็บเกี่ยวตัดแตํงผักเพื่อการค๎า  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การสร๎างตลาดรองรับผลผลิต 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการ  การท างานเป็นกลํุม  ทักษะการคิด  ทักษะการแก๎ปัญหา  ตลอดจนทักษะ
ในการท างานอยํางเป็นขั้นตอน  มุํงมั่นแสวงหาความรู๎  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิตและการท างาน  
มีความเป็นประชาธิปไตย  มีเจตคติท่ีดีตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิต               

เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  ท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม  
จริยธรรม  คํานิยม  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท าอาชีพแบบพึ่งตนเองได๎  เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
       
ผลการเรียนรู้ 
  1.  นักเรียนอธิบายความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์ของการปลูกผัก  เพื่อการด ารงชีวิต 
               และการอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  นักเรียนวิเคราะห์พันธุ์ผักท่ีเหมาะสมกับฤดูกาล  สร๎างสรรค์  และมีทักษะ 
3.  นักเรียนมีทักษะในการจัดการเกี่ยวกับการเตรียมดิน  กระบวนการ  ปลูก  ดูแล   
     บ ารุงรักษา  การปูองกันโรคและแมลง  อยํางมีกระบวนการตามข้ันตอน 
4.  นักเรียนมีทักษะในการเก็บเกี่ยวตัดแตํงผักเพื่อการค๎า  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  เพื่อให๎ 
     การท างานส าเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว๎ 
5.  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาการสร๎างตลาดรองรับผลผลิต 
6.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ในการท างานด ารงชีวิต 
     ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  นักเรียนรู๎จักการเลือกใช๎ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสม  อยํางค๎ุมคํา  และยั่งยืน               
     เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



- 333 - 
 

ง30246   เศรษฐกิจพอเพียง   
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน   1    หน่วยกิต       

  ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและ วิถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวทรงพระราชด ารัสแกํพสกนิกรชาวไทย  ซึ่งทรงเน๎นย้ าให๎ประชาชนปฏิบัติและด าเนินชีวิตให๎ต้ังอยูํบน
ทางสายกลาง  ไมํประมาท  ไมํเบียดเบียน  ซึ่งต๎องมีความพอประมาณ  ความมีเหตุ ผล  ตลอดจนสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันท่ีดีให๎ตนเอง  ตลอดจนการให๎ความรู๎ควบคํูกับคุณธรรม  เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตให๎มี
ความสุขและมั่นคง  และการเกษตรเป็นอาชีพท่ีส าคัญของคนไทยเพราะเป็นการสร๎างความอุดมสมบูรณ์ให๎กับ
ความเป็นอยูํและการด ารงชีวิตท่ีดี  จึงมีความจ าเป็นอยํางมากท่ีจะต๎องเรียนรู๎เกี่ยวกับอาชีพการเกษตร  ท้ัง
ด๎านการท าไรํนาสวนผสม  การปลูกผักสวนครัว  การท าปุ๋ยหมัก  การเพาะเห็ด  การท าสวนผลไม๎  การเล้ียง
ปลา  การเล้ียงสัตว์ปีก  การเล้ียงสุกร  และการท าก๏าซชีวภาพจากมูลสัตว์ และสามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน   

โดยใช๎ทักษะกระบวนการ  การท างานเป็นกลํุม  ทักษะการคิด  ทักษะการแก๎ปัญหา  ตลอดจนทักษะ
ในการท างานอยํางเป็นขั้นตอน  มุํงมั่นแสวงหาความรู๎  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิตและการท างาน  
มีความเป็นประชาธิปไตย  มีเจตคติท่ีดีตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิต               

เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  ท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม  
จริยธรรม  คํานิยม  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท าอาชีพแบบพึ่งตนเองได๎  เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
  
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู๎ความเข๎าใจความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีความรู๎ความเข๎าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  มีความรู๎ความเข๎าใจการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  มีความรู๎ความเข๎าใจทฤษฏีใหมํ 3 ข้ัน 
5.  มีความรู๎ความเข๎าใจหลักการและแนวทางส าคัญ 
6.  นักเรียนสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ง30248   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1 
รายวิชาเพิ่มเติม                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน   1    หน่วยกิต        

    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของไม๎ดอกประดับท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ท๎องถิ่น ประเภทของไม๎ดอกประดับ  สภาพดินฟูาอากาศ พันธุ์และการขยายพันธุ์ การเตรียมดินอุปกรณ์ท่ีใช๎ใน
การปลูก  การปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะช า  ในแปลงปลูกและในภาชนะปลูก  การปูองกันโรค
และแมลง การก าจัดศัตรู    การเตรียมไม๎ดอกประดับให๎มีคุณภาพ  วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของ
ตลาด  เลือกปลูก ไม๎ดอกประดับอยํางน๎อยสองชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก   เลือกและใช๎วัสดุปลูก เลือก
และใช๎วิธีการปลูก ท่ีเหมาะสมกับชนิดของพืช  ดูแลรักษาจัดเตรียมผลผลิตสํงจ าหนําย ค านวณคําใช๎จําย 
ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนําย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ  รายจําย  และประเมินผลเพื่อให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการปลูกไม๎ดอกประดับได๎เหมาะสมตามเวลาท่ีตลาดต๎องการ   

โดยใช๎ทักษะกระบวนการ  การท างานเป็นกลํุม  ทักษะการคิด  ทักษะการแก๎ปัญหา  ตลอดจนทักษะ
ในการท างานอยํางเป็นขั้นตอน  มุํงมั่นแสวงหาความรู๎  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิตและการท างาน  
มีความเป็นประชาธิปไตย  มีเจตคติท่ีดีตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิต               

เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  ท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม  
จริยธรรม  คํานิยม  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท าอาชีพแบบพึ่งตนเองได๎  เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.บอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของไม๎ดอกประดับได๎ 
2. จ าแนกประเภทของไม๎ดอกประดับได๎ 
3. อธิบายสภาพดิน ฟูา อากาศท่ีเหมาะสมในการปลูกไม๎ดอกประดับได๎ 
4. วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาดได๎ 
5. สามารถจดบันทึกการปฏิบัติงาน และท าบัญชี รายรับ – รายจําย 
6. สามารถคัดเลือกพันธุ์และขยายพันธุ์ไม๎ดอกประดับได๎อยํางน๎อย 3 วิธี 
7. สามารถเตรียมดินปลูก ปลูกและใช๎อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
8. ปฏิบัติดูแลรักษา ไม๎ดอกประดับ ในเรือนเพาะช า ในภาชนะปลูก และในแปลงปลูก 
9. ปฏิบัติการปูองกัน ก าจัดโรค และแมลง ท่ีเกิดกับไม๎ดอกประดับได๎ 
10. สามารถจัดเตรียมผลผลิตเพื่อการจ าหนํายและจ าหนํายไม๎ดอกประดับได๎ 
11. สามารถสรุปและประเมินผลการปลูกไม๎ดอกประดับได๎ 

 
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 
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ง30251     การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 2   
รายวิชาเพิ่มเติม                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    เวลา  40  ช่ัวโมง    จ านวน   1    หน่วยกิต       

    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของไม๎ดอกประดับท่ีเหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่น 
ประเภทของไม๎ดอกประดับ  สภาพดินฟูาอากาศ พันธุ์และการขยายพันธุ์ การเตรียมดินอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการ
ปลูก  การปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะช า  ในแปลงปลูกและในภาชนะปลูก  การปูองกันโรคและ
แมลง การก าจัดศัตรู    การเตรียมไม๎ดอกประดับให๎มีคุณภาพ  วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาด  เลือก
ปลูก ไม๎ดอกประดับอยํางน๎อยสองชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก   เลือกและใช๎วัสดุปลูก เลือกและใช๎วิธีการ
ปลูก ท่ีเหมาะสมกับชนิดของพืช  ดูแลรักษาจัดเตรียมผลผลิตสํงจ าหนําย ค านวณคําใช๎จําย ก าหนดราคาขาย 
จัดจ าหนําย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ  รายจําย  และประเมินผลเพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ 
และมีทักษะในการปลูกไม๎ดอกประดับได๎เหมาะสมตามเวลาท่ีตลาดต๎องการ   

โดยใช๎ทักษะกระบวนการ  การท างานเป็นกลํุม  ทักษะการคิด  ทักษะการแก๎ปัญหา  ตลอดจนทักษะ
ในการท างานอยํางเป็นขั้นตอน  มุํงมั่นแสวงหาความรู๎  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิตและการท างาน  
มีความเป็นประชาธิปไตย  มีเจตคติท่ีดีตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิต               

เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  ท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม  
จริยธรรม  คํานิยม  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท าอาชีพแบบพึ่งตนเองได๎  เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.บอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของไม๎ดอกประดับได๎ 
2. จ าแนกประเภทของไม๎ดอกประดับได๎ 
3. อธิบายสภาพดิน ฟูา อากาศท่ีเหมาะสมในการปลูกไม๎ดอกประดับได๎ 
4. วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาดได๎ 
5. สามารถจดบันทึกการปฏิบัติงาน และท าบัญชี รายรับ – รายจําย 
6. สามารถคัดเลือกพันธุ์และขยายพันธุ์ไม๎ดอกประดับได๎อยํางน๎อย 3 วิธี 
7. สามารถเตรียมดินปลูก ปลูกและใช๎อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
8. ปฏิบัติดูแลรักษา ไม๎ดอกประดับ ในเรือนเพาะช า ในภาชนะปลูก และในแปลงปลูก 
9. ปฏิบัติการปูองกัน ก าจัดโรค และแมลง ท่ีเกิดกับไม๎ดอกประดับได๎ 
10. สามารถจัดเตรียมผลผลิตเพื่อการจ าหนํายและจ าหนํายไม๎ดอกประดับได๎ 
11. สามารถสรุปและประเมินผลการปลูกไม๎ดอกประดับได๎ 

 
รวมทั้งหมด 11  ผลการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 337 - 
 

รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 
อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม (บังคับเลือก) 
 จ 31201 ภาษาจีนเบ้ืองต๎น 1   จ านวน 20   ช่ัวโมง 0.5 หนํวยกิต 

จ 31202 ภาษาจีนเบ้ืองต๎น 2   จ านวน 20   ช่ัวโมง 0.5 หนํวยกิต 
จ 32201 ภาษาจีนเบ้ืองต๎น 3   จ านวน 20   ช่ัวโมง 0.5 หนํวยกิต 
จ 32202 ภาษาจีนเบ้ืองต๎น 4   จ านวน 20   ช่ัวโมง 0.5 หนํวยกิต 
จ 33201 ภาษาจีนเบ้ืองต๎น 5   จ านวน 20   ช่ัวโมง 0.5 หนํวยกิต 
จ 33202 ภาษาจีนเบ้ืองต๎น 6   จ านวน 20   ช่ัวโมง 0.5 หนํวยกิต 
อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 1  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 

อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 2  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 3   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 
อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 4  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 5  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 
อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 6  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 

อ30203 ภาษาอังกฤษอําน – เขียน  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 
อ30204 ภาษาอังกฤษรอบรู๎   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 
อ30205 การแปลเบ้ืองต๎น   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 

อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 
อ30209 อังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0  หนํวยกิต 

อ30210 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ   จ านวน  40  ช่ัวโมง 1.0 หนํวยกิต 
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อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

 ปฏิบัติตามและใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า ค าช้ีแจง  และค าอธิบายท่ีฟังและอําน อยํางเหมาะสม โดย
ใช๎ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอําน
ออกเสียงข๎อความ  ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละครส้ัน  (skit)  ถูกต๎องตามหลักการอําน    
จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอํานเรื่องท่ีเป็นสารคดี
และบันเทิงคดี  พร๎อมท้ังให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎าง
ประโยค ข๎อความ ส านวน   ค าพังเพย   สุภาษิต  และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย พูดและ
เขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง บรรยายความรู๎สึกแสดงความคิดเห็น สรุปใจความส าคัญ  แกํนสาระ 
เกี่ยวกับประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นตํางๆ ตามความสนใจของสังคมและโลก  และส่ือสาร 
อยํางตํอเนื่องและเหมาะสม โดยเลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะ  กับระดับของบุคคล  โอกาส และ
สถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  อธิบาย  อภิปรายวิเคราะห์ความเหมือนและความ
แตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือและท่ี มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ๎าขอภาษากับของ
ไทยและน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล เข๎ารํวม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม ใช๎
ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎นค๎นคว๎ารวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู๎  ข๎อมูลตํางๆ จากส่ือและแหลํงการ
เรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระ
การเรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆเผยแพร ํประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล  ขําวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท๎องถิ่น
ประเทศชาติ เป็นภาษาตํางประเทศ   

              โดยใช๎ทักษะการฟัง  พูด  อําน เขียน เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต  
               เพื่อให๎ เห็นคุณคําของการน าประโยชน์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและมีเจตคติท่ีตํอวิชาภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ต1.1   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/4,   ต1.2   ม.4/1  ม.4/2   ม.4/5, 
 ต1.3   ม.4/1 ม.4/2   ม.4/3      ต2.1   ม.4/1  ม.4/2   ม.4/3  
  ต2.2   ม.4/1  ม.4/2       ต3.1   ม.4/1     
 ต4.1   ม.4/1          ต4.2   ม.4/1  ม.4/2      

 
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 
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อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                            เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ปฏิบัติตามและเลือกใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน าในคํูมือการใช๎งานตําง ๆ  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย  
และค าบรรยายท่ีฟัง  และอํานโดยเลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะ กับระดับของบุคคล  โอกาส 
และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องตําง ๆใกล๎ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ขําว  เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูํในความสนใจของสังคม ใช๎
ประโยคแสดงความต๎องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม  อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียง
รูปแบบตํางๆ ท่ีอําน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ให๎สัมพันธ์กับประโยค และ
ข๎อความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูล ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ 
น าเสนอด๎วยการพูดและการเขียนใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น   ค๎นคว๎ารวบรวม วิเคราะห์ และสรุป
ความรู๎ ข๎อมูลตํางๆ จากส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพพูดและเขียนเพื่อขอ
และให๎ข๎อมูล บรรยายความรู๎สึก  อธิบาย เปรียบเทียบ สรุปใจความส าคัญ  แกํนสาระท่ีได๎จากการวิเคราะห์ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ขําว เหตุการณ์ท่ีฟังและอํานในท๎องถิ่น  สังคม  และโลก  พร๎อม
ท้ังให๎เหตุผลอยํางเหมาะสมอํานออกเสียงข๎อความ  ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละครส้ัน  
(skit) ถูกต๎องตามหลักการอําน จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดง ความคิดเห็น
จากการฟังและอํานเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร๎อมท้ังให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ เข๎ารํวม 
แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม 
         โดยใช๎ทักษะการฟัง  พูด  อําน เขียน เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เห็นคุณคําของการน าประโยชน์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
          เพื่อให๎มีมารยาทในการส่ือสารภาษาอังกฤษและมีเจตคติท่ีตํอวิชาภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นใน
การท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ        
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
            ต1.1  ม.4/1  ม.4/2   ม.4/3  ม.4/4  ต1.2ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5 
 ต1.3  ม.4/1  ม.4/2   ม.4/3  ม.4/4  ต2.1ม.4/1  ม.4/3  
            ต2.2  ม.4/1   ม.4/2                  ต3.1ม.4/1     
 ต4.1ม.4/1       

 
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด 
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อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 
รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ปฏิบัติตามและใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน าในคํูมือการใช๎งานตํางๆ  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ี 
ฟังและอําน อํานออกเสียงข๎อความ  ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละครส้ัน (skit)  ถูกต๎องตาม
หลักการอําน และจับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
อํานเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร๎อมท้ังให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ พูดและเขียนน าเสนอ 
โต๎ตอบข๎อมูล ขอและให๎ข๎อมูล บรรยายความรู๎สึก  อธิบาย เปรียบเทียบ สรุปใจความส าคัญ  แกํนสาระท่ีได๎
จากการวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตําง ๆ ใกล๎ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์  ขําว  เหตุการณ์ ประเด็นท่ีอยูํในความสนใจของสังคม และส่ือสาร อยํางตํอเนื่องและเหมาะสม 
พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม  เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะ  กับระดับของบุคคล  โอกาส และ
สถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  อธิบาย  อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือและท่ี 
มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ๎าขอภาษา เข๎ารํวม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
อยํางเหมาะสม วิเคราะห์  อภิปราย ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษากับของไทยและน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล ใช๎ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง
ท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม  ใช๎าษาตํางประเทศในการสืบค๎น  ค๎นคว๎ารวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปความรู๎ ข๎อมูลตํางๆ จากส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
เผยแพรํ   ประชาสัมพันธ์  ข๎อมูล  ขําวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท๎องถิ่น   ประเทศชาติ เป็น
ภาษาตํางประเทศ  

 โดยใช๎ทักษะการฟัง  พูด  อําน เขียน เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เห็นคุณคําของการน าประโยชน์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
           เพื่อใหม๎ีมารยาทในการส่ือสารภาษาอังกฤษและมีเจตคติท่ีตํอวิชาภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นใน
การท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
              ต1.1 ม.5/1 ม.5/2  ม.5/4  ต1.2 ม.5/1 ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5 
             ต1.3 ม.5/1 ม.5/2  ม.5/3  ต2.1 ม.5/1 ม.5/2  ม.5/3 
             ต2.2 ม.5/2        ต4.1 ม.5/1  
             ต4.2 ม.5/1 ม.5/2      

 
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 
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อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 
รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ปฏิบัติตามและใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน าในคํูมือการใช๎งานตํางๆ  ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค า 
บรรยายท่ีฟังและอําน อํานออกเสียงข๎อความ  ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละครส้ัน  (skit) 
ถูกต๎องตามหลักการอําน  อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบ
ตํางๆ ท่ีอําน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ให๎สัมพันธ์กับประโยค และข๎อความท่ีฟัง
หรืออําน   จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอําน
เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร๎อมท้ังให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ  พูดและเขียนน าเสนอข๎อมูล 
สรุปใจความส าคัญ  แกํนสาระท่ีได๎จากการวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง  
ประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นตํางๆ ตามความสนใจท้ังในท๎องถิ่น  สังคม  และโลก  พร๎อม
ท้ังให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะ  กับระดับของบุคคล  
โอกาส และสถานท่ี  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   อธิบาย  อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความ
เช่ือและท่ี มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ๎าขอภาษา เข๎ารํวม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยํางเหมาะสม วิเคราะห์  อภิปราย ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความ-เช่ือและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทยและน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล ค๎นคว๎า สืบค๎น บันทึก  สรุป  และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการ
พูดและการเขียน ใช๎ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน และสังคม ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น  ค๎นคว๎ารวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู๎  ข๎อมูลตํางๆ 
จากส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ  

โดยใช๎ทักษะการฟัง  พูด  อําน เขียน เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต  
          เพื่อให๎เห็นคุณคําของการน าประโยชน์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาท ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ
และมีเจตคติท่ีตํอวิชาภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด๎านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น๎อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัย  ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
              ต1.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4        ต1.2  ม.5/2         
              ต1.3 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3                           ต2.1 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3        
              ต2.2 ม.5/2            ต3.1 ม.5/1      
              ต4.1 ม.5/1           ต4.2 ม.5/1  

 
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
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อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 
รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                                เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ค าบรรยาย อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา 
บทร๎อยกรอง บทละครส้ัน (skit) ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบาย เขียนประโยค ข๎อความ ระบุ เขียนส่ือท่ีไมํใชํ
ความเรียงให๎สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น 
เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี ให๎เหตุผล สนทนา เขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่อ งตําง ๆ ใกล๎ตัว 
เลือกใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอยํางคลํองแคลํว พูดและเขียนแสดงความต๎องการ น าเสนอ
ข๎อมูล  แสดงความคิดเห็น สรุปใจความส าคัญ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม ท้ังในท๎องถิ่น สังคม และโลก  ใช๎ภาษา น้ าเสียง กริยาทําทาง เหมาะ
กับระดับของบุคคลและกาลเทศะ อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเช่ือ เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยํางเหมาะสม อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ อภิปราย ความเหมือนและความแตกตํางของ
โครงสร๎างประโยค ข๎อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทย และน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล ค๎นคว๎า สืบค๎น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน ใช๎ภาษาส่ือสารใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห์และ
สรุปความรู๎ ข๎อมูลตําง ๆ จากส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ รวมท้ังใช๎
เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น ประเทศชาติ 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษา เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจ ตีความเรื่องท่ีฟัง และอํานจากส่ือประเภท
ตํางๆ มีทักษะส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียน น าเสนอข๎อมูลขําวสาร  ความคิดรวบยอด แสดงความ
คิดเห็น ความรู๎สึกในเรื่องตํางๆโดยการพูดและเขียนอยํางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ   

เพื่อให๎เข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและน ามาใช๎ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเช่ือมโยงความรู๎  แลกเปล่ียนเรียนรู๎  ในสถานการณ์ตํางๆ ท้ังใน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎  เปิดโลกทัศน์ของตนสํูสังคมโลก
และน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
             ต1.1  ม.4/1  ม.4/2  ม.4/4   ต1.2 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/5 
            ต1.3  ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3       ต2.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  
            ต2.2  ม.4/1  ม.4/2        ต3.1 ม.4/1     
   ต4.1  ม.4/1          ต4.2 ม.4/1  ม.4/2  
 
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 
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อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 
รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                             เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ค าบรรยาย อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา 
บทร๎อยกรอง บทละครส้ัน (skit) ถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบาย เขียนประโยค ข๎อความ ระบุ เขียนส่ือท่ี
ไมํใชํความเรียงให๎สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความ จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ แสดงความ
คิดเห็น เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี ให๎เหตุผล สนทนา เขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตําง ๆ ใกล๎
ตัว เลือกใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบายอยํางคลํองแคลํว พูดและเขียนแสดงความ -ต๎องการ 
น าเสนอข๎อมูล  แสดงความคิดเห็น สรุปใจความส าคัญ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือใน
สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม ท้ังในท๎องถิ่น สังคม และโลกใช๎ภาษา น้ าเสียง กริยา
ทําทาง เหมาะกับระดับของบุคคลและกาลเทศะ อธิบาย อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดความเช่ือ เข๎ารํวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ อภิปราย ความ -เหมือนและความ
แตกตํางของโครงสร๎างประโยค ข๎อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต ความเช่ือและ
วัฒนธรรมของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย และน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล ค๎นคว๎า สืบค๎น บันทึก สรุป และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 
ใช๎ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้น ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎า 
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู๎ ข๎อมูลตําง ๆ จากส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ ในการศึกษาตํอและ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งใช๎เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของโรงเรียน ชุมชน และท๎องถิ่น ประเทศชาติ 
 โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางภาษา เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจ ตีความเรื่องท่ีฟัง และอํานจากส่ือประเภท
ตําง ๆ  มีทักษะส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียน น าเสนอข๎อมูลขําวสาร  ความคิดรวบยอด แสดงความ
คิดเห็น ความรู๎สึกในเรื่องตําง ๆโดยการพูดและเขียนอยํางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ   

เพื่อให๎เข๎าใจวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและน ามาใช๎ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเช่ือมโยงความรู๎  แลกเปล่ียนเรียนรู๎  ในสถานการณ์ตํางๆ ท้ังใน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎  เปิดโลกทัศน์ของตนสํูสังคมโลก
และน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ต 1.1  ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4 ต 1.2  ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5 
ต 1.3  ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ต 2.1  ม.6/1  ม.6/2   ม.6/3  
ต 2.2  ม.6/1  ม.6/2   ต 3.1  ม.6/1    
ต 4.1  ม.6/1    ต 4.2  ม.6/1  ม.6/2   
 

รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้ว ัด 
 
 
 
 



- 344 - 
 

จ31101 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต      
 

ศึกษาทักษะการพูดขอข๎อมูลและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับส่ิงรอบตัวและบุคคลท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน
อยํางงํายได๎อํานออกเสียงค า วลี ข๎อความ และบทความได๎ถูกต๎องตามหลักการออกเสียง อํานและแปล
ความหมายจากประโยคส้ันๆ ท่ีแสดงความรู๎สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ีก าหนดให๎ได๎  เขียนตัวสัทอักษร
จีนเป็นค า กลํุมค า และประโยคอยํางงํายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได๎ถูกต๎อง 

โดยใช๎ภาษาและทําทางในการส่ือสารได๎อยํางเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานท่ี โอกาสและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษาเข๎าใจความแตกตํางระหวํางภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข๎อความ
ตํางๆ และน าไปใช๎ในสถานการณ์ตํางๆอยํางถูกต๎องเหมาะสม  สนใจและมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญตํางๆ
ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของเจ๎าของภาษา ใช๎ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบท
สนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน ตามความสนใจ พร๎อมท้ังเสนอความคิดรวบยอดท่ีมีตํอเหตุการณ์หรือเรื่องราว
อยํางสร๎างสรรค์โดยใช๎กระบวนการฟัง การพูด การอําน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช๎ภาษาเป็น
เครื่องมือในการรับสารและสํงสารได๎อยํางคลํองแคลํวถูกต๎อง  

เพื่อใหเ๎ข๎าถึงสารได๎อยํางชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎กระบวนการกลํุม การอภิปราย 
และมีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูล เพื่อให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย                 
ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดขอข๎อมูลและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับส่ิงรอบตัวและบุคคลท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันอยํางงํายได๎ 
2. อํานออกเสียงค า วลี ข๎อความ และบทความได๎ถูกต๎องตามหลักการออกเสียง  
3. อํานและแปลความหมายจากประโยคส้ันๆ ท่ีแสดงความรู๎สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ี

ก าหนดให๎ได๎  
4. เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลํุมค า และประโยคอยํางงํายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได๎ถูกต๎อง  
5. ใช๎ภาษาและทําทางในการส่ือสารได๎อยํางเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานท่ี โอกาสและวัฒนธรรมของ

เจ๎าของภาษา 
6. เข๎าใจความแตกตํางระหวํางภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข๎อความตํางๆ 

และน าไปใช๎ในสถานการณ์ตํางๆอยํางถูกต๎องเหมาะสม  
7. สนใจและมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญตํางๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของ

เจ๎าของภาษา 
8. ใช๎ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน ตามความสนใจ พร๎อมท้ัง

เสนอความคิดรวบยอดท่ีมีตํอเหตุการณ์หรือเรื่องราวอยํางสร๎างสรรค์ 
 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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จ 31102 ภาษาจีน 2 
รายวิชาเพิ่มเติม  (บังคับเลือก)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต      

ศึกษาทักษะการพูดขอข๎อมูลและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับส่ิงรอบตัวและบุคคลท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน
อยํางงํายได๎อํานออกเสียงค า วลี ข๎อความ และบทความได๎ถูกต๎องตามหลักการออกเสียง อํานและแปล
ความหมายจากประโยคส้ันๆ ท่ีแสดงความรู๎สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ีก าหนดให๎ได๎  เขียนตัวสัทอักษร
จีนเป็นค า กลํุมค า และประโยคอยํางงํายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได๎ถูกต๎อง  

โดยใช๎ภาษาและทําทางในการส่ือสารได๎อยํางเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานท่ี โอกาสและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษาเข๎าใจความแตกตํางระหวํางภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข๎อความ
ตํางๆ และน าไปใช๎ในสถานการณ์ตํางๆอยํางถูกต๎องเหมาะสม  สนใจและมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญตํางๆ
ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของเจ๎าของภาษา ใช๎ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ                  
บทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน ตามความสนใจ  

เพื่อเสนอความคิดรวบยอดท่ีมีตํอเหตุการณ์หรือเรื่องราวอยํางสร๎างสรรค์โดยใช๎กระบวนการฟัง                
การพูด การอําน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสารและสํงสารได๎
อยํางคลํองแคลํวถูกต๎อง เข๎าถึงสารได๎อยํางชัดเจนรวมท้ังกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎กระบวนการกลํุม      
การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูล เพื่อให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. พูดขอข๎อมูลและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับส่ิงรอบตัวและบุคคลท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันอยํางงํายได๎ 
2. อํานออกเสียงค า วลี ข๎อความ และบทความได๎ถูกต๎องตามหลักการออกเสียง  
3. อํานและแปลความหมายจากประโยคส้ันๆ ท่ีแสดงความรู๎สึกในรูปแบบสัทอักษรภาษาจีนท่ี

ก าหนดให๎ได๎  
4. เขียนตัวสัทอักษรจีนเป็นค า กลํุมค า และประโยคอยํางงํายๆ รวมทั้งเติมวรรณยุกต์ได๎ถูกต๎อง  
5. ใช๎ภาษาและทําทางในการส่ือสารได๎อยํางเหมาะสมกับระดับบุคคล สถานท่ี โอกาสและวัฒนธรรมของ

เจ๎าของภาษา 
6. เข๎าใจความแตกตํางระหวํางภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวน ประโยค ข๎อความตํางๆ 

และน าไปใช๎ในสถานการณ์ตํางๆอยํางถูกต๎องเหมาะสม  
7. สนใจและมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญตํางๆทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของไทย และของ

เจ๎าของภาษา 
8. ใช๎ภาษาในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน ตามความสนใจ พร๎อมท้ัง

เสนอความคิดรวบยอดท่ีมีตํอเหตุการณ์หรือเรื่องราวอยํางสร๎างสรรค์ 
 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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จ32101 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่1                              เวลา  20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต      

 

ฝึกทักษะการใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์   ระบุประโยคและ
ข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงท่ีอําน จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถาม
งํายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออํานจากส่ือประเภทตํางๆสนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อส่ือสารอยําง
ตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน   

โดยพูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัวบอกความ
เหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการ
ล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎  และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียนโดยใช๎
กระบวนการฟัง การพูด การอําน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสาร
และสํงสารได๎อยํางคลํองแคลํวถูกต๎อง  

เพื่อใหเ๎ข๎าถึงสารได๎อยํางชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎กระบวน การกลํุม การอภิปราย 
และมีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูล เพื่อให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
2. ระบุประโยคและข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงท่ีอําน     
3. จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถามงํายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออํานจากส่ือประเภทตํางๆ 
4. สนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อส่ือสารอยํางตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

สถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
7. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํง

เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน 
8. ใช๎ภาษาจีนในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู๎หรือข๎อมูลตํางๆ จากส่ือและแหลํง

การเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ 
 

รวมทั้งหมด 8  ผลการเรียนรู้ 
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จ32102 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต      

 

ฝึกทักษะการใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์   ระบุประโยคและ
ข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงท่ีอําน จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถาม
งํายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออํานจากส่ือประเภทตํางๆสนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อส่ือสารอยําง
ตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน   

โดยพูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัวบอกความ
เหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการ
ล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎  และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน โดยใช๎
กระบวนการฟัง การพูด การอําน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสาร
และสํงสารได๎อยํางคลํองแคลํวถูกต๎อง เข๎าถึงสารได๎อยํางชัดเจนรวมทั้งกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎กระบวน 
การกลํุม การอภิปราย และมีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูล 

 เพื่อให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
2. ระบุประโยคและข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงท่ีอําน     
3. จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถามงํายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออํานจากส่ือประเภทตํางๆ 
4. สนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อส่ือสารอยํางตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

สถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
7. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํง

เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน 
8. ใช๎ภาษาจีนในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู๎หรือข๎อมูลตํางๆ จากส่ือและแหลํง

การเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ 
 

รวมทั้งหมด 8  ผลการเรียนรู้ 
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จ33101 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต      

 

ฝึกทักษะการใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์   ระบุประโยคและ
ข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงท่ีอําน จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถาม
งํายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออํานจากส่ือประเภทตํางๆสนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อส่ือสารอยําง
ตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัวบอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียง
ประโยคชนิดตํางๆ   

โดยการใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํง
เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียนโดยใช๎กระบวนการฟัง การพูด การอําน การเขียน และ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสารและสํงสารได๎อยํางคลํองแคลํวถูกต๎อง  

เพื่อเข๎าถึงสารได๎อยํางชัดเจนรวมท้ังกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎กระบวน การกลํุม  การอภิปราย 
และมีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูล เพื่อให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
2. ระบุประโยคและข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงท่ีอําน     
3. จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถามงํายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออํานจากส่ือประเภทตํางๆ 
4. สนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อส่ือสารอยํางตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

สถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
7. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํง

เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน 
8. ใช๎ภาษาจีนในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู๎หรือข๎อมูลตํางๆ จากส่ือและแหลํง

การเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ 
รวมทั้งหมด 8  ผลการเรียนรู้ 
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จ33102 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                             เวลา  20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต      

 

ฝึกทักษะการใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์   ระบุประโยคและ
ข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงท่ีอําน    จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถาม
งํายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออํานจากส่ือประเภทตํางๆสนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อส่ือสารอยําง
ตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัวบอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียง
ประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและ
ภาษาไทย ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํง
เรียนรู๎  

โดยน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียนโดยใช๎กระบวนการฟัง การพูด การอําน การเขียน และ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสารและสํงสารได๎อยํางคลํองแคลํวถูกต๎อง เข๎าถึงสาร
ได๎อยํางชัดเจนรวมท้ังกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎กระบวน การกลํุม การอภิปราย และมีความสามารถใน
การสืบค๎นข๎อมูล 

 เพื่อให๎นักเรียนเป็นผ๎ูมีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล๎อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น ชุมชนรํวมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
2. ระบุประโยคและข๎อความ หรือตอบค าถามให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงท่ีอําน     
3. จับใจความส าคัญ สรุป และตอบค าถามงํายๆ จากเรื่องท่ีฟังหรืออํานจากส่ือประเภทตํางๆ 
4. สนทนา แลกเปล่ียนและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเพื่อส่ือสารอยํางตํอเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ

สถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน  
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล๎ตัว 
6. บอกความเหมือน หรือความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การใช๎เครื่องหมาย

วรรคตอน  และการล าดับค า ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
7. ค๎นคว๎า รวบรวม และสรุปข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่น จากแหลํง

เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดหรือการเขียน 
8. ใช๎ภาษาจีนในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม น าเสนอและสรุปความรู๎หรือข๎อมูลตํางๆ จากส่ือและแหลํง

การเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ 
รวมทั้งหมด 8  ผลการเรียนรู้ 
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อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 1 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                                เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ฝึกทักษะการฟัง พูด บทสนทนาตํางๆ ท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การถามและให๎
ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการตนเอง สังคม  และส่ิงแวดล๎อมรอบตัวจากส่ือตํางๆ   

โดยใช๎ทักษะการฟัง  พูด  อําน เขียน เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เห็นคุณคําของการน าประโยชน์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  

เพื่อส่ือสารกับบุคคลอื่น เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปเป็นเครื่องมือแสวงหา
ความรู๎เพิ่มเติม เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาด๎วยความสนุกสนาน เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟังได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ
ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ าเสียง  กริยาทําทางและสรุปความ  ถํายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
2.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได๎อยํางถูกต๎อง  โดยสามารถพูดน าเสนอในห๎องเรียน ใน
หัวข๎อตํางๆ ได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
3.   สร๎างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข๎อมูลและสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล  โดยใช๎
ค าศัพท์  ส านวน  โครงสร๎างภาษาให๎เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
4.  ใช๎ภาษาอังกฤษในการส่ือสารอยํางสนุกสนาน 
5.  กล๎าพูด กล๎าแสดงออกในการใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 2 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

 
ฝึกทักษะการฟัง พูด บทสนทนาตํางๆ ท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การถามและให๎

ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการตนเอง สังคม  และส่ิงแวดล๎อมรอบตัวจากส่ือตํางๆ  
โดยใช๎ทักษะการฟัง  พูด  อําน เขียน เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  

ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เห็นคุณคําของการน าประโยชน์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 เพื่อส่ือสารกับบุคคลอื่น เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปเป็นเครื่องมือแสวงหา

ความรู๎เพิ่มเติม เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาด๎วยความสนุกสนาน เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟังได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ
ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ าเสียง  กริยาทําทางและสรุปความ  ถํายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
2.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได๎อยํางถูกต๎อง  โดยสามารถพูดน าเสนอในห๎องเรียน ใน
หัวข๎อตํางๆ ได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
3.   สร๎างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข๎อมูลและสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล  โดยใช๎
ค าศัพท์  ส านวน  โครงสร๎างภาษาให๎เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
4.  ใช๎ภาษาอังกฤษในการส่ือสารอยํางสนุกสนาน 
5.  กล๎าพูด กล๎าแสดงออกในการใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 3 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ฝึกทักษะการฟัง พูด บทสนทนาตํางๆ ท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในการส่ือสารในสถานการณ์ตํางๆท่ีพบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน การถามและให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการตนเอง สังคม  และส่ิงแวดล๎อมรอบตัวจากส่ือตํางๆ   

โดยใช๎ทักษะการฟัง  พูด  อําน เขียน เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เห็นคุณคําของการน าประโยชน์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อส่ือสารกับบุคคลอื่น เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปเป็นเครื่องมือแสวงหา
ความรู๎เพิ่มเติม เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาด๎วยความสนุกสนาน 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟังได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ
ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ าเสียง  กริยาทําทางและสรุปความ  ถํายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
2.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได๎อยํางถูกต๎อง  โดยสามารถพูดน าเสนอในห๎องเรียน ใน
หัวข๎อตํางๆ ได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
3.   สร๎างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข๎อมูลและสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล  โดยใช๎
ค าศัพท์  ส านวน  โครงสร๎างภาษาให๎เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
4.  ใช๎ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได๎ 
5.  มีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 4 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ฝึกทักษะการฟัง พูด บทสนทนาตํางๆ ท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในการส่ือสารในสถานการณ์ตํางๆท่ีพบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน การถามและให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการตนเอง สังคม  และส่ิงแวดล๎อมรอบตัวจากส่ือตํางๆ   

โดยใช๎ทักษะการฟัง  พูด  อําน เขียน เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เห็นคุณคําของการน าประโยชน์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อส่ือสารกับบุคคลอื่น เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปเป็นเครื่องมือแสวงหา
ความรู๎เพิ่มเติม เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาด๎วยความสนุกสนาน 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟังได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ
ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ าเสียง  กริยาทําทางและสรุปความ  ถํายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
2.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได๎อยํางถูกต๎อง  โดยสามารถพูดน าเสนอในห๎องเรียน ใน
หัวข๎อตํางๆ ได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
3.   สร๎างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข๎อมูลและสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล  โดยใช๎
ค าศัพท์  ส านวน  โครงสร๎างภาษาให๎เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
4.  ใช๎ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได๎ 
5.  มีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 5 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                               เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ฝึกทักษะการฟัง พูด บทสนทนาตํางๆ ท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การถามและให๎
ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการตนเอง สังคม  และส่ิงแวดล๎อมรอบตัวจากส่ือตํางๆ   

โดยใช๎ทักษะการฟัง  พูด  อําน เขียน เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เห็นคุณคําของการน าประโยชน์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อส่ือสารกับบุคคลอื่น เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปเป็นเครื่องมือแสวงหา
ความรู๎เพิ่มเติม เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาด๎วยความสนุกสนาน เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟังได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ
ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ าเสียง  กริยาทําทางและสรุปความ  ถํายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
2.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได๎อยํางถูกต๎อง  โดยสามารถพูดน าเสนอในห๎องเรียน ใน
หัวข๎อตํางๆ ได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
3.   สร๎างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข๎อมูลและสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล  โดยใช๎
ค าศัพท์  ส านวน  โครงสร๎างภาษาให๎เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
4.  ใช๎ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได๎ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน 6 
รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเลือก)                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2                               เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ฝึกทักษะการฟัง พูด บทสนทนาตํางๆ ท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การถามและให๎
ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการตนเอง สังคม  และส่ิงแวดล๎อมรอบตัวจากส่ือตํางๆ  

โดยใช๎ทักษะการฟัง  พูด  อําน เขียน เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เห็นคุณคําของการน าประโยชน์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อส่ือสารกับบุคคลอื่น เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปเป็นเครื่องมือแสวงหา
ความรู๎เพิ่มเติม เข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาด๎วยความสนุกสนาน เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการฟังได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการฟัง  โดยสามารถ
ตีความ  วิเคราะห์เรื่องท่ีฟัง  น้ าเสียง  กริยาทําทางและสรุปความ  ถํายโอนเป็นภาษาพูดและเขียนได๎ 
2.   ปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพูดได๎อยํางถูกต๎อง  โดยสามารถพูดน าเสนอในห๎องเรียน ใน
หัวข๎อตํางๆ ได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
3.   สร๎างสรรค์ภาษาในการสนทนา  แลกเปล่ียนข๎อมูลและสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล  โดยใช๎
ค าศัพท์  ส านวน  โครงสร๎างภาษาให๎เหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคม 
4.  ใช๎ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได๎ 
5.  มีความเช่ือมั่นในการใช๎ภาษาอังกฤษกับชาวตํางชาติ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 
รายวิชาเพิ่มเติม                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                             เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนสามารถอธิบาย เขียนประโยค และข๎อความให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบ
ตํางๆ ท่ีอําน รวมท้ังระบุเขียนส่ือท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ให๎สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความท่ีอําน จับ
ใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปตีความ และแสดงความคิดเห็น จากการอํานเรื่องท่ีเป็นสารคดี   

โดยใหเ๎หตุผลและยกตัวอยํางประกอบ  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ท้ังในท๎องถิ่น สังคม และโลก  พร๎อมท้ังให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ  วิเคราะห์/อภิปราย  
ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิตและความเช่ือ และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย  
 เพื่อน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล ค๎นคว๎า/สืบค๎น  บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูล                       
ท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎อื่นๆ จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการเขียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและเขียนประโยค และข๎อความให๎สัมพันธ์กับส่ือท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ท่ีอํานรวมท้ัง
ระบุและเขียนส่ือท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ให๎สัมพันธ์กับประโยคละข๎อความท่ีฟังหรืออําน 

2. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอํานเรื่อง
ท่ีเป็นสารคดี และบันเทิงคดี  พร๎อมท้ังให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ 

3. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ท้ังในท๎องถิ่น สังคม และโลก 
พร๎อมท้ังให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ 

4. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิตและความเช่ือ และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษากับของไทย  และน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล 

5. ค๎นคว๎า/สืบค๎น  บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลํุมสาระการเรียนรู๎
อื่นๆ จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการเขียน 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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อ30204  ภาษาอังกฤษ รอบรู้ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                   เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ศึกษาทักษะพื้นฐานการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเอง 
ส่ิงแวดล๎อมใกล๎ตัว และสาระการเรียนรู๎อื่นๆ โดยบอกใจความส าคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีอําน 

โดยพูด แสดงความคิดเห็น  แสดงความรู๎สึก ท้ังในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง  รํวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม  ฝึกกลยุทธ์ในการเรียนรู๎  และการประเมินตนเอง  

เพื่อใหเ๎ห็นคุณคําการเรียนภาษา จนเกิดทักษะน าไปใช๎ในการศึกษาหาความรู๎และความเพลิดเพลินได๎ 

ผลการเรียนรู้ 
1. ฟังค าส่ัง ค าขอร๎อง ค าแนะน า ค าอธิบาย ภาษาทําทาง แล๎วสามารถเข๎าใจและจับความรู๎สึกและ

น้ าเสียงของผ๎ูพูดได๎ 
2. อําน-ฟัง บทสนทนา  เรื่องราวส้ันๆ  และเรื่องเลํา ได๎เข๎าใจ 
3. อํานออกเสียงบทอําน ได๎ถูกต๎องตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีอําน 
4. อําน-ฟัง ข๎อความ ข๎อมูล ขําวสาร บทความ สารคดีท่ีซับซ๎อน จากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได๎

เข๎าใจ 
5. เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมของภาษาของตนเองและภาษาอังกฤษได๎ถูกต๎อง 
6. แสวงหาความรู๎จากแหลํงข๎อมูลตํางๆ โดยใช๎ภาษาอังกฤษได๎ 
7. ฟัง พูด อําน เขียน ภาษาอังกฤษ ตามสถานการณ์ตํางๆได๎ถูกต๎อง เหมาะสมกับระดับช้ัน 

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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อ30205 การแปลเบื้องต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                            เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

 การแปลเบื้องต๎น เป็นรายวิชาท่ีมีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมการศึกษาและการฝึกฝนการแปลต้ังแตํ
ระดับประโยค จนถึงบทความส้ันๆ ขําว และชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์วิจารณ์ งานแปลประเภทท้ังงานวิชาการ
และท่ัวไป  

โดยพูด แสดงความคิดเห็น  แสดงความรู๎สึก ท้ังในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง  รํวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม  ฝึกกลยุทธ์ในการเรียนรู๎  และการประเมินตนเอง  

เพื่อประยุกต์ทักษะท่ีได๎เรียนรู๎เพื่อน าไปใช๎ในการแปลระดับท่ีสูงขึ้น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถระบุความหมายค าศัพท์ได๎ 
2. สามารถตีความทางวัฒนธรรมท่ีแฝงอยูํในภาษาต๎นฉบับ 
3. สามารถเข๎าใจรูปแบบและลีลาของภาษาต๎นฉบับ 
4. สามารถรับข๎อมูล ขําวสาร ความเป็นไปของเหตุการณ์ปัจจุบัน 
5. สามารถแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได๎ 
6. สามารถแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์งานแปลได๎ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
รายวิชาเพิ่มเติม                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                            เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ศึกษาเนื้อหาในรูปแบบตํางๆ เพื่อสรุปข๎อมูล แล๎วถํายทอดให๎ผ๎ูอื่นได๎เข๎าใจอยํางมีประสิทธิภาพ 
และกํอให๎เกิดความเพลิดเพลิน  มีสุนทรียภาพทางภาษา  

โดยสามารถสร๎างจินตนาการตามความสนใจระหวํางบุคคลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง และผ๎ูอื่นได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และมีเหตุผลอยํางชัดเจน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเนื้อหาจากการอํานบริบทเชิงวิชาการ แล๎ววิเคราะห์โดยการใช๎ค า  ข๎อความ หรือวลีท่ีสามารถ
ส่ือความหมายได๎อยํางเข๎าใจ 

2. สรุปใจความส าคัญจากข๎อมูล เนื้อหา และเรื่องราวที่ได๎อําน เพื่อน ามาประยุกต์ใช๎กับชีวิตประจ าวันได๎
อยํางสร๎างสรรค์ 

3. ถํายทอดเรื่องราวเนื้อหา เกร็ดความรู๎ท่ีได๎ศึกษา แล๎วสามารถสืบค๎นข๎อมูลในเชิงอนุรักษ์รักษาและ
จรรโลงส่ิงแวดล๎อมในท๎องถิ่นและสังคมโลกได๎ 

4. น าเสนอบริบทท่ีสร๎างจินตนาการทางความคิด ความสนุกสนาน และความเพลิดพลินให๎กับตนเองและ
ผ๎ูอื่นได๎ 

5. เรียนรู๎เรื่องราว เนื้อหา บทความ สารคดีจากส่ือประเภทตํางๆ แล๎วน ามาวิเคราะห์เพื่อให๎เกิดความ
สนใจ ใฝุหาความรู๎เพิ่มเติมได๎อยํางอิสระ 

6. จดจ าข๎อปฏิบัติ ค าส่ัง ค าแนะน า ข๎อห๎าม จากส่ือท่ีพบเห็นท่ัวไปในชีวิตประจ าวันแล๎วถํายทอดให๎ผ๎ูอื่น
ได๎เข๎าใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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อ30209 อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                           เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ฝึกทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในการศึกษาตํอ โดยใช๎ทักษะ การส่ือสาร การสนทนาในสถานการณ์
ตํางๆ  การอํานเพื่อจับใจความ  การอําน 

โดยพูด แสดงความคิดเห็น  แสดงความรู๎สึก ท้ังในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลอง  รํวมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม  ฝึกกลยุทธ์ในการเรียนรู๎  และการประเมินตนเอง  

เพื่อความเข๎าใจ  การอํานเชิงวิเคราะห์ การเขียนให๎ถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์  ค าศัพท์  ส านวน  วลี  
อันจะเป็นพื้นฐานความรู๎ท่ีใช๎ในการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ผลการเรียนรู้ 
1. ศึกษาสถานการณ์ตํางๆ แล๎วสามารถให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตํางๆได๎ 
2. อํานบทความ แล๎วจับใจความ    วิ เคราะห์เนื้อหาในเรื่องท่ีอํานและบอกช่ือเรื่อง (title)    

วิเคราะห์จุดมุํงหมาย (purpose) ของบทอําน  วิ เคราะห์หาค า และข๎อความท่ีขาดหายไป 
(cloze) โดยใช๎บริบท (context clues) แสดงความคิดเห็น (giving opinion) แสดงเหตุผลและ
ความรู๎สึกได๎ 

3. เขียน เติมค า เรียงล าดับค า เรียงล าดับเหตุการณ์ ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักไวยากรณ์ 
4. รู๎ความหมายและเข๎าใจค าศัพท์ ส านวน วลี และสามารถน า ไปใช๎ได๎ถูกต๎องตามโอกาสและ

สถานการณ์ตํางๆ 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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อ30210 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
รายวิชาเพิ่มเติม                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                             เวลา  40 ชั่วโมง    จ านวน  1.0  หน่วยกิต      

ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเรื่องชนิดของค าวลีอนุประโยคโครงสร๎างประโยคพื้นฐานการ
เรียงล าดับค าในประโยคความสอดคล๎องระหวํางประธานกับกริยาประโยคความเดียวประโยคความรวม
ประโยคความซ๎อนและการใช๎รูปกาลในภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช๎เพื่อการส่ือสารท้ังในรูปแบบการพูดและ
เขียนในบริบทตํางๆ 

โดยใช๎เค๎าโครงตามหลักไวยากรณ์ของเจ๎าของภาษาได๎ตลอดจนใช๎ภาษาเพื่อแสดงความรู๎สึกของตน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ท้ังในอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยใช๎ประโยชน์จากส่ือการเรียนและผลจากการฝึกทักษะ
ภาษา ใช๎ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู๎ 

เพื่อขยายโลกทัศน์ของตน ด๎านการศึกษาและการงานอาชีพจากแหลํงเรียนรู๎ท่ีหลากหลายในรูปแบบ
ตํางๆตามความสนใจสามารถนาเสนอข๎อมูลได๎อยํางนําสนใจปฏิบัติงานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุขตระหนัก
และเห็นคุณคําในการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถนาความรู๎และทักษะทางภาษาไปใช๎ในชีวิตประจ า วัน
การศึกษาตํอและการประกอบอาชีพผลการเรียนรู๎ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.เข๎าใจความแตกตํางระหวํางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องค า วลี ส านวนประโยคและ 
   ข๎อความท่ีซับซ๎อนและสามารถนาไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง 
2.ใช๎ภาษาเพื่อแสดงความรู๎สึกของตนเกี่ยวกับเหตุการณ์ท้ังในอดีต ปัจจุบันและอนาคต พร๎อม ท้ังให ๎
   เหตุผลโดยใช๎ประโยชน์จากส่ือการเรียนและผลจากการฝึกทักษะตํางๆรวมทั้งแสวงหาวิธีการเรียน 
   ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
3. เข๎าใจตีความวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือท่ีเป็นความเรียงและไมํใชํความเรียงใน 
   รูปแบบตํางๆ เกี่ยวกับข๎อมูลขํางสารบทความสารคดีบันเทิงคดีจากส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ือ 
   อิเล็กทรอนิกส์และถํายโดยเป็นข๎อความโดยใช๎ถ๎อยค าของตนเองได๎ 
4. พูดอํานและเขียนวิจารณ์เรื่องราวที่เป็นประเด็นส าคัญท่ีเกิดในสังคมได๎อยํางมีเหตุผล  

 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 

เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80  % ของเวลาเรียนแต่ละรายวิชา 
 2.  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินทุกรายวิชาโดยผ่านทุกตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐานและทุกผลการเรียนรู้
ในรายวิชาเพิ่มเติม  

2.1  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
จ านวน 66  หน่วยกิต และรายวิชาวิชาเพิ่มเติมจ านวน  15  หน่วยกิต 

2.2  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา 
พื้นฐานจ านวน  66  หน่วยกิต และเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  11  หน่วยกิต 

3.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ  
ผ่าน  ทุกกิจกรรม 
 4.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน การอ่าน  การคิดวิเคราะห์และการเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับ 3 (ดีเย่ียม)  2 (ดี)  หรือ 1 (ผ่าน) เท่านั้นหรือผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับผ่านขึ้นไป 
 5.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพงึประสงค์   ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 (ดี
เย่ียม)  2 (ดี)  หรือ 1 (ผ่าน) เท่านั้นหรือผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับผ่านขึ้นไป 
 
เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80  % ของเวลาเรียนแต่ละรายวิชา 
 2.  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินทุกรายวิชาโดยผ่านทุกตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐานและทุกผลการเรียนรู้
ในรายวิชาเพิ่มเติม  

2.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต โดยเป็น 
รายวิชาพื้นฐานจ านวน 41 หน่วยกิต และรายวิชาวิชาเพิ่มเติม  42  หน่วยกิต 

2.2  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐานจ านวน  41  หน่วยกิต และรายวิชาวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

 3.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ  
ผ่าน  ทุกกิจกรรม 

4.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน การอ่าน  การคิดวิเคราะห์และการเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับ 3 (ดีเย่ียม)  2 (ดี)  หรือ 1 (ผ่าน) เท่านั้นหรือผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับผ่านขึ้นไป 
 5.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพงึประสงค์   ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 (ดี
เย่ียม)  2 (ดี)  หรือ 1 (ผ่าน) เท่านั้นหรือผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับผ่านขึ้นไป 
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